Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

VALSTS VIDES DIENESTA
JELGAVAS REĢIONĀLĀ VIDES PĀRVALDE
Reģistrācijas Nr.90000017078, Kazarmes iela 17a, Jelgava, LV-3007,
tālrunis 63023228, fakss 63080666, e-pasts: Jelgava.Rvp@jelgava.vvd.gov.lv

Jelgavā
ATĻAUJA B KATEGORIJAS PIESĀRŅOJOŠAI DARBĪBAI
Nr. JE12IB0007
Komersanta nosaukums: SIA „Kūdrinieks”
Juridiskā adrese: “Administratīvā ēka”, Misa, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads,
p/n “ Bodnieki” LV–3906
Vienotais reģistrācijas numurs: 53603009371
Reģistrācijas datums Uzņēmumu reģistrā : 01.04.1996.
Reģistrācijas datums Uzņēmumu reģistra komercreģistrā: 18.03.2003.
Iekārta, operators: Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ar ūdenssaimniecības sistēmu un
katlu māja Misā, Vecumnieku pagastā, Vecumnieku novadā
Adrese: “ Misa”, Vecumnieku pagastā, Vecumnieku novadā, LV–3906
Tālruņa numurs: 63976559; Fakss: 63976559
Elektroniskā pasta adrese: kudrinieks@inbox.lv
Teritorijas kods: 0409594
Paredzētās piesārņojošās darbības veids atbilstoši likuma "Par piesārņojumu" attiecīgajam
pielikumam vai Ministru kabineta 2010.gada 30. novembra noteikumu Nr.1082 „Kārtība,
kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A un
B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai” 1. pielikuma 8. punkta 8.9. apakšpunktam –
notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru diennaktī, kuras
attīrītos notekūdeņus novada vidē;5.punkta 5.8. apakšpunktam – notekūdeņu dūņu un
tādu atkritumu apglabāšanas, uzglabāšanas vai kompostēšanas vietas, kuri saskaņā ar
normatīvajiem aktiem nav pielīdzināmi bīstamajiem atkritumiem; 5.13.apakšpunktamiekārtas īslaicīgai (ne ilgāk par gadu) bīstamo atkritumu uzglabāšanai, piemēram,
pārkraušanas stacijas un konteineru noliktavas, izņemot atkritumu uzglabāšanu tik īsu
laiku vai tik nenozīmīgos daudzumos, ka tie nerada risku cilvēku veselībai vai videi;
2.pielikuma 1.1.apakšpunktam - sadedzināšanas iekārtas, kuru ievadītā siltuma jauda ir
vairāk nekā 0,2 megavati, ja sadedzināšanas iekārtai saskaņā ar Ministru kabineta
2010.gada 30.novembra noteikumu Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A,B un C
kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas
piesārņojošo darbību veikšanai” 1.pielikuma 1.1. vai 1.2.apakšpunktu nav nepieciešama
atļauja.
NACE 2. red. kodi: 35.30., 36.00; 37.00;PRODCOM kodi: 36.00.00.00.00; 37.00.00.00.00
Atļaujas iesnieguma pieņemšanas datums: 2012. gada 17. janvāris
Atļauja izsniegta esošai piesārņojošai darbībai
x
Izsniegšanas datums: 2012. gada 9. februāris
Direktors:
Z.v.

Izsniegšanas vieta : Jelgava

H. Verbelis

Lēmumu par atļaujas izsniegšanu vai atļaujas nosacījumiem var apstrīdēt Vides pārraudzības valsts birojā mēneša laikā no lēmuma spēkā
stāšanās dienas.Atļaujas nosacījumus var pārskatīt visā tās derīguma termiņa laikā, pamatojoties uz likuma "Par piesārņojumu" 32.panta 3.1
daļu.

1

SIA “Kūdrinieks”_B kategorijas atļauja Nr. JE12IB0007

Saturs
A sadaļa
Vispārīgā informācija par atļauju ..........................................................................3
1. Normatīvie akti, uz kuriem pamatojoties izsniegta atļauja............................3
2. Atļaujas derīguma termiņš un jauna pieteikuma iesniegšanas termiņš ..........4
3. Informācija par to, kam nosūtītas atļaujas kopijas ........................................4
4. Informācija par apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas iespējām ............................4
5. Citas saņemtās atļaujas, kuras aizstāj šī atļauja ............................................4

B sadaļa
Pieteiktā darbība, iesnieguma novērtējums un atļaujas izsniegšanas pamatojums ..5
6. Pieteiktās darbības īss apraksts ....................................................................5
7. Atrašanās vietas novērtējums.......................................................................7
8. Lēmuma pieņemšanas procesā iesniegtie priekšlikumi
(norādot, kā tie ņemti vērā) ........................................................................... 9
9. Iesnieguma novērtējums ..............................................................................9

C sadaļa
Atļaujas nosacījumi...............................................................................................15
10. Nosacījumi uzņēmuma darbībai.................................................................15
11. Resursu izmantošana .................................................................................16
12. Gaisa aizsardzība.......................................................................................19
13. Notekūdeņi................................................................................................22
14. Troksnis ....................................................................................................24
15. Atkritumi...................................................................................................24
16. Prasības augsnes, grunts, kā arī pazemes ūdeņu aizsardzībai......................26
17. Nosacījumi iekārtas darbībai netipiskos apstākļos......................................26
18. Nosacījumi, pārtraucot iekārtas vai tās daļas darbību, lai samazinātu
ietekmi uz vidi………………………………………………………………….27
19.Nosacījumi avāriju novēršanai un darbībām ārkārtas situācijās ...................27
20.Prasības informācijai, kas sniedzama vides institūcijām, ja pārkāpti
Atļaujas nosacījumi, vai notikusi avārija, kā arī prasības informācijai, kas
sniedzama vides aizsardzības institūcijām saskaņā ar Eiropas Piesārņojošo
vielu pārneses reģistru, kā to nosaka EP un Padomes 18.01.2006.regula
Nr. 166/2006 ...................................................................................................27
21.Nosacījumi vides valsts inspektoru regulārām kontrolēm............................27
Pielikumi ........................................................................................................28
1. pielikums – Iesnieguma kopsavilkums .......................................... …...28
2. pielikums – Tabulas ..............................................................................31

2

SIA “Kūdrinieks”_B kategorijas atļauja Nr. JE12IB0007

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) Ķīmisko vielu likums;
5) Dabas resursa nodokļa likums;
6) Valsts statistikas likums;
7) Ministru kabineta 2010. gada 30. novembra noteikumu Nr.1082 “Kārtība, kādā
piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A
un B piesārņojošās darbības veikšanai”;
8) 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”;
9) Ministru kabineta 2004. gada 13. jūlija noteikumi Nr.597 “Trokšņa novērtēšanas un
pārvaldības kārtība”;
10) Ministru kabineta 2011. gada 6. septembra noteikumi Nr. 696 “Zemes dzīļu
izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas
kārtība ”;
11) Ministru kabineta 2002. gada 22. janvāra noteikumi Nr.34 “Noteikumi par
piesārņojošo vielu emisiju ūdenī”;
12) Ministru kabineta 2007.gada 9.janvāra noteikumi Nr.40 “Noteikumi par valsts
metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu sarakstu”;
13) Ministru kabineta 2011.gada 11. janvāra noteikumi Nr.33 “Noteikumi par ūdens un
augsnes aizsardzību no lauksaimnieciskās darbības izraisīta piesārņojuma ar
nitrātiem”;
14) Ministru kabineta 2009. gada 25. februāra noteikumi Nr.158 “Noteikumi par prasībām
attiecībā uz vides monitoringu un tā veikšanas kārtību, piesārņojošo vielu reģistra
izveidi un informācijas pieejamību sabiedrībai”;
15) Ministru kabineta 2007.gada 09. janvāra noteikumi Nr.40 “Noteikumi par valsts
metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu sarakstu”;
16) Ministru kabineta 2009. gada 3. novembra noteikumi Nr. 1290 “Noteikumi par gaisa
kvalitāti”;
17) Ministru kabineta 2003. gada 22. aprīļa noteikumi Nr. 200 “Par stacionāru
piesārņojuma avotu emisijas limita projektu izstrādi”;
18) Ministru kabineta 2002. gada 20. augusta noteikumi Nr. 379 “Kārtība, kādā
novēršama, ierobežojama un kontrolējama gaisu piesārņojošo vielu emisija no
stacionāriem piesārņošanas avotiem”;
19) Ministru kabineta 2011. gada 22.novembra noteikumi Nr. 897 “Elektrisko un
elektronisko iekārtu atkritumu apsaimniekošanas noteikumi”;
20) Ministru kabineta 2011. gada gada 13. septembra noteikumi 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”;
21) Ministru kabineta 2011. gada 19. aprīļa noteikumi Nr.302 “Noteikumi par atkritumu
klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus”;
22) Ministru kabineta 2011. gada 21. jūnija noteikumi Nr. 484 “Bīstamo atkritumu
3

SIA “Kūdrinieks”_B kategorijas atļauja Nr. JE12IB0007

uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakošanas, marķēšanas un pārvadājumu
uzskaites kārtība”;
23) Ministru kabineta 2007.gada 19. jūnija noteikumi Nr.404 “Dabas resursu nodokļa
aprēķināšanas un maksāšanas kārtība un kārtība, kādā izsniedz dabas resursu
lietošanas atļauju”;
24) Ministru kabineta 2008. gada 22. decembra noteikumi Nr.1075 “Noteikumi par vides
aizsardzības valsts statistikas pārskatiem”;
25) 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”.
Piezīme: * turpmāk tekstā – MK.
2. Atļaujas derīguma termiņš un jauna iesnieguma iesniegšanas termiņš
Atļauja Nr. JE12IB0007 izsniegta 2012. gada 9. februārī uz visu attiecīgās 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.
3.Informācija par to, kam nosūtītas atļaujas kopijas
Atļaujas kopijas B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai saskaņā ar pastāvošo
likumdošanu ir nosūtītas:
- Vecumnieku novada domei (elektroniski: vecumnieki@vecumnieki.lv),
- Vides pārraudzības Valsts birojam (parakstīta ar drošu elektronisko parakstu),
- Veselības inspekcijas Zemgales kontroles nodaļai (elektroniski:zemgale@vi.gov.lv).
4. Norāde par ierobežotas pieejamības informāciju
Ierobežotas pieejamības informācija nav noteikta.
5. Citas saņemtās atļaujas, kuras aizstāj šī atļauja
Šī atļauja aizstāj Jelgavas reģionālās vides pārvaldes (turpmāk tekstā Pārvalde) 2007. gada
20. martā izdoto B kategorijas piesārņojošas darbības atļauju Nr. JET– 4 – 0226 ( turpmāk
atļauja), ar termiņu līdz 2012. gada 19. martam, un pārvaldes izdoto bīstamo atkritumu
savākšanas un pārkraušanas atļauju Nr.58, kura derīga līdz 2012.gada 15. novembrim.
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B SADAĻA
Pieteiktā darbība, iesnieguma izvērtējums un atļaujas izsniegšanas
pamatojums
6. Pieteiktās darbības īss apraksts
SIA „Kūdrinieks” (turpmāk atļaujā – uzņēmums) sniedz ūdensapgādes, un kanalizācijas
pakalpojumus, tai skaitā arī notekūdeņu bioloģisko attīrīšanas ietaišu (turpmāk tekstā NAI)
apsaimniekošanu, un siltumapgādes pakalpojumus Vecumnieku pagasta Misas ciematā (14
dzīvojamām mājām ar 747 iedzīvotājiem, skolai ar 330 bērniem, 2 veikaliem).
2010-2011.gadā Misas ciematā tika realizēts vērienīgs ūdenssaimniecības attīstības projekts
( turpmāk projekts), kura ietvaros kanalizācijas sistēmā tika veikta notekūdeņu attīrīšanas
iekārtu aerācijas sistēmas renovācija, jaunas kanalizācijas sūkņu stacijas izbūve, kanalizācijas
tīklu rekonstrukcija vairāk kā 2000 m garumā, dūņu lauku renovācija.
Misas ciemata notekūdeņu attīrīšanas iekārtās (identifikācijas Nr. A200259 Valsts SIA
„Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” (turpmāk-LVĢMC) ar projektēto jaudu
– 400 m3/diennaktī (2x KU 200) tiek pielietota bioloģiskās attīrīšanas metode.
Uzņēmuma darbība atbilst MK 30.11.2010 noteikumu Nr.1082 “Kārtība, kādā piesakāmas A,
B un C kategorijas piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A un B piesārņojošās
darbības veikšanai” (turpmāk tekstā MK not. Nr. 1082.) 1.pielikuma 8.9.apakšpunktā
noteiktajam piesārņojošās darbības veidam – notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ar jaudu 20 un
vairāk kubikmetru diennaktī, kuras attīrītos notekūdeņus novada vidē.
NAI komplekss sastāv no: notekūdeņu pārsūknēšanas stacijas, spiediena dzēšanas akas,
aerotvertņu un nogulsnētāju bloka, bioloģiskajiem dīķiem, izlaides akām, dūņu laukiem un
kompresoru ēkas. Ikgadējais attīrīšanas ietaisēs attīrītais notekūdeņu daudzums ir ~
257,7m3/dnn jeb 94060,5 m3/gadā. Rūpnieciskos notekūdeņus neattīra. NAI nodotas
ekspluatācijā 1985. gadā.
NAI darbība.
Attīrīšanas iekārtu tehnoloģiskais process notiek sekojoši, notekūdeņi pa maģistrālo
kanalizācijas pašteces vadu nonāk restu akā, kur mehāniski tiek atdalīti piemaisījumi >20mm.
Pēc tam paštecē tie nonāk sūkņu stacijas pieņemšanas kamerā, no kurienes ar 2
iegremdējamiem sūkņiem caur spiedvadā iebūvētu plūsmas mērītāju nonāk NAI spiediena
dzēšanas akā, tālāk caur smilšu ķērājblokiem ieplūst aerotankos, kur notiek bioloģiskās
attīrīšanas process.
Bioloģiskās attīrīšanas bloks 2x KU-200 sastāv no:
- aerotenka;
- nogulsnētāja;
- dūņu mineralizātora.
Aerotenkā ir ievietoti aerācijas cauruļvadi smalku gaisa burbuļu veidošanai. Gaiss no
kompresora pa vadu sistēmu tiek padots aerotenkā, lai nodrošinātu labvēlīgus apstākļus
aktīvo dūņu dzīvei un bioloģiskajiem procesiem, kā arī ūdens - dūņu maisījuma plūsmas
radīšanai. No aerotenka ūdens - dūņu maisījums pa spraugām starpsienas augšdaļā ieplūst
nostādināšanas zonā - nogulsnētājā. Aktīvās dūņas ātri nosēžas lejā, kur tās noslīd pa dūņu
savākšanas konusiem pie ērliftu ieplūdēm. Ar ērliftiem aktīvās dūņas tiek atgrieztas atpakaļ
aerācijas kamerā – aerotenkā.
Nogulsnēto dūņu cirkulācijas intensitāti regulē ar
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ērliftiem.Attīrītais ūdens no nostādinātājiem caur sadales akām noplūst 2 biodīķos (2 x 500
m3), kur notiek vēl papildus aerācija. Attīrīšanas process biodīķos veidots uz dabīgo
ūdenstilpņu pašattīrīšanas spējām. Mikroorganismu, ūdensaugu, ūdensdzīvnieku un saules
gaismas iedarbības rezultātā dīķa ūdenī notiek fotosintēzes, organisko vielu mineralizācijas un
šo vielu asimilācijas procesi, rezultātā ūdens vēl papildus tiek attīrīts. Pēc tam no biodīķiem
notekūdeņi caur izplūdes līmeņakām ieplūst novadgrāvī , kura izteka pēc 2 km ir Misas upē.
Misas ciemata NAI atstrādājušās dūņas no mineralizatoriem novada uz dūņu lauku
ežektoraku, kur ar pneimospiedvada palīdzību tās iesūknē lauku krātuvēs.
Kad liekais ūdens nofiltrējies un iztvaikojis, dūņas - dabīgi mitrā stāvoklī (vidēji 34 t/gadā),
no ieslīpās krātuves ar traktortehnikas palīdzību izstumj ārā pagaidu uzglabāšanas laukumā,
no kurienes, pēc izturēšanas, tās tiek izvestas Misas ciemata zaļās zonas augsnes uzlabošanai.
Darbība atbilst MK noteikumu 1082. 1.pielikuma 5.8.apakšpunktā noteiktajam piesārņojošās
darbības veidam – notekūdeņu dūņu un tādu atkritumu apglabāšanas, uzglabāšanas vai
kompostēšanas vietas, kuri saskaņā ar normatīvajiem aktiem nav pielīdzināmi bīstamajiem
atkritumiem.
Par notekūdeņu novadīšanu uz bioloģiskajām attīrīšanām ir noslēgti līgumi ar visiem
dzīvojamo māju iedzīvotājiem, un juridiskām personām.
Misas ciematā speciāli nav nodrošināta lietus ūdens savākšana un novadīšana no ciemata
teritorijas.
NAI paredzētas saimnieciski- fekālo notekūdeņu bioloģiskai attīrīšanai un funkcionē atbilstoši
paredzētajai tehnoloģijai. Operators pieņem un reģistrē visas avārijas, kas saistītas ar ciemata
ārējā ūdensvada un kanalizācijas, uzņēmuma īpašumā esošo dzīvojamo māju iekšējo
komunālo tīklu ekspluatāciju. Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu un ūdensapgādes apkalpošanu
veic 1darbinieki (operators).
Ūdens apgādei Misas ciematā tiek izmantots pazemes ūdens 96 000,0 m3/gadā, kas tiek iegūts
no pazemes ūdens ieguves urbumiem: “Misas centrs - 1” urbuma (identifikācijas numurs
P200378, LVĢMC Nr. 006044), “Misas centrs – 2” urbuma (identifikācijas numurs P200379,
LVĢMC Nr. 007372),ūdens ieguves urbums netiek ekspluatēts, atrodas rezervē.
Ūdens ieguves režīms – vienmērīgs visu gadu. Ir ūdens ieguves urbumu tehniskās pases.
Ūdens ņemšanas vietām ir izveidota aizsargjosla, kas paredzēta ūdens horizonta aizsardzībai.
Ūdens tiek izmantots sadzīves vajadzībām. Ūdens izlietojuma uzskaitei urbumiem uzstādīti
ūdens skaitītāji. Patērētā ūdens daudzuma mērījumi tiek nolasīti vienu reizi mēnesī un
reģistrēti instrumentālās uzskaites žurnālā. Stingrā režīma aizsargjosla norobežota ar žogu.
Par dzeramā ūdens piegādi ir noslēgti līgumi.
Spiedienu ūdensvadā nodrošina ūdenstornis, kurš atrodas blakus ūdens sagatavošanas stacijai
un artēziskajiem urbumiem. Ūdenstorņa dezinfekciju pēc ilgtermiņa līguma veic SIA
“MAZURS”, izmantojot reaģentu uz ūdeņraža peroksīda bāzes, kas ātri sadalās videi
nekaitīgos savienojumos.
Ārējo ūdensvadu tīkla kopgarums sastāda aptuveni 2,5 km (daļēji rekonstruēti 2010.2011.gadā).
Uzņēmums apsaimnieko Misas ciemata katlu māju, kurā darbojas sadedzināšanas iekārtas ar
kopējo jaudu 4,0MW: katls VITOPLEX 100 (WIESSMANN) ar jaudu 1,5 MW, katls “AK –
1000” ar jaudu 1 MW un katls “UHC – 1500” ar jaudu 1,5 MW.
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Katlu mājas piesārņojošā darbība atbilst MK noteikumu Nr. 1082. 2. pielikuma
1.1.apakšpunktam - sadedzināšanas iekārtas, kuru ievadītā siltuma jauda ir vairāk nekā
0,2 megavati, ja sadedzināšanas iekārtai saskaņā ar 2010.gada 30. novembra noteikumu
Nr.1082 “Kārtība, kādā piesakāmas A,B un C kategorijas piesārņojošas darbības un
izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai” 1.pielikuma 1.1. vai
1.2.apakšpunktu nav nepieciešama atļauja( C.kat.).
Kā kurināmais ( katlam VITOPLEX 100) tiek izmantota dabasgāze 130 tūkst.m3/gadā (kā
rezerves kurināmais, kas tiek izmantots avārijas gadījumos vai arī pie maksimālajām
slodzēm). Kā kurināmais (katlam “AK – 1000”un katlam “UHC – 1500”) tiek izmantota
šķelda – abiem katliem kopā līdz 2000 t gadā.
Katlu māja tiek ekspluatēta 24 h apkures sezonā, kas vidēji ilgst no oktobra līdz aprīlim. Katlu
mājā sezonas laikā nodarbināti 4 strādājošie.
Uzņēmuma darbības rezultātā veidojas atkritumi:
- sadzīves atkritumi t.sk. atkritumi no mehāniskas attīrīšanas pirms attīrīšanas iekārtām – 2,0
tonna gadā. Atkritumi līdz izvešanai tiks uzglabāti slēgtos konteineros, kas izvietoti uz cieta
seguma, sadzīves atkritumu apsaimniekošana notiek saskaņā ar savstarpēji noslēgto līgumu
ar SIA “Vides serviss”.
- liekās bioloģiskās dūņas(~34t/gadā), kuras rodas sadzīves notekūdeņu bioloģiskās apstrādes
procesā, tiek uzglabātas dūņu laukos vienu sezonu, un pavasarī vai vasarā tiek izmantotas
apzaļumošanai.
- kurtuvju pelni, kas radušies katlu mājā, tiek uzglabāti pie katlu mājas izveidotajā laukumā
un pēc pēc pieprasījuma tiek nodoti iedzīvotājiem augsnes kvalitātes uzlabošanai.
Uzņēmums savāc un apsaimnieko Misas ciematā radušās izdegušās dienas gaismas lampas
(atkritumu klase 200121) – 0,05 t/gadā - bīstamie atkritumi: savāc un uzglabā slēgtā
konteinerā, nodod saskaņā ar savstarpēji noslēgtu līgumu - piesārņojošā darbība atbilst MK
noteikumu Nr. 1082.1.pielikuma 5.13.apakšpunktam - iekārtas īslaicīgai (ne ilgāk par gadu)
bīstamo atkritumu uzglabāšanai, piemēram, pārkraušanas stacijas un konteineru noliktavas,
izņemot atkritumu uzglabāšanu tik īsu laiku vai tik nenozīmīgos daudzumos, ka tie nerada
risku cilvēku veselībai vai videi.
B kategorijas atļauja tiek pieprasīta :
- notekūdeņu attīrīšanai un novadīšanai Misas upē līdz 94 060,5 m3/gadā (257,7 m3/dnn);
- notekūdeņu dūņu apsaimniekošanai – 34 tonnas/gadā;
- bīstamo atkritumu apsaimniekošanai -0,05 tonna/gadā;
- trīs sadedzināšanas iekārtu ar kopējo jaudu 4,0MW: katls VITOPLEX 100
(WIESSMANN) ar jaudu 1,5 MW, katls „AK – 1000” ar jaudu 1 MW un katls „UHC –
1500” ar jaudu 1,5 MW darbībai, kā kurināmo patērējot šķeldu 2000 t/gadā, dabas gāzi, kā
rezerves kurināmo patērējot līdz 130 tūkst.m3/gadā;
- pazemes ūdens ieguvei 96 000,0 m3/gadā jeb 263,014 m3/diennaktī.
7. Atrašanās vietas novērtējums
Ciemats Misa (saukts arī Misas Kūdra) atrodas 9 km no Vecumniekiem blakus JelgavasKrustpils dzelzceļa maģistrālei. Ciematu veido daudzstāvu apbūve – 14 daudzdzīvokļu mājas,
vidusskola, bērnudārzs, tautas nams un administratīvā ēka, ēdnīca, trīs veikalu ēkas,
ūdenstornis.Pagasta hidrogrāfisko tīklu veido upes, ezeri, mākslīgi veidotas ūdenstilpes un
melioratīvie grāvji, kas ietilpst Lielupes lielbaseina Iecavas un Misas mazbaseinos. Lielākā
upe Vecumnieku pagastā ir Misa (valsts nozīmes ūdenstece, ūdenssaimnieciskais kods
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3842), kas sākas Baldones –Vecumnieku paugurlīdzenumā. Upe ir lielākā Iecavas pieteka.
Tās kopējais garums 108 km, pagasta teritorijā atrodas upes daļa no 65,0 km līdz 81,6 km..
Misas baseina platība ir 862 km², baseinā ir ievērojams purvu īpatsvars. Misas gada notece ir
0,22 km³, kritums ir 42 m (0,4 m/km). Lejtece atsevišķos posmos ir regulēta, noteces režīms
samērā vienmērīgs. Cauri Vecumnieku ciemam plūst Taļķes upe (valsts nozīmes ūdenstece,
ūdenssaimnieciskais kods 38428). Upe ir Misas augšteces labā pieteka. Tās kopējais garums ir
34 km, pagasta teritorijā atrodas upes daļa no 0 līdz 15,73 km.
Pagasta teritorijā atrodas arī vairākas nozīmīgākās ūdenstilpes. 1970.-to gadu vidū
Vecumnieku ciema teritorijā uz Taļķes upes ir izveidotas 2 ūdenskrātuves: lejas ūdenskrātuve
saukta par Jauno ezeru (ūdens tilpes kods 38326, platība –18 ha) un augšējā ūdenskrātuve
saukta par Vecumnieku ūdenskrātuvi, Lejas ezeru vai Veco ezeru (ūdens tilpes kods 38101,
pase L-225, platība – 22 ha). Vecumnieku pagastā devona iežus klāj vidēji 10-20 m bieza
kvartāra, galvenokārt ledāja un tā kušanas ūdeņu nogulumu sega.
Pagasta teritorija ietilpst Baltijas artēziskā baseina centrālajā daļā. To veido dažādi ūdens
horizonti, kuru kopējais dziļums svārstās no 20 līdz 600 m. Pazemes ūdens krājumus pamatā
veido Arukilas-Amatas ūdens horizontu komplekss, kura ģeoloģiskais griezums sastāv no
Gaujas, Burtnieku, Amatas un Arukilas horizontu nogulumiem. Kopējais ūdens horizonta
dziļums šajā rajonā ir līdz 300 m. Ūdens horizonts ir labi aizsargāts no virszemes
piesārņojumu pieplūdes. Pazemes ūdens krājumus veido arī Pļaviņu – Daugavas ūdens
horizontu komplekss.
Artēziskā aka “Misas centrs-1” atrodas lauksaimniecībā izmantojamā teritorijā starp autoceļu
Iecava-Subate un dzelzceļa līniju Jelgava-Krustpils, savukārt rezerves artēziskā aka “Misas
centrs-2” komunālo objektu un garāžu apbūves teritorijā, ko no rietumiem un ziemeļiem
ieskauj daudzdzīvokļu māju apbūves teritorijas, bet austrumiem – sabiedrisko objektu
apbūves teritorija. Katlu māja atrodas komunālo objektu un garāžu apbūves teritorijā ko
ieskauj daudzdzīvokļu māju apbūves teritorijas. Iekārtu atrašanās vieta atbilst atļautajai zemes
izmantošanai saskaņā ar Vecumnieku pagasta teritorijas plānojumu 2007.-2019.gadam.
Lai nodrošinātu ūdens resursu saglabāšanos un atjaunošanos, kā arī samazinātu piesārņojuma
negatīvo ietekmi uz iegūstamo ūdens resursu kvalitāti, ap ūdens ieguves urbumiem noteikta
aizsargjosla, atbilstoši Aizsargjoslu likuma 9. pantam un MK 20.01.2004. noteikumiem Nr.43
„Aizsargjoslu ap ūdens ņemšanas vietām noteikšanas metodika”. Valsts SIA „Latvijas Vides,
ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” stingrā režīma aizsargjoslas rādiusu visiem ūdens
ieguves urbumiem ir noteicis 10 m, ķīmiskā aizsargjosla nav nepieciešamas. Ūdens tiek
ņemts no Gaujas ūdens horizonta D3gj+am. Ūdens ieguves urbumi atrodas. Gaujas ūdens
horizontā, kura robežvirsma šai apkārtnē atrodas 144 līdz 177 m dziļumā. Pazemes ūdeņus no
piesārņošanas neaizsargātajiem gruntsūdeņiem atdala dolomītmerģeļa, māla, dolomīta slāņi ar
māla un ģipša starpkārtām 16 līdz 101 m dziļumā. Horizontu veido sarkanīgs, vidēji graudains
smilšakmens, stipri cementēts, ar māla starpkārtām, tādēļ ūdenim ir paaugstināts dzelzs un
sulfātu saturs. NAI šajā aizsargjoslā neatrodas.
Uzņēmums atrodas īpaši jūtīgajā teritorijā uz kuru attiecas paaugstinātas prasības komunālo
notekūdeņu attīrīšanai, saskaņā ar MK 22.01.2002. noteikumu Nr.34 “Noteikumi par
piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” 29., 30. punktu. Uzņēmums atrodas MK 11.01.2011.
noteikumu Nr.33 “Noteikumi par ūdens un augsnes aizsardzību no lauksaimnieciskās darbības
izraisīta piesārņojuma ar nitrātiem” noteiktajā īpaši jutīgajā teritorijā, uz kuru attiecas
paaugstinātas prasības ūdens un augsnes aizsardzībai no lauksaimnieciskas darbības izraisīta
piesārņojuma ar nitrātiem noteiktajā jutīgajā teritorijā.
Teritorija nav iekļauta īpaši aizsargājamo dabas teritoriju NATURA 2000 tīklā, nav konstatēti
īpaši aizsargājamie biotopi un sugas.
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8. Lēmuma pieņemšanas procesā iesniegtie priekšlikumi (norādot, kuri ir ņemti vērā)
Saņemta Veselības inspekcijas Zemgales kontroles nodaļas vēstule(06.02.2012.Nr.5.934/1343) – nav būtisku ierosinājumu atļaujas izsniegšanai.
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. labāko pieejamo tehnisko paņēmienu izmantošana A kategorijas piesārņojošajām
darbībām
Neattiecas uz konkrēto piesārņojošo darbību.
9.2. ieviestie un plānotie tīrākas ražošanas pasākumi
Lai uzlabotu ūdenssaimniecības attīstību 2010-2011.gadā Misas ciemā tika realizēts vērienīgs
ūdenssaimniecības attīstības projekts, kura ietvaros tika veikta divu artēzisko urbumu
renovācija, ūdens sagatavošanas iekārtu izbūve, ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija vairāk kā
1500 m garumā, ūdenstorņa rekonstrukcija, tai skaitā avārijas elektroģeneratora iebūve
ūdenstornī, kas turpmāk nodrošinās visa Misas ciema ūdenssaimniecības nepārtrauktu
darbību. Kanalizācijas sistēma Misas ciematā izveidota no 1964. gada līdz 1992. gadam, kad
beigusies ciemata apbūve. Kanalizācijas tīklu kopgarums ir 2 km. 2010.-2011.gadā
ūdenssaimniecības attīstības projekta ietvaros tika veikta pilnīga kanalizācijas tīklu
rekonstrukcija, notekūdeņu attīrīšanas iekārtu aerācijas sistēmas renovācija, jaunas
kanalizācijas sūkņu stacijas izbūve un dūņu lauku renovācija. Lielākā daļa komunālo
notekūdeņu tiek uzkrāti centrālajā NAI sūkņu stacijas krājbaseinā.
Projekta mērķis bija ūdensapgādes un notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas kvalitātes
uzlabošana un ūdenssaimniecības pakalpojumu pieejamības paplašināšana, nodrošinot
kvalitatīvu dzīves vidi, samazinot vides piesārņojumu un ūdenstilpju eitrofikāciju, sekmējot
ūdens resursu un energoresursu racionālu izmantošanu.
Sadzīves un bīstamo atkritumu uzglabāšana teritorijā notiek tam piemērotos apstākļos,
ievērojot vides aizsardzības prasības, darba drošības prasības un ugunsdrošības prasības.
Bīstamo atkritumu daudzums ir neliels un līdz to nodošanai specializētajam atkritumu
apsaimniekošanas uzņēmumam, atkritumus uzglabā tam paredzētā vietā.
9.3. resursu izmantošana (ūdens, enerģija un ķīmiskās vielas)
Ūdens
Dzeramo ūdeni iegūst no diviem pazemes ūdens ieguves urbumiem: “Misas centrs -1”
(P200378): urbumam noteikta stingra režīma aizsargjosla ar rādiusu 10 m. Artēziskais urbums
ierīkots 1975.gadā, tā dziļums 170,0 m; ūdens horizonts D3gj+am. Urbuma atveres absolūtais
augstums + 30 m. Artēziskās akas aprēķinātais debits – 6,0 l/s. No artēziskās akas iegūst
ūdeni, kas nepieciešams Misas ciemata iedzīvotāju sadzīves vajadzībām. Ūdens ieguves
režīms – vienmērīgs. Ūdens ieguves uzskaite tiek veikta reizi mēnesī. Nepieciešamais ūdens
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daudzums dienā – 263,014 m3; gadā – 96000 m3 ;
“Misas centrs-2” (P200379): urbumam noteikta stingra režīma aizsargjosla ar rādiusu 10 m.
Artēziskais urbums ierīkots 1982.gadā, tā dziļums 175,0 m; ūdens horizonts D3gj+am.
Urbuma atveres absolūtais augstums + 30 m. Artēziskās akas debits – 4,0 l/s. Urbums netiek
izmantots, atrodas rezervē.
Plānotais kopējais ūdens ieguves daudzums – 96 000 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.
No pazemes ūdens ieguves urbumiem diennaktī iegūst vairāk par 100 m3 pazemes ūdens,
tādēļ nepieciešams saņemt dienesta izsniegtu pazemes ūdeņu atradnes pasi, kā to paredz MK
06.09.2011. noteikumu Nr.696 “Zemes dzīļu izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo
izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas kārtība” 11.punkts un 3.pielikums. Atļaujas C sadaļā
tiks izvirzīta prasība VVD saņemt pazemes ūdeņu atradnes pasi.
Saskaņā ar vides aizsardzības valsts statistikas pārskatu “Nr. 2 – Ūdens. Pārskats par ūdens
resursu lietošanu” 2009. gadā kopējais ūdens patēriņš uzrādīts 66,201 m3/gadā vai 181,37
m3/dnn. 2010.gadā kopējais ūdens patēriņš uzrādīts 55,608 m3/gadā vai 152,35 m3/ diennaktī.
Pārvalde secina, ka ūdens patēriņš iepriekšējos gados nepārsniedz atļaujā noteikto ūdens
patēriņu 263,014m3/dnn.
Informācija par ūdens ieguvi un ūdens lietošanu dota šīs atļaujas C sadaļas 9. un 11. tabulā.
Enerģija
Elektroenerģijas piegādi nodrošina VAS “Latvenergo”, saskaņā ar savstarpēji noslēgto
līgumu. Siltumenerģija no ārējiem piegādātājiem netiek izmantota.
Ķīmiskās vielas
Neattiecas uz konkrēto piesārņojošo darbību.
9.4. emisija gaisā un tās ietekme uz vidi
Misas ciema katlu mājā, ir divi (A1 - A2) gaisu piesārņojošo vielu emisijas avoti
( sadedzināšanas iekārtu dūmeņi):
A1 - katls VITOPLEX 100 (WIESSMANN) ar jaudu 1,5 MW, kā rezerves kurināmais tiek
izmantota dabasgāze 130 000 m3/a. Dūmgāzes tiek izvadītas pa dūmeni : H =14 m, diametrs 0,5 m.
A2 - gaisu piesārņojošo vielu emisijas avoti: katls “AK-1000 ”, ar jaudu 1 MW, un katls
“UHC-1500”, ar jaudu 1,5 MW. Kā kurināmais tiek izmantota koksne-šķelda līdz 2000
tonnām gadā. Dūmgāzes tiek izvadītas pa dūmeni : H=19 m, diametrs - 0,5m.
Katlu māja nodrošina ēku apkuri un karsto ūdeni, tiek ekspluatēta ziemas periodā 24h/dnn.
Katlu lietderības koeficients 0,75.
Dabasgāzi uzņēmumam piegādā AS „Latvijas gāze” saskaņā ar noslēgtu līgumu.
Katlu māju sadedzināšanas iekārtām 2012.gadā ir izstrādāts piesārņojošo vielu emisiju limitu
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projekts (izstrādātājs SIA „Vides eksperti”), atbilstoši MK 22.04. 2003. noteikumiem Nr.200
“Noteikumi par stacionāru piesārņojuma avotu emisijas limita projektu izstrādi”.
Emisiju aprēķināšanai izmantoti 14.12.2004. MK noteikumos Nr.1015 “Vides prasības mazo
katlumāju apsaimniekošanai”, sniegtie emisijas faktori dabas gāzei un koksnei, jo katlumājas
darbība atbilst C kategorijas piesārņojošai darbībai – mazā katlumāja.
Piesārņojošo vielu izkliedes aprēķini nav veikti, ņemot vērā to, ka piesārņojošā darbība ir
esoša, kurināmā patēriņš paliek nemainīgs un emitēto piesārņojošo vielu daudzums
nepalielinās, piesārņojošo vielu izkliedes modelēšana nav veikta. Saskaņā ar MK 22.04.2003.
noteikumu Nr.200 “Noteikumi par stacionāru piesārņojuma avotu emisijas limita projektu
izstrādi” 20.2. punktu vielas, kuras iekārta emitē nenozīmīgas daudzumos, atļauts neņemt vērā
maksimāli pieļaujamo emisiju limitu projektā.
Uzņēmumam jāveic gaisa kvalitātes modelēšana, saskaņā ar 14.12.2004. MK noteikumu
Nr.1015 “Vides prasības mazo katlu māju apsaimniekošanai” prasībām.(Nosacījumi tiks
noteikti atļaujas C sadaļā).
Piesārņojošo vielu emisiju daudzums no katlu mājas (Avots A1): oglekļa oksīds 0,174 tonnas
gadā, slāpekļa dioksīds 0,208 tonnas gadā.
Piesārņojošo vielu emisiju daudzums no katlu mājas (Avots A2): oglekļa oksīds 5,4 tonnas
gadā, slāpekļa dioksīds 1,98 tonnas gadā, cietās izkliedētās daļiņas PM10 4,3 tonnas gadā,
cietās izkliedētās daļiņas PM2,5 3,64 tonnas gadā.
Sadedzināšanas iekārtu dūmvadi ir aprīkoti ar paraugu ņemšanas un emisijas mērīšanas vietu,
atbilstoši MK 20.08. 2002.noteikumu Nr. 379 “Kārtība, kādā novēršama, ierobežojama un
kontrolējama gaisu piesārņojošo vielu emisija no stacionāriem piesārņošanas avotiem” 56.
punkta prasībām.
Sadedzināšanas iekārtu izmešu daudzums noteikts aprēķinu ceļā.
Teorētiskais degšanai nepieciešamais gaisa daudzums dabas gāzei - V0 m3/kg (m3/nm3);
Kurinot ar dabas gāzei – V°= V0= V0 = 8,987m3/nm3
Kurinot ar koksni – V°= V0= V0 = 2,683 m3/nm3
Teorētiskais dūmgāzu daudzums - V0d m3/kg (m3/nm3);
Kurinot ar dabas gāzei – V°d= 8,987 m3/ nm3
Kurinot ar koksni – V°= V0= V0 = 2,683 m3/nm3
Dūmgāzu daudzums atbilstoši noteiktajam O2 - Vd m3/kg (m3/nm3).
Kurinot ar dabas gāzei Vd = 10,539 m3/ nm3 (sadedzināšanas iekārtās pie O2= 3% )
Kurinot ar koksni – V°= V0= V0 = 3,773 m3/nm3
Piesārņojošo vielu koncentrācijas nepārsniedz MK 20.08. 2002.noteikumu Nr. 379 “Kārtība,
kādā novēršama, ierobežojama un kontrolējama gaisu piesārņojošo vielu emisija no
stacionāriem piesārņojuma avotiem”3.pielikuma 1.tabulā noteiktās emisijas robežvērtības.
Katlu mājas identificētie stacionārā piesārņojuma avoti: A1- A2 un to fizikālie raksturojumi
doti šīs atļaujas 12. tabulā (skatīt atļaujas C sadaļā).
No emisijas avotiem gaisā atļautais emitēto vielu daudzums norādīts šīs atļaujas 15. tabulā
(skatīt atļaujas C sadaļā).
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9.5. smaku veidošanās
Katlu mājas un NAI darbības rezultātā neveidojas smakas, kas varētu atstāt negatīvu iedarbību
uz apkārtējo iedzīvotāju labsajūtu.
9.6. emisija ūdenī un tās ietekme uz vidi
Notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas iekārtas (2x KU 200 – LVĢMC identifikācijas Nr.
A200259) ar jaudu 400m3/dnn paredzētas saimnieciski–fekālo notekūdeņu bioloģiskai
attīrīšanai.
No pieņemšanas kameras-spiediena dzēšanas akas neattīrītie notekūdeņi ieplūst aerotenkā.
Aerotenkā ir ievietoti aerācijas cauruļvadi smalku gaisa burbuļu veidošanai. Gaiss no
kompresora pa vadu sistēmu tiek padots aerotenkā, lai nodrošinātu labvēlīgus apstākļus
aktīvo dūņu dzīvei un bioloģiskajiem procesiem, kā arī ūdens - dūņu maisījuma plūsmas
radīšanai.
No aerotenka ūdens - dūņu maisījums pa spraugām starpsienas augšdaļā ieplūst
nostādināšanas zonā - nogulsnētājā. Aktīvās dūņas ātri nosēžas lejā, kur tās noslīd pa dūņu
savākšanas konusiem pie ērliftu ieplūdēm. Ar ērliftiem aktīvās dūņas tiek atgrieztas atpakaļ
aerācijas kamerā – aerotenkā. Nogulsnēto dūņu cirkulācijas intensitāti regulē ar ērliftiem.
Peldošās dūņas jānosmeļ un jāatgriež aerotenkā.
Dzidrinātais ūdens nogulsnētajā pārplūst pāri pārgāznēm savācējteknēs un tiek novadīts
kolektorā uz pēcattīrīšanas biodīķiem.
Maksimālā diennakts slodze - 200 kubikmetru notekūdeņu.
Aktīvo dūņu vecums - līdz 25 dienām.
Notekūdeņu uzturēšanās nostādinātājā - 5 stundas.
Aktīvo dūņu daudzums pēc tilpuma - 20 līdz 30 %.
Liekās dūņas no nogulsnētāja ar ērliftu palīdzību pārsūknē mineralizatorā, kur arī notiek
aerācija, un organisko vielu mineralizācija. Nepieciešamības gadījumā dūņas no
mineralizatora var pārsūknēt uz aerotenku ar ērliftiem.
Saskaņā ar vides aizsardzības valsts statistikas pārskatu “Nr. 2 – Ūdens. Pārskats par ūdens
resursu lietošanu” 2009. gadā vidē novadīti 64,876 tūkst./m3 , 2010. gadā – 54,495 tūkst./m3
gadā normatīvi attīrīti notekūdeņi, aprēķinot, cilvēka ekvivalentos - CE izteikto piesārņojuma
daudzumu Misas NAI: CE =654.
CE - Cilvēku ekvivalenta viena vienība ir organisko vielu piesārņojuma daudzums, kas atbilst
bioķīmiskajam skābekļa patēriņam 60g O2/dienā, saskaņā ar MK 22.01.2002.noteikumu Nr.34
“Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” 5. nodaļas 31. punktu.
Apdzīvoto vietu attīrīšanas iekārtam emitētajiem notekūdeņiem ar cilvēku ekvivalentu CE
<2000 ir jānodrošina atbilstoša attīrīšana, saskaņā ar MK 22.01.2002.noteikumu Nr. 34
“Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” 5. nodaļas 37.1 punkta un 38. punkta
prasībām.
Notekūdeņu pēcattīrīšanai ir divi bioloģiskie dīķi. Attīrīšanas process biodīķos veidots uz
dabīgo ūdenstilpņu pašattīrīšanas spējām. Mikroorganismu, ūdensaugu, ūdensdzīvnieku un
saules gaismas iedarbības rezultātā dīķa ūdenī notiek fotosintēzes, organisko vielu
mineralizācijas un šo vielu asimilācijas procesi, rezultātā ūdens tiek attīrīts.
NAI atstrādājušās dūņas no mineralizatoriem novada uz dūņu lauku ežektoraku, kur ar
pneimospiedvada palīdzību tās iesūknē lauku krātuvēs. Dūņu lauki ir divas betonētas krātuves
izmērā 28 x 3,5x 0,7 metri katra, starp viņām ir filtrācijas kanāls kas aizpildīts ar sijātām 8-22
mm granīta šķembām 0,5m biezā slānī, zem tām lejā ieguldītas 6 perforētas PP gofras
caurules, pa kurām atfiltrētais dūņu ūdens noplūst atpakaļ dūņu uzpildes akā, to var novadīt
arī uz biodīķiem. Krātuvju pamatne veidota no pastiprinātām dzelzsbetona plātnēm, iekšējās
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sānu sienās ik pa metram iemūrētas koka tapas 10x20 cm, caur kurām ūdens no dūņām lēnām
filtrējas cauri. Pamatņu slīpumi vērsti uz priekšu un iekšu, tādējādi biezākais dūņu slānis
nostājas lauku priekšējos iekšējos stūros. Galu vairogi veidoti no laminēta ūdensizturīga
finiera 2x32mm, tos pēc vajadzības var izcelt un nosusinātās dūņas izstumt ārā.
Kad liekais ūdens nofiltrējies un iztvaikojis, dūņas- dabīgi mitrā stāvoklī no ieslīpās krātuves
ar traktortehnikas palīdzību, izstumj ārā pagaidu uzglabāšanas laukumā, kur tās uzglabājas
sezonu, un pavasarī vai vasarā dūņas tiek savāktas un izmantotas apzaļumošanai. NAI
bioloģisko dūņu daudzums ir ~ 34tonnas gadā.
Attīrītos notekūdeņus novada caur biodīķu sistēmu meloriācijas grāvī, kas ieplūst Misas upē
(izplūdes vietas identifikācijas Nr.200101).
Būtiskākās piesārņojošas vielas, kas tiek novadītas vidē pēc NAI, ir tipisku sadzīves
notekūdeņos palikušais piesārņojums: suspendētas vielas, slāpekļa un fosfora savienojumi.
Kopējo pieņemošo ūdeņu noslogojumu ar organiskajām vielām raksturo bioķīmiskais un
ķīmiskais skābekļa patēriņš (BSP5 un ĶSP). Piesārņojošo vielu koncentrācijas attīrīto
notekūdeņu izplūdē ir noteicošais faktors NAI darbības izvērtēšanā. Piesārņojošo vielu
koncentrācijas notekūdeņu izplūdē kontrolē akreditēta laboratorija.
Pirms izplūdes 2x gadā tiek noteiktas piesārņojošās vielas attīrītajos notekūdeņos: suspendētās
vielas, ĶSP, N kopējais, P kopējais, BSP5, amonija slāpeklis, fosfāti. Izvērtējot 27.04.2011.
VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” laboratorijas testēšanas pārskatu
Nr. 11/593 (piesārņojošo vielu parametri no attīrīšanas iekārtām emitētajos notekūdeņos ir
sekojoši: bioķīmiskais skābekļa patēriņš (BSP5) – 6,0 mg/l, ķīmiskais skābekļa patēriņš
(ĶSP) – 50,0 mg/l, suspendētās vielas – 5,4 mg/l, kopējais slāpeklis -19,0mg/l, kopējais
fosfors-2,9 mg/l), 25.07.2011. testēšanas pārskatu Nr.11/1222 (BSP5–3,4 mg/l, ĶSP–49 mg/l,
suspendētās vielas –7,0mg/l, kopējais slāpeklis-16,5mg/l, kopējais fosfors - 2,7 mg/l ),
Pārvalde secina, ka, NAI izplūdē iepriekšējos gados netiek pārsniegtas attīrīto notekūdeņu
piesārņojošo vielu koncentrācijas, kas noteiktas MK 22.01.2002. noteikumu Nr.34.
“Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” 5. pielikuma 1. tabulā (pieļaujamās
koncentrācijas: BSP5 - 25 mg/l, ĶSP –125 mg/l, suspendētās vielas –35 mg/l).
Izvērtējot visu pieejamo informāciju, Pārvalde secina, ka attīrīšanas iekārtas strādā atbilstoši
vides normatīvo aktu prasībām un nodrošina notekūdeņu atbilstošu attīrīšanu.
Attīrītie notekūdeņi no NAI tiek novadīti melorācijas grāvī, kas pēc tam ietek Misas upē.
Ņemot vērā, ka Misas upe raksturojuma kā antropogēni ietekmējama upe, ko raksturo samērā
zemas viegli noārdāmo organisko vielu koncentrācijas, un samērā augstās slāpekļa un fosfora
savienojumu koncentrācijas, kas saistāmas ar antropogēno slodzi, notekūdeņu monitorings
tiks noteikts, lai novērstu upes ekosistēmas degradāciju. Pārvalde notekūdeņu monitoringa
biežumu noteiks saskaņā ar Ministru kabineta 2002. gada 22. janvāra noteikumu Nr. 34
“Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” 56. punkta prasībām, kas nosaka, ka
pārvalde nosaka monitoringa biežumu, ņemot vērā emisijas raksturu un pieņemošo ūdeņu
kvalitātes prasības. Nosakot monitoringa biežumu pārvalde vadīsies pēc piesardzības principa,
ņemot vērā lielo novadāmo attīrīto notekūdeņu apjomu un Misas upes caurplūdumu, lai
izmantotu pieejamos pasākumus vides kvalitātes kontrolei un upes ekosistēmas saglabāšanai.
Nosacījumi monitoringam tiks izvirzīti atļaujas C sadaļā.
Lietus ūdeņu, sniega un ledus kušanas ūdeņu novadīšana caur notekūdeņu attīrīšanas iekārtām
nav paredzēta – lietus ūdeņi iefiltrējas gruntī.
Rūpnieciskos notekūdeņus NAI neattīra.
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9.7. atkritumu veidošanās un apsaimniekošana
NAI restēs savāktie cietie sadzīves atkritumi un nešķiroti sadzīves atkritumi (klase 200301) –
2 t/gadā, tiek uzglabāti atkritumu konteineros. Uzkrātie cietie sadzīves atkritumi pēc
vajadzības tiek izvesti, saskaņā ar savstarpēji noslēgtu līgumu.
Operators norāda, ka notekūdeņu attīrīšanas iekārtu dūņas (34 tonnas gadā), tiek uzglabātas
uzņēmuma speciālos dūņu laukos vienu sezonu, un pavasarī vai vasarā tiek izmantotas
apzaļumošanai.
Katlu mājas darbības rezultātā veidojas kurtuvju pelni (klase 100101)- 10,0 t/gadā. Pelnu
atkritumi tiek uzglabāti pie katlu mājas un pēc pieprasījuma tiek nodoti iedzīvotājiem augsnes
kvalitātes uzlabošanai.
Uzņēmums savāc un apsaimnieko Misas ciematā radušās izdegušās dienas gaismas lampas
(atkritumu klase 200121) – 0,05 t/gadā - bīstamie atkritumi, saskaņā ar Ministru kabineta
2011. gada 19. aprīļa noteikumu Nr.302 “Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām,
kuras padara atkritumus bīstamus” 2., 3. punktiem un 1 pielikumu, kuras nodod saskaņā ar
savstarpēji noslēgtu līgumu.
Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu ir noslēgts līgums ar SIA “Vides serviss”.
Atkritumi tiek apsaimniekoti atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likuma un citu normatīvo
aktu prasībām, atkritumi tālākai apsaimniekošanai tiek nodoti firmām, kuras ir saņēmušas
atkritumu apsaimniekošanas atļaujas.
Informācija par atkritumu veidošanos un rīcību ar tiem norādīta 21.; 22. tabulās (skatīt
atļaujas pielikumā Nr.2).
9.8. trokšņa emisija
Trokšņa avoti un skaņas spiediena līmeņi - trokšņa līmeņa mērījumi vidē nav veikti. Katlu
mājas darbības rezultātā nerodas būtisks troksnis, kas varētu nelabvēlīgi ietekmēt apkārt
dzīvojošos iedzīvotājus. NAI darbības rezultātā nerodas būtisks troksnis, kas varētu
nelabvēlīgi ietekmēt apkārt dzīvojošos iedzīvotājus.
9.9. augsnes aizsardzība
Katlu mājas darbības rezultātā piesārņojošo vielu tieša nokļūšana augsnē un gruntsūdeņos
nenotiek, nav informācija par teritorijā esošu augsnes, grunts, zemes dzīļu vai pazemes ūdeņu
piesārņojumu.
9.10.avāriju risks un rīcības plāni ārkārtas situācijām
Avārijas gadījumā NAI operators rīkojas saskaņā ar avārijas izziņošanas shēmu, kanalizācijas
ūdeņu atsūknēšanai izmanto traktoru ar mucu. Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbība notiek
saskaņā ar izstrādātām un apstiprinātām instrukcijām (tehniskās apkalpošanas darba
aizsardzības un ugunsdrošības). Ieviests darba drošības žurnāls un tiek veiktas kārtējās
instruktāžas. Katlu mājā ir izstrādāts atbilstošs avārijgatavības plāns, kurā ir ietverta
informācija par rīcību dažādās avārijas situācijās, tai skaitā arī ugunsgrēka gadījumā.
Ugunsdzēsības vajadzībām ēkās un teritorijā izvietoti ugunsdzēšamie aparāti. Ugunsgrēka
gadījumā ūdeni paredzēts ņemt no blakus esošā dīķa.
Uņēmumam nav nepieciešama rūpniecisko avāriju novēršanas programma vai drošības
pārskats un objekta avārijgatavības plāns, jo tās darbība neatbilst MK 19.07. 2005.noteikumos
Nr.532“Noteikumi par rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtību un riska samazināšanas
pasākumiem” izvirzītajiem kritērijiem.
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C sadaļa
Atļaujas nosacījumi
10. Nosacījumi uzņēmuma darbībai
10.1. darbība un vadība
10.1.1. Atļauja izsniegta SIA „Kūdrinieks”, Misā, Vecumnieku pagastā, Vecumnieku novadā,
sekojošām darbībām:
1) notekūdeņu attīrīšanas iekārtai ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru diennaktī, kuras attīrītos
notekūdeņus novada vidē: notekūdeņu savākšanai un attīrīšanai bioloģiskajās notekūdeņu
attīrīšanas iekārtās NAI „Misa”(identifikācijas Nr. A200259) un attīrīto notekūdeņu
novadīšanai novadgrāvī (Nr.N200101) līdz 94 060,5 m3/gadā vai 257,79 m3/dnn.
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu 2x KU 200 projektētā jauda ir 400m3/dnn.
2) notekūdeņu dūņu apsaimniekošanai – 34 t/gadā.
3)sadedzināšanas iekārtu, kuru ievadītā siltuma jauda ir vairāk nekā 0,2 megavati, ja
sadedzināšanas iekārtai saskaņā ar noteikumu 1.pielikuma 1.1. vai 1.2. apakšpunktu nav
nepieciešama atļauja : katla VITOPLEX 100 (WIESSMANN) ar jaudu 1,5 MW, katla „AK –
1000” ar jaudu 1 MW un katla „UHC – 1500” ar jaudu 1,5 MW darbībai, kā kurināmo
patērējot šķeldu 2000 t/gadā, dabas gāzi, kā rezerves kurināmo patērējot līdz 130
tūkst.m3/gadā.
4)iekārtas īslaicīgai (ne ilgāk par gadu) bīstamo atkritumu uzglabāšanai, piemēram,
pārkraušanas stacijas un konteineru noliktavas, izņemot atkritumu uzglabāšanu tik īsu laiku
vai tik nenozīmīgos daudzumos, ka tie nerada risku cilvēku veselībai vai videi: izdegušo
dienas gaismas lampu apsaimniekošanai līdz 0,05t/gadā.
5)pazemes ūdens ieguvei – 96 000,0 m3/gadā jeb 263,0 m3/diennaktī.
10.1.2. Reizi ceturksnī iesniegt Valsts ieņēmumu dienestā dabas resursu nodokļa par pazemes
ūdens ieguves un attīrīto notekūdeņu novadīšanas vidē aprēķinu, par gaisa piesārņošanu no
avotiem, kas norādīti 12. tabulā, aprēķinu, izmantojot stacionāro piesārņojuma avotu emisijas
limitu projektā dotās metodikas un iemaksāt nodokli Valsts ieņēmumu dienesta noteiktajā
budžeta kontā, saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likuma 27.panta otro un trešo daļu un MK
19.06.2007. noteikumiem Nr.404 „Dabas resursu nodokļa aprēķināšanas un maksāšanas
kārtība un kārtība, kādā izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju”.
10.1.3. Saskaņā ar Vides aizsardzības likuma 25. panta pirmo daļu operators ir atbildīgs par
savas profesionālās darbības ietvaros nodarīto kaitējumu videi vai tiešiem kaitējuma
draudiem, ko izraisījusi viņa tīša vai aiz neuzmanības veikta darbība vai bezdarbība, ar kuru ir
pārkāptas vides normatīvo aktu prasības.
10.1.4. Ja tiek pilnīgi pārtraukta iekārtas vai tās daļas darbība, ne vēlāk kā 30 dienas pirms
iekārtas darbības pārtraukšanas informēt Pārvaldi un iesniegt atbilstošu iesniegumu.
Iesniegumam pievienot pasākumu plānu, kurā norādīts, kā tiks organizēti darbi, lai
samazinātu ietekmi uz vidi, kad iekārta vai tas daļa pārtrauc darbību atbilstoši likuma “Par
piesārņojumu” 30. panta ceturtajai daļai.
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10.1.5. Par izmaiņām 10.1.1. punktā norādītajā darbībā (uzstādot jaunas iekārtas u.c.) vismaz
90 dienas pirms izmaiņu uzsākšanas, informēt pārvaldi, lēmuma pieņemšanai par jauna
iesnieguma iesniegšanu atļaujas saņemšanai vai esošās atļaujas nosacījumu maiņu.
10.1.6. Saskaņā ar likuma “Par piesārņojumu” 6.pantu sniegt visu līmeņu darbiniekiem
atbilstošu apmācību un instrukcijas par viņu pienākumiem procesu vadībā, kā arī
nepieciešamās zināšanas par kārtību, kādā darbības veicamas, un to iespējamo ietekmi uz
cilvēku veselību un vidi, par piesardzības pasākumiem šīs ietekmes samazināšanai, kā arī par
rīcību avāriju situācijās.
10.2.darba stundas
Nosacījumi netiek izvirzīti.
11. Resursu izmantošana
11.1. ūdens
11.1.1. Pazemes ūdens ieguve no ūdensapgādes urbumiem atļauta atbilstoši 9. tabulai.
Ūdens ieguve

Ūdens avota
identifikācijas
numurs
LVGMC Nr.
016590
P200378
LVGMC Nr.
016691
P200379

Ūdens ņemšanas avots (ūdens objekts vai urbums)
ģeogrāfiskās
ūdens
nosaukums
koordinātas
saimniecis teritorijas
un atrašanās
kods
kā iecirkņa
vieta
Z platums A garums
kods
Art.aka
56°35'
24°24'
38427000 0409594
„Misas
26,8''
07''
Misa,
centrs -1”
Vecumnie
ku pag.
Art.aka
56°35'
24°23'
38420000 0409594
„Misas
22,4''
57,7''
Misa,
centrs Vecumnie
2”(rezervē)
ku pag.

9. tabula
Ūdens daudzums
m3 dienā

m3gadā

263,014

96000

0

0

11.1.2. Ūdens lietošanas apjoms atļauts atbilstoši 11. tabulai.
Ūdens lietošana
Ūdens ieguves avoti un
izmantošanas veidi
No īpašniekiem
piederošiem urbumiem
Kopā:

Kopējais ūdens
patēriņš gadā
m³/gadā
96 000

Atdzesēšanai
m³/gadā
–

Ražošanas
procesiem
m³/gadā
–

Sadzīves
vajadzībām
m³/gadā
96 000

96 000

–

–

96 000

11. tabula
Citiem
mērķiem
m³/gadā
-

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
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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 urbumu 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 urbuma konservāciju
vai likvidāciju saskaņā ar 2011. gada 6. septembra Ministru kabineta noteikumu Nr.696
“Zemes dzīļu izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju
izsniegšanas kārtība” 21.punkta prasībām. Par urbuma likvidāciju sastāda aktu (noteikumu
9.pielikums). Urbuma likvidācijas akta kopiju nodot Valsts ģeoloģijas fondā.
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 un pamato izmaiņu nepieciešamību atbilstoši 2003. gada 23.
decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.736 “Noteikumi par ūdens lietošanas atļaujām” 24.
un 25.punktam. Izmaiņas uzskatāmas par būtiskām, ja:
a) to dēļ vairs nav iespējams izpildīt normatīvajos aktos par ūdens aizsardzību noteiktās
prasības un atļaujā noteiktos nosacījumus;
b) to dēļ attiecīgajai darbībai atļauja vairs nav nepieciešama, jo tā vairs neatbilst šo
noteikumu 2.punktā noteiktajiem kritērijiem;
c) to dēļ izmantotā ūdens daudzums salīdzinājumā ar iepriekšējā gada vidējiem
radītājiem ir palielinājies vai samazinājies vismaz par trešo daļu un darbības skartajā
teritorijā ir mainījusies attiecīgās darbības ietekme uz vidi.
11.1.12. Ūdens ieguves vietā vienu reizi mēnesī veikt ūdens daudzuma instrumentālo uzskaiti,
datus ierakstīt ūdens resursu ieguves instrumentālās uzskaites žurnālā atbilstoši Ministru
kabineta 2003. gada 23. decembra noteikumu Nr. 736 “Noteikumi par ūdens resursu
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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. Urbumu pārbaudes laikā pēc pieprasījuma uzrādīt 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 1.martam iesniegt statistikas pārskatu “Nr.2-Ūdens. Pārskats par
ūdens resursu lietošanu” par iepriekšējo kalendāro gadu, ievadot datus 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.
11.1.16. Līdz 2012. gada 1.septembrim saņemt Valsts vides dienestā pazemes ūdeņu atradnes
pasi, ūdens ieguves urbumiem, atbilstoši MK 06.09.2011. noteikumu Nr. 696 “Zemes dzīļu
izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas
kārtība” 11. punktam.
11.2.enerģija
11.2.1.Elektroenerģijas patēriņš un uzskaite saskaņā ar noslēgto līgumu ar VAS
“Latvenergo”.
11.2.2. Atļautais kurināmā patēriņš - šķelda 2000 t/gadā, dabas gāze 130 tūkst.m3/gadā,
atbilstoši iesnieguma 4. tabulā norādītajam apjomam.
11.2.3. Veikt patērētā kurināmā uzskaiti papīra vai elektroniskā formā, atbilstoši MK 14.12.
2004. noteikumu Nr.1015 “Vides prasības mazo katlu māju apsaimniekošanai”19.
punktam, norādot:
kurināmā patēriņu (t vai m3);
dūmeņa tīrīšanas datumus un attiecīgā darba veicējus;
atkritumu daudzumu, ko operators apsaimniekojis vai nodevis atkritumu
apsaimniekošanas uzņēmumam;
d) notekūdeņu daudzumu (m3) pēc filtru reģenerēšanas vienā reģenerēšanas reizē.

a)
b)
c)

11.2.4. Katra ieraksta pareizību vienreiz mēnesī jāapliecina atbildīgai amatpersonai.
11.2.5.Uzskaites žurnālā ietverto informāciju glabāt vismaz piecus gadus. Ja uzskaite notiek
elektroniski, reizi sešos mēnešos izdrukāt uzskaites žurnālā ietvertos datus.
11.3. Izejmateriāli un palīgmateriāli
Nosacījumi netiek izvirzīti
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12. Gaisa aizsardzība
12.1.emisija no punktveida avotiem, emisijas limiti:
12.1.1. Emisijas gaisā atļautas no emisijas avotiem atbilstoši 12. tabulā norādītajiem
parametriem.

Emisijas avotu fizikālais raksturojums
12.tabula
Emisijas
Emisijas
punkta
apraksts
kods

A1
A2

A2

Emisijas avota un emisijas raksturojums
dūmeņa dūmeņa
emisijas
avotaģeogrāfiskās
augstum iekšējais plūsma temperatūr emisijas
koordinātas
s
diametrs
a
ilgums h
Z platums A garums m
mm
Nm3/h grādi C

Katls
VITOPLEX 100 56º35’20’’ 24º24’09’’
ar jaudu 1.5 MW
Katls AK – 1000
56º35’20’’ 24º24’09’’
ar jaudu 1 MW
Katls UHC –
1500 ar jaudu 1,5 56º35’20’’ 24º24’09’’
MW

14

530

1858

160

24 h/d,
90 d/a

19

500

1803

200

24 h/d,
192 d/a

19

500

2704

180

24 h/d,
192 d/a

12.1.2. Piesārņojošo vielu maksimāli pieļaujamo emisiju limiti sadedzināšanas iekārtām
noteikti atbilstoši 15. tabulai.
Emisiju limiti sadedzināšanas iekārtām
15. tabula
Nr.
p.k.

1.

2.

Emisijas avots
nosaukums
ģeogrāfiskās
nosaukums
koordinātas
Z platums A garums
Avots A1
56º35’20’’ 24º24’09’’ Oglekļa oksīds
Katls
Slāpekļa
VITOPLEX
dioksīds
100 ar jaudu
1.5 MW
Avots A2
56º35’20’’ 24º24’09’’ Oglekļa oksīds
Katls AK –
Slāpekļa
1000 ar
dioksīds
jaudu 1 MW
Putekļi PM10
Putekļi PM 2.5
Avots A2
56º35’20’’ 24º24’09’’ Oglekļa oksīds
Katls UHC –
Slāpekļa
1500 ar
dioksīds
jaudu 1.5
Putekļi PM10
MW
Putekļi PM 2.5

Piesārņojošā viela
kods
g/s
mg/m3

t/gadā

O2 %

020 029
020 038

0,066
0,078

127
152

0,174
0,208

3

020 029
020 038
200 002
200 003

0,358
0,131
0,285
0,241

716
262
570
482

2,16
0,792
1,72
1,456

6

020 029
020 038
200 002
200 003

0,537
0,197
0,428
0,362

716
262
570
482

3,24
1,188
2,58
2,184

6
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12.1.3. Sadedzināšanas iekārtu dūmeņa augstumam jābūt tādam, lai nodrošinātu gaisa
kvalitātes normatīvu ievērošanu atbilstoši MK 14.12. 2004. noteikumu Nr.1015 “Vides
prasības mazo katlu māju apsaimniekošanai” 11 punktam.
12.2.emisija no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem, emisiju limiti
Nosacījumi netiek izvirzīti
12.3. procesa un attīrīšanas iekārtu darbība
12.3.1. Ievērot sadedzināšanas iekārtu tehnoloģiskos procesus un darbināt tās saskaņā ar
ekspluatācijas noteikumiem.
12.3.2. Nav pieļaujamas vizuāli novērojamas zalvjveida izmetes.
13.3.4. Nepieļaut kvēpu uzkrāšanos katlumājas dūmenī, regulāri to tīrīt, saskaņā ar MK
14.12.2004. noteikumu Nr. 1015 “Vides prasības mazo katlumāju apsaimniekošanai”
17. punktu.
12.4. smakas
Nosacījumi netiek izvirzīti
12.5. emisijas uzraudzība un mērīšana (mērījuma vietas, regularitāte, metodes)
12.5.1. Sadedzināšanas iekārtām nodrošināt paraugu ņemšanas un emisiju mērīšanas vietu
ierīkošanu atbilstoši standarta LVS ISO 9096 vai LVS ISO 10780 prasībām saskaņā ar MK
2002.20.08. noteikumu Nr. 379 “Kārtība, kādā novēršama, ierobežojama un kontrolējama
gaisu piesārņojošo vielu emisija no stacionāriem piesārņošanas avotiem” 56.punktu.
12.5.2. Reizi gadā apkures sezonā veikt instrumentālos mērījumus attiecīgajā jomā akreditētās
testēšanas laboratorijās piesārņojošo vielu emisijām no sadedzināšanas iekārtām atbilstoši
MK 20.08. 2002.noteikumu Nr. 379 “Kārtība, kādā novēršama, ierobežojama un
kontrolējama gaisu piesārņojošo vielu emisija no stacionāriem piesārņošanas avotiem”
57.punkta prasībām.
12.5.3.Veikt sadedzināšanas iekārtu dūmgāžu emisiju instrumentālos mērījumus un noteikt
24.tabulā norādītos monitoringa parametrus, izmantojot norādītās testēšanas metodes.
24.tabula
Emisijas
avota
Kods

Monitoringam
pakļautie
parametri

Paraugu ņemšanas
metode

Kontroles
biežums

A1-A2

Slāpekļa oksīdi

LVS ISO 10849
LVS ISO 14792:2006

1 x gadā

A1-A2

Oglekļa oksīds

LVS ISO 15058:2006

1 x gadā

Cietās daļiņas

LVS ISO 9096:2004

1 x gadā

A1-A2

Laboratorija, kas
veic analīzes
Akreditēta
laboratorija
Akreditēta
laboratorija
Akreditēta
laboratorija

12.5.4. Veikt sadedzināšanas iekārtu emisijas mērījumus periodā, kad tās darbojas ar
maksimālo jaudu.
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12.5.5. Ja testēšanas rezultāti uzrāda, ka tiek pārsniegtas noteiktās robežvērtības gaisa
emisijās, veikt sadedzināšanas iekārtu ieregulēšanu, lai nodrošinātu robežvērtību
ievērošanu un veikt atkārtotu testēšanu.
12.5.6.Kontroles mērījumus fiksēt iekārtu ekspluatācijas žurnālā saskaņā ar MK 20.08. 2002.
noteikumu Nr. 379 “Kārtība, kādā novēršama, ierobežojama un kontrolējama gaisu
piesārņojošo vielu emisija no stacionāriem piesārņošanas avotiem” 44.punkta prasībām.
12.5.7. Reizi ceturksnī, dabas resursu nodokļa pārskata sastādīšanai, veikt piesārņojošo vielu
emisiju (avoti A1- A2) daudzuma gaisā no sadedzināšanas iekārtām aprēķinus, izmantojot
materiālās bilances metodi, aprēķināt dabas resursu nodokli par gaisa piesārņojumu un
veikt maksājumus saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likuma prasībām.
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.
12.9. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām
12.9.1. Katru gadu līdz 1.martam iesniegt valsts statistikas pārskatu “Nr.2-Gaiss” Pārskats par
gaisa aizsardzību” par iepriekšējo kalendāro gadu, ievadot datus elektroniskajā datu bāzē
tiešsaistes režīmā, saskaņā ar MK 22.12.2008. noteikumu Nr. 1075 “Noteikumi par vides
aizsardzības valsts statistikas pārskatu veidlapām” 2.2., 4., punktu prasībām.
12.9.2. Mēneša laikā pēc mērījumu veikšanas, iesniegt Pārvaldē informāciju par piesārņojošo
vielu emisiju monitoringa rezultātiem (dūmgāžu testēšanas pārskata kopiju) atbilstoši MK
2002.20.08. noteikumu Nr. 379 “Kārtība, kādā novēršama, ierobežojama un kontrolējama
gaisu piesārņojošo vielu emisija no stacionāriem piesārņošanas avotiem” 58.punktam.
12.9.3. Mainot kurināmā veidu, vai kurināmā daudzumu sadedzināšanas iekārtās, vai uzstādot
jaunus katlus, demontējot esošos, veicot ražošanas apjomu un tehnoloģiju izmaiņas,
nekavējoties informēt par to Pārvaldi, atbilstoši MK 20.08.2002. noteikumu Nr.379
“Kārtība, kādā novēršama, ierobežojama un kontrolējama gaisu piesārņojošo vielu emisija
no stacionāriem piesārņojuma avotiem” 40.punkta prasībām.
12.9.4. Dabas resursu nodokļa aprēķina lapu par faktiskiem gaisa piesārņojuma apjomiem
uzrādīt pēc pieprasījuma pārbaudes laikā Pārvaldes vides valsts inspektoriem un uzskaites
materiālus uzglabāt trīs gadus atbilstoši Ministru kabineta 2007.gada 19.jūnija
noteikumiem Nr.404 “Dabas resursu nodokļa aprēķināšanas un maksāšanas kārtība un
kārtība, kādā izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju” 43.punktam un 6.pielikumam.
12.9.5. Līdz 2012. gada 1.jūnijam iesniegt Pārvaldē gaisa kvalitātes modelēšanas aprēķinus
vai attiecīgo informāciju atbilstoši MK 2004.gada 14.decembra noteikumu Nr.1015
“Vides prasības mazajām katlu mājām” 23.punktam.
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13. Notekūdeņi
13.1. izplūdes, emisijas limiti
13.1.1. Notekūdeņus pēc attīrīšanas notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas iekārtās (2x KU 200 –
LVĢMC identifikācijas Nr. A200259) ar jaudu 400m3/dnn novadīt melorācijas grāvī ar
izplūdi Misas upē (izplūdes vietas identifikācijas Nr. N200101) līdz 94 060,5 m3/gadā
atbilstoši 17 tabulā norādītajiem parametriem.

Tiešā notekūdeņu izplūde ūdens objektos (novadgrāvī)
17. tabula
Izplūdes vietas
ģeogrāfiskās
koordinātas

Izplūdes
avota
nosau
kums

Izplūdes
vieta,
identifikācijas numurs

Z plat.

A gar.

NAI
„Misa”
A200259

Nr. N200101

56035'21''

24026'44''

Notekūdeņu
daudzums

Saņemošā ūdenstilpne

Nosau
kums

kods

Misas
upe

3827000

Ūdens
caur
tece
m3/h
10,73

m3/
dnn
(vidē
ji)
257,7

m3/
gadā
(vid.)

94 060,5 24h/
dnn
365d
/
gadā

13.1.2. Maksimāli pieļaujamā suspendēto vielu, ĶSP, BSP5 koncentrācija vidē novadāmajos
attīrītajos notekūdeņos un piesārņojuma slodze notekūdeņos pēc attīrīšanas NAI, nedrīkst
pārsniegt 14.1.tabulā norādītos robežlielumus saskaņā ar MK 22.01. 2002. noteikumu Nr. 34
“Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” 52.1 apakšpunkta prasību.
Piesārņojošo vielu emisiju robežvērtības un atļautā piesārņojuma slodze notekūdeņos

Izplūdes vieta

Rādītāji

Vielas
kods

Novadgrāvis
identifikācijas
Nr. 200101

Susp. vielas
ĶSP
BSP5

230026
230004
230003

Maksimāli pieļaujamā
piesārņojošo vielu
koncentrācija vidē
novadāmajos attīrītajos
notekūdeņos, mg/l
<35
<125
<25

C-1 tabula
Piesārņojuma slodze
vidē novadāmajos
notekūdeņos pēc
attīrīšanas NAI
t/gadā
<3,292
<11,758
<2,352

13.1.3. Kopējā fosfora (P) un kopējā slāpekļa (N) daudzums attīrītajā notekūdenī jāsamazina
par 10 – 15% salīdzinot ar neattīrīto notekūdeni, saskaņā ar MK 22.01. 2002. 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 un atbilstoši MK
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Izplū
des
ilgu
ms
dnn/
gadā

22.01.2002. noteikumu Nr.34 “Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” 41.3. punkta
prasībām.
13.2.2. Konstatējot emisiju neatbilstību atļaujas nosacījumiem, noskaidrot neatbilstību
cēloņus un veikt nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu atbilstību atbilstoši MK
22.01.2002. noteikumu Nr.34 “Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī ” 62.
punktam.
13.2.3.Katlu mājas kondensātu, katlu skalošanas notekūdeņus savākt un novadīt notekūdeņu
savākšanas sistēmā, saskaņā ar MK 14.12.2004. noteikumu Nr.1015 “Vides prasības mazo
katlumāju apsaimniekošanai” 13.p. prasībām. Minētos notekūdeņus aizliegts novadīt vidē
neattīrītus.
13.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)
13.3.1.Veikt NAI ieplūstošajos un izplūstošajos notekūdeņos piesārņojošo vielu kontroli
atbilstoši MK 22.01.2002. noteikumu Nr.34 “Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju
ūdenī” VII nodaļas 56.punktam 24. tabulā noteiktajiem parametriem attiecīgajā jomā
akreditētā laboratorijā.
Monitorings
24. tabula
Nr.
p.k.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Piesārņojošā viela,
parametrs
Suspendētās vielas
BSP5
ĶSP
N/NH4
N/NO3
N/NO2
P/PO4
Nkop
Pkop

Analīzes
metodika
LVS EN 872:2005
LVS EN 1899-2:H551998
LVS ISO 6060:1989
LVS ISO 5664/:2004
LVS EN ISO 13395:2004
LVS ISO 6777:1984
LVS EN ISO 6878:2005
LVS EN ISO 11905-1:1998
LVS EN ISO 6878:2005

Kontroles biežums
Ieplūde
Izplūde
1x ceturksnī
1x ceturksnī
1x ceturksnī
1x ceturksnī
1x ceturksnī
1x ceturksnī
1x ceturksnī
1x ceturksnī
1x ceturksnī
1x ceturksnī
1x ceturksnī
1x ceturksnī
1x ceturksnī
1x ceturksnī

13.3.2. Notekūdeņu paraugus ņemt noteiktā punktā, kas atrodas attīrīšanas iekārtu izplūdē,
saskaņā ar MK 22.01.2002. noteikumu Nr.34 “Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju
ūdenī” 5.pielikuma II daļas 5.punkta prasībām.
13.3.3. 1x ceturksnī 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.
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.
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13.5. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija
Nosacījumi netiek izvirzīti.
13.6.ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām
13.6.1. Nekavējoties informēt Pārvaldi, ja notekūdeņu monitoringā konstatēta emisijas
neatbilstība atļaujas nosacījumiem, atbilstoši MK 22.01.2002. noteikumu Nr.34 “Noteikumi
par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” VII nodaļas 62.punktam.
13.6.2. Reizi gadā līdz 1.martam iesniegt statistikas pārskatu “Nr.2-Ūdens. Pārskats par
ūdens resursu lietošanu” par iepriekšējo kalendāro gadu, ievadot datus elektroniskajā datu
bāzē tiešsaistes režīmā atbilstoši MK 22.12.2008. 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 Pārvaldei pa
tālr. 63023228 vai 29490040.
13.6.4. Notekūdeņu testēšanas rezultātu kopijas 30 dienu laikā pēc pārskatu saņemšanas no
akreditētas laboratorijas iesniegt Pārvaldē.
13.6.5. NAI pārbaudes laikā pēc pieprasījuma uzrādīt 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 MK
19.06.2007. 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 MK 13.07. 2004.
noteikumiem Nr.597 “Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” akreditētā laboratorijā
atbilstoši LVS ISO 1996 standarta prasībām un mērījumu rezultātus iesniegt Pārvaldē.
14.4.ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām
Mēneša laikā pēc mērījumu veikšanas iesniegt Pārvaldē trokšņu mērījumu testēšanas pārskatu
kopijas.
15. Atkritumi
15.1. atkritumu veidošanās
Atkritumu veidošanās, rīcība ar tiem, savākšana un pārvadāšana atļauta atbilstoši atļaujas 21.
un 22. tabulai.
15.2.atkritumu apsaimniekošanas nosacījumi
15.2.1. Uzņēmumā 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. Atkritumus savlaicīgi nodot pārstrādei, neveidojot lielus uzkrājumus.
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15.2.2. Atkritumus apsaimniekot saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 4.pantu,
15.panta pirmo un otro sadaļu 16. panta pirmā apakšpunkta pirmo, otro sadaļu, 17. panta
pirmo daļu, 19. pantu:
a) atkritumus savākt un uzglabāt neapdraudot vidi, cilvēku dzīvību un veselību, kā arī
fizisko un juridisko personu īpašumus, neradot traucējošus trokšņus vai smakas;
b) aizliegts sajaukt bīstamos atkritumus, kas atbilst dažādām bīstamo atkritumu
kategorijām, kā arī sajaukt bīstamos atkritumus ar sadzīves atkritumiem;
c) nodrošināt bīstamo atkritumu uzskaiti, iepakošanu, marķēšanu un identifikāciju.
15.2.3. Saskaņā ar 21.06.2011. MK noteikumiem Nr.484 “Bīstamo atkritumu uzskaites,
identifikācijas, uzglabāšanas, iepakošanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība”
3.,4., 5., 6., 7., 8., 9. un 10., punktiem:
a) bīstamos atkritumus savākt izturīgā un drošā iepakojumā, norādot atkritumu
nosaukumu, izcelsmi, atkritumos esošo bīstamo vielu ķīmisko sastāvu, iepakošanas
datumu un brīdinājuma zīmes par ķīmisko vielu un ķīmisko maisījumu klasificēšanu
un marķēšanu;
b) bīstamo atkritumu uzglabāšanas laikā nodrošināt iepakojuma periodisku apskati
vismaz reizi nedēļā.
15.2.4. Ja darbības rezultātā rodas elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi, tad nodrošināt
elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu savākšanu atsevišķi no citiem sadzīves un
bīstamajiem atkritumiem, un doto atkritumu apsaimniekošanu atbilstoši MK 22.11.2011.
noteikumu Nr. 897 “Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu apsaimniekošanas
noteikumi” 2. un 20. punktam.
15.2.5. Pelnus, kas rodas sadedzinot koksni, atļauts izmantot lauksaimniecībā, saskaņā ar MK
14.12.2004. noteikumu Nr. 1015 „Vides prasības mazo katlumāju apsaimniekošanai” 16.
punktu.
15.2.6.Notekūdeņu dūņas no NAI apsaimniekot atbilstoši MK 02.05. 2006. noteikumiem
Nr.362 „Noteikumi par notekūdeņu dūņu un to kompostu izmantošanu, monitoringu un
kontroli” prasībām.
15.2.7.Aizliegts izvest neapstrādātas notekūdeņu dūņas - nosēdumus no NAI uz
lauksaimniecībā izmantojamām zemēm, saskaņā ar MK 02.05. 2006. noteikumu Nr.362
„Noteikumi par notekūdeņu dūņu un to kompostu izmantošanu, monitoringu un kontroli”
29. punkta prasībām.
15.2.8.Savāktās un uzņēmuma darbības rezultātā radušās
izlietotās luminiscentās
dienasgaismas lampas, nesaplēstas savākt un uzglabāt slēgtā konteinerā, slēgtā noliktavā.
15.2.9. Nododot bīstamos atkritumus, lai nodrošinātu to pārvadājumu elektronisko reģistrāciju
un uzskaiti valsts teritorijā, jāizmanto bīstamo atkritumu pārvietošanas uzskaites valsts
informācijas sistēmu (BAPUS), saskaņā ar 21.06.2011. MK noteikumos Nr.484 “Bīstamo
atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakošanas, marķēšanas un
pārvadājumu uzskaites kārtība” noteikto kārtību un 2 pielikumu.
15.2.10.Operatoram, veicot savā uzņēmējdarbībā radušos atkritumu pārvadāšanu, saņemt
Pārvaldē atkritumu pārvadāšanas atļauju Ministru kabineta 2011.gada gada 13.septembra
noteikumu Nr. 703 “ Noteikumi par kārtību, kādā izsniedz un anulē atļauju atkritumu
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savākšanai, pārvadāšanai, pārkraušanai, šķirošanai vai uzglabāšanai, kā arī par valsts
nodevu un tās maksāšanas kārtību” noteiktajā kārtībā.
15.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)
Veikt uzņēmumā radīto atkritumu apjoma, veida, izcelsmes, reģenerācijas un apglabāšanas
veidu un vietu uzskaiti hronoloģiskā secībā atkritumu uzskaites reģistrācijas žurnālā vai
elektroniski, saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 23.panta pirmās daļas
1.punktu un atbilstoši MK 21.06.2011. noteikumu Nr.484 “Bīstamo atkritumu uzskaites,
identifikācijas, uzglabāšanas, iepakošanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība”
4.punktam un 1.pielikuma veidlapai.
15.4.ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām
15.4.1. Katru gadu līdz 1.martam pamatojoties uz atkritumu uzskaites reģistrācijas žurnālu
datiem, iesniegt statistisko pārskatu “Nr.3-Atkritumi. Pārskats par atkritumiem” par
iepriekšējo kalendāro gadu, ievadot datus elektroniskajā datu bāzē tiešsaistes režīmā
atbilstoši MK 22.12.2008. noteikumiem Nr.1075 “Noteikumi par vides aizsardzības
statistikas pārskatu veidlapām”.
15.4.2. Ja ir radies cilvēku dzīvībai, veselībai vai videi bīstams piesārņojums vai pastāv
nopietni šāda piesārņojuma rašanās draudi, nekavējoties par to paziņot VVD Jelgavas
reģionālajai vides pārvaldei (63023228, 29490040, jelgava.rvp@jelgava.vvd.gov.lv)
atbilstoši likuma “Par piesārņojumu” 6.panta piektajai daļai.
15.5.atkritumu sadedzināšanas vai līdzsadedzināšanas iekārtai – iekārtas jauda, iekārtā
sadedzināmo atkritumu kategorijas, atkritumu daudzums
Nosacījumi netiek izvirzīti.
15.5.atkritumu sadedzināšanas vai līdzsadedzināšanas iekārtai – iekārtas jauda, iekārtā
sadedzināmo atkritumu kategorijas, atkritumu daudzums
Nosacījumi netiek izvirzīti.
15.6.atkritumu poligoniem – poligona kategorija, ietilpība, darbības ilgums,
apglabājamo atkritumu veidi un kategorijas, prasības poligona iekārtošanai,
ekspluatācijai, uzraudzības un kontroles procedūrām, prasības poligona slēgšanai un
apsaimniekošanai pēc slēgšanas
Nosacījumi netiek izvirzīti.
16. Prasības augsnes, grunts, kā arī pazemes ūdeņu aizsardzībai
16.1.Nepieļaut neattīrītu notekūdeņu noplūdi no attīrīšanas iekārtām, notekūdeņu dūņu, kā arī
filtrējošo ūdeņu nokļūšanu augsnē, virszemes ūdeņos un gruntsūdeņos.
16.2.Ievērot “Aizsargjoslu likuma” 35. un 55.pantā noteiktos aprobežojumus ap notekūdeņu
attīrīšanas ietaisēm.

17. Nosacījumi iekārtas darbībai netipiskos apstākļos
17.1. Nekavējoties ziņot 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 pa 20. punktā minētajiem telefona
numuriem.
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17.2. Iekārtas bojājumu gadījumā ierobežot vai apturēt tās darbību līdz brīdim, kad var tikt
atsākta normāla iekārtas darbība, 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. Izvest un apglabāt visus attiecīgajā teritorijā esošos atkritumus atbilstoši to bīstamībai un
prasībām, kas izvirzītas šādu atkritumu apsaimniekošanai.
18.2. Ne vēlāk kā 30 dienas pirms uzņēmuma darbības pilnīgas pārtraukšanas iesniegt
Pārvaldē attiecīgu iesniegumu saskaņā ar likumu “Par piesārņojumu” 30. panta ceturto
daļu.
18.3.Nodrošināt ugunsdrošības pasākumu ievērošanu attiecīgajā uzņēmuma teritorijā.
18.4. Pilnīgi pārtraucot operatora darbību, veikt pasākumus, kas nepieciešami piesārņojuma
riska novēršanai un iekārtas atrašanās vietas sakārtošanai atbilstošā stāvoklī, saskaņā ar
likuma “Par piesārņojumu” 4.panta devītās daļas prasībām.
18.5. Pārtraukt iekārtu darbību un novērst traucējumu cēloņus gadījumā, ja traucēta iekārtu
darbība un var tikt pārsniegtas vidē emitēto piesārņojošo vielu robežvērtības.
19. Nosacījumi avāriju novēršanai un darbībām ārkārtas situācijās
19.1.Iespējamo avāriju situācijās rīkoties atbilstoši uzņēmumā izstrādātajām instrukcijām un
18. punktu nosacījumiem.
19.2. Nodrošināt piesardzības pasākumus, lai novērstu avārijas risku vai, ja tas nav iespējams,
samazinātu vides piesārņošanu vai tās risku, kā arī avāriju risku, saskaņā ar likuma “Par
piesārņojumu” II. nodaļas 5.pantu.
20. Prasības informācijai, kas sniedzama vides aizsardzības institūcijām, ja pārkāpti
atļaujas nosacījumi, vai notikusi avārija
20.1. Nekavējoties pa telefonu 63023228 vai 29490040 ziņot 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.
20.2. Sniegt rakstiski un vienlaikus nosūtot to arī elektroniski informāciju par gadījumiem,
kad radušies tieša kaitējuma draudi vai radies kaitējums videi atbilstoši MK 24.04. 2007.
noteikumu Nr. 281 “Noteikumi par preventīvajiem un sanācijas pasākumiem un kārtību,
kādā novērtējams kaitējums videi un aprēķināmas preventīvo, neatliekamo un sanācijas
pasākumu izmaksas” 48. punktam un 5. pielikumam.
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.
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Pielikums Nr.1
KOPSAVILKUMS
24. Sabiedrības informēšana par uzņēmumu:
1.Uzņēmuma nosaukums, informācija par operatoru, īpašnieku un iekārtas atrašanās
vietu:
SIA „Kūdrinieks”
Juridiskā adrese: “Administratīvā ēka”, Misa, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads,
p/n “ Bodnieki” LV–3906
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ar ūdenssaimniecības sistēmu un katlu māja Misā,
Vecumnieku pagastā, Vecumnieku novadā
Adrese: “ Misa”, Vecumnieku pagastā, Vecumnieku novadā, LV–3906
Tālruņa numurs: 63976559; Fakss: 63976559
Elektroniskā pasta adrese: kudrinieks@inbox.lv
Teritorijas kods: 0409594
Īss ražošanas apraksts un iemesls , kāpēc nepieciešama atļauja
SIA „Kūdrinieks” (atļaujā – uzņēmums) sniedz ūdensapgādes, un kanalizācijas pakalpojumus,
tai skaitā arī notekūdeņu bioloģisko attīrīšanas ietaišu (turpmāk tekstā NAI) apsaimniekošanu,
un siltumapgādes pakalpojumus Vecumnieku pagasta Misas ciematā (14 dzīvojamām mājām
ar 747 iedzīvotājiem, skolai ar 330 bērniem, 2 veikaliem).
Misas ciemata notekūdeņu attīrīšanas iekārtās (identifikācijas Nr. A200259 Valsts SIA
„Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” (atļaujā -LVĢMC) ar projektēto jaudu
– 400 m3/diennaktī (2x KU 200) tiek pielietota bioloģiskās attīrīšanas metode.Uzņēmuma
darbība atbilst MK 30.11.2010 noteikumu Nr.1082 “Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C
kategorijas piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A un B piesārņojošās darbības
veikšanai” (turpmāk tekstā MK not. Nr. 1082.) 1.pielikuma 8.9.apakšpunktā noteiktajam
piesārņojošās darbības veidam – notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ar jaudu 20 un vairāk
kubikmetru diennaktī, kuras attīrītos notekūdeņus novada vidē.
Misas ciemata NAI atstrādājušās dūņas no mineralizatoriem novada uz dūņu lauku
ežektoraku, kur ar pneimospiedvada palīdzību tās iesūknē lauku krātuvēs.
Kad liekais ūdens nofiltrējies un iztvaikojis, dūņas - dabīgi mitrā stāvoklī (vidēji 34 t/gadā),
no ieslīpās krātuves ar traktortehniku izstumj ārā pagaidu uzglabāšanas laukumā, no kurienes
tās tiek izvestas Misas ciemata zaļās zonas augsnes uzlabošanai. Darbība atbilst MK
noteikumu 1082. 1.pielikuma 5.8.apakšpunktā noteiktajam piesārņojošās darbības veidam –
notekūdeņu dūņu un tādu atkritumu apglabāšanas, uzglabāšanas vai kompostēšanas vietas,
kuri saskaņā ar normatīvajiem aktiem nav pielīdzināmi bīstamajiem atkritumiem.
Uzņēmums apsaimnieko Misas ciemata katlu māju, kurā darbojas sadedzināšanas iekārtas ar
kopējo jaudu 4,0MW: katls VITOPLEX 100 (WIESSMANN) ar jaudu 1,5 MW, katls “AK –
1000” ar jaudu 1 MW un katls “UHC – 1500” ar jaudu 1,5 MW.
Katlu mājas piesārņojošā darbība atbilst MK noteikumu Nr. 1082. 2. pielikuma
1.1.apakšpunktam - sadedzināšanas iekārtas, kuru ievadītā siltuma jauda ir vairāk nekā
0,2 megavati, ja sadedzināšanas iekārtai saskaņā ar 2010.gada 30. novembra noteikumu28
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Nr.1082 “Kārtība, kādā piesakāmas A,B un C kategorijas piesārņojošas darbības un
izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai” 1.pielikuma 1.1. vai
1.2.apakšpunktu nav nepieciešama atļauja( C.kat.).
Kā kurināmais ( katlam VITOPLEX 100) tiek izmantota dabasgāze 130 tūkst.m3/gadā (kā
rezerves kurināmam, kas tiek izmantots avārijas gadījumos vai arī pie maksimālajām
slodzēm). Kā kurināmais (katlam “AK – 1000”un katlam “UHC – 1500”) tiek izmantota
šķelda – abiem katliem kopā līdz 2000 t gadā.
B kategorijas atļauja tiek pieprasīta:
-

-

-

notekūdeņu savākšanai un attīrīšanai bioloģiskajās notekūdeņu attīrīšanas iekārtās
NAI „Misa”(identifikācijas Nr. A200259) un attīrīto notekūdeņu novadīšanai Misas
upē (Nr.N200101) līdz 94 060,5 m3/gadā vai 257,79 m3/dnn.Notekūdeņu attīrīšanas
iekārtu 2x KU 200 projektētā jauda ir 400m3/dnn.
sadzīves atkritumu apsaimniekošanai -2,0 tonna/gadā.
notekūdeņu dūņu apsaimniekošanai – 34 t/gadā.
sadedzināšanas iekārtu, kuru ievadītā siltuma jauda ir vairāk nekā 0,2 megavati, ja
sadedzināšanas iekārtai saskaņā ar noteikumu 1.pielikuma 1.1. vai 1.2. apakšpunktu
nav nepieciešama atļauja : katla VITOPLEX 100 (WIESSMANN) ar jaudu 1,5 MW,
katla „AK – 1000” ar jaudu 1 MW un katla „UHC – 1500” ar jaudu 1,5 MW darbībai,
kā kurināmo patērējot šķeldu 2000 t/gadā, dabas gāzi, kā rezerves kurināmo patērējot
līdz 130 tūkst.m3/gadā.
pazemes ūdens ieguvei – 96 000,0 m3/gadā jeb 263,0 m3/diennaktī.

2.Piesārņojošās darbības apraksts, izmantojamie resursi un emisijas ietekme uz vidi
Ūdens patēriņš (ikgadējais daudzums - esošai iekārtai) un pasākumi ūdens lietošanas
samazināšanai
Ūdens apgādei Misas ciematā tiek izmantots pazemes ūdens 96 000,0 m3/gadā, kas tiek iegūts
no pazemes ūdens ieguves urbumiem: “Misas centrs - 1” urbuma (identifikācijas numurs
P200378, LVĢMC Nr. 006044), “Misas centrs – 2” urbuma (identifikācijas numurs P200379,
LVĢMC Nr. 007372),ūdens ieguves urbums netiek ekspluatēts, atrodas rezervē.
Spiedienu ūdensvadā nodrošina ūdenstornis, kurš atrodas blakus ūdens sagatavošanas stacijai
un artēziskajiem urbumiem. Ūdenstorņa dezinfekciju pēc ilgtermiņa līguma veic SIA
“MAZURS”, izmantojot reaģentu uz ūdeņraža peroksīda bāzes, kas ātri sadalās videi
nekaitīgos savienojumos.
Galvenie izejmateriāli (arī kurināmais un degviela) un to lietojums
Siltumenerģijas ražošanai tiek izmantota šķelda 2000 t/gadā, dabas gāze, kā rezerves
kurināmais patērējot līdz 130 tūkst.m3/gadā.
Bīstamo ķīmisko vielu lietošana un plānotie pasākumi to aizvietošanai
Bīstamas ķīmiskas vielas nelieto
Nozīmīgākās emisijas gaisā un ūdenī (koncentrācija un ikgadējais lielums)
Misas ciema katlu mājā, ir divi (A1 - A2) gaisu piesārņojošo vielu emisijas avoti
( sadedzināšanas iekārtu dūmeņi).
Katlu māja nodrošina ēku apkuri un karsto ūdeni, līdz ar to tiek ekspluatēta ziemas periodā
24h/dnn. Katlu lietderības koeficients 0,75.
Dabasgāzi uzņēmumam piegādā AS „Latvijas gāze” saskaņā ar noslēgtu līgumu. Dabasgāze
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uzņēmumā uzglabāta netiek.
Piesārņojošo vielu emisiju daudzums no katlu mājas (Avots A1): oglekļa oksīds 0,174 tonnas
gadā, slāpekļa dioksīds 0,208 tonnas gadā. Piesārņojošo vielu emisiju daudzums no katlu
mājas (Avots A2): oglekļa oksīds 5,4 tonnas gadā, slāpekļa dioksīds 1,98 tonnas gadā, cietās
izkliedētās daļiņas PM10 4,3 tonnas gadā, cietās izkliedētās daļiņas PM2,5 3,64 tonnas gadā.
Par notekūdeņu novadīšanu uz bioloģiskajām attīrīšanām ir noslēgti līgumi ar visiem
dzīvojamo māju iedzīvotājiem, un juridiskām personām.
Attīrītos notekūdeņus novada caur biodīķu sistēmu meloriācijas grāvī, kas ieplūst Misas upē
(izplūdes vietas identifikācijas Nr.200101).
Izvērtējot visu pieejamo informāciju, Pārvalde secina, ka attīrīšanas iekārtas strādā atbilstoši
vides normatīvo aktu prasībām un nodrošina notekūdeņu atbilstošu attīrīšanu.
Rūpnieciskos notekūdeņus NAI neattīra.Misas ciematā speciāli nav nodrošināta lietus ūdens
savākšana un novadīšana no ciemata teritorijas.
Atkritumu veidošanās un apsaimniekošana
Uzņēmuma darbības rezultātā veidojas atkritumi:
- sadzīves atkritumi t.sk. atkritumi no mehāniskas attīrīšanas pirms attīrīšanas iekārtām –2,0
tonna gadā. Atkritumi līdz izvešanai tiks uzglabāti slēgtos konteineros, kas izvietoti uz cieta
seguma, sadzīves atkritumu apsaimniekošana notiek saskaņā ar savstarpēji noslēgto līgumu
ar SIA “Vides serviss”.
- notekūdeņu dūņas.
- bīstamie atkritumi: izdegušās dienas gaismas lampas – 0,05 t/gadā – uzglabā slēgtā
konteinerā, nodod saskaņā ar savstarpēji noslēgtu līgumu.
Atkritumu apsaimniekošana tiek veikta atbilstoši patreizējām vides aizsardzības prasībām un
atkritumi tālākai apsaimniekošanai tiek nodoti licencētai firmai.
Trokšņa emisijas līmenis
Katlu mājā un NAI nav trokšņu avotu, kas paaugstina troksni ārpus uzņēmuma teritorijas
vairāk par 40 decibeliem.
Iespējamo avāriju novēršana
Iespējamo avāriju novēršana katlu mājas darbībā notiks saskaņā ar apstiprinātām instrukcijām.
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbība notiek saskaņā ar izstrādātām un apstiprinātām
instrukcijām (tehniskās apkalpošanas darba aizsardzības un ugunsdrošības).
Nākotnes plānus – iekārtas plānotā paplašināšanās, atsevišķu daļu vai procesu
modernizāciju.
Tuvākajā laikā nav paredzēts rekonstruēt ūdens apsaimniekošanas sistēmu.
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Tabulas
Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem

Atkritumu klase

Atkritumu
nosaukums

Atkritumu
bīstamība

Pagaidu
glabāšanā
(t/gadā)

100101

Kurtuvju pelni

Nebīst.

-

200301
060503

200121

Nešķiroti
sadzīves
Nebīst.
atkritumi
Notekūdeņu
nav bīstami Dūņu lauki
attīrīšanas iekārtu
dūņas, kuras
neatbilst 060502
klasēm
Luminiscentās bīstami
lampas

21.tabula
Izejošā atkritumu plūsma (t/gadā)
pārstrādāts apglabāts
nodots citiem
daudzu RD- uzņēmumiem kopā
daudzums
ms
kods
kods

Ienākošā atkritumu plūsma (t/gadā)
saražots
saņemts no citiem
kopā
galvenais avots t/gadāuzņēmumiem
Katlu
mājas
10,0
darbība

-

10,0

-

-

-

- 10,0

10,0

NAI darbības
2,0
process

-

2,0

-

-

-

- 2,0*

2,0*

NAI darbības 34,0
process

-

34,0

34,0 *

34,0 *

apgaismošana 0,01

0,04

0,05

0,05 *

0,05*

* Līgumus par atkritumu apsaimniekošanu slēgt tikai ar uzņēmumiem, komersantiem, kuri reģionālajā vides pārvaldē ir saņēmuši doto atkritumu apsaimniekošanas atļaujas.

Atkritumu savākšana un pārvadāšana
22.tabula
Atkritumu
klase (1)

Atkritumu
nosaukums(2)

200301

Nešķiroti
atkritumi

sadzīves

Atkritumu
bīstamība(3)

Savākšanas
veids(4)

Pārvadāto
atkritumu
daudzums
(tonnas/gadā)

Pārvadāšanas
veids(5)

nav bīstami

konteiners

2,0

autotransports *

Komersants, kas veic
Komersants,
atkritumu pārvadājumus
atkritumus
(vai atkritumu radītājs)
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kas

saņem

**
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100101

Kurtuvju pelni

200121

Luminiscentās lampas bīstami

060503

Bioloģiskās dūņas

nav bīstami

Spec.laukums 10,0

autotransports *

**

Konteiners,
kartona kastes 0,05

autotransports *

**

Dūņu lauks

autotransports **

**

nav bīstami
34,0

* Komersants, kurš ir saņēmis atkritumu apsaimniekošanas atļauju saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 12.panta pirmo daļu un atbilstoši MK
13.09.2011. 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”.
** Komersants, kurš ir saņēmis attiecīgu A vai B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai atļauju atbilstoši normatīvajiem aktiem par piesārņojumu.
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