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Piezīme. Dokumenta rekvizītus „paraksts”, „datums”, un „zīmoga” („z.v.”) neaizpilda, ja elektroniskais
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Lēmumu par atĜaujas izsniegšanu vai atĜaujas nosacījumiem var apstrīdēt Vides pārraudzības valsts
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AtĜaujas nosacījumus var pārskatīt visā tās derīguma termiĦa laikā, pamatojoties uz likuma “Par
piesārĦojumu” 32. panta 3.1 daĜu.
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A SADAěA
Vispārīgā informācija par atĜauju

1. Normatīvie akti, uz kuriem pamatojoties izsniegta atĜauja:
•

15.03.2001. likums „Par piesārĦojumu”;

•

02.11.2006. likums "Vides aizsardzības likums”;

•

06.11.1997. likums "Valsts statistikas likums";

•

14.12.2000. likums „Atkritumu apsaimniekošanas likums”;

•

01.04.1998. likums „Ėīmisko vielu likums”;

•

23.12.2003. likums „Ūdens apsaimniekošanas likums”;

•

05.02.1997. likums „Aizsargjoslu likums”;

•

15.12.2005. likums „Dabas resursu nodokĜa likums”;

•

09.07.2002. Ministru kabineta noteikumi Nr. 294 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B
un C kategorijas piesārĦojošas darbības un izsniedzamas atĜaujas A un B
kategorijas piesārĦojošo darbību veikšanai”;

•

23.12.2003. Ministru kabineta noteikumi Nr. 736 „Noteikumi par ūdens resursu
lietošanas atĜauju”;

•

12.03.2002. Ministru kabineta noteikumi Nr. 118 „Noteikumi par virszemes un
pazemes ūdeĦu kvalitāti”;

•

20.01.2004. Ministru kabineta noteikumi Nr. 43 "Aizsargjoslu ap ūdens Ħemšanas
vietām noteikšanas metodika";

•

09.01.2007. Ministru kabineta noteikumi Nr. 40 „Noteikumi par valsts
metroloăiskajai kontrolei pakĜauto mērīšanas līdzekĜu sarakstu”;

•

22.01.2002. Ministru kabineta noteikumi Nr. 34 „Noteikumi par piesārĦojošo vielu
emisiju ūdenī”;

•

19.06.2007. Ministru kabineta noteikumi Nr. 404 „Dabas resursu nodokĜa
aprēėināšanas un maksāšanas kārtība un kārtība, kādā izsniedz dabas resursu
lietošanas atĜauju”;

•

12.03.2002. Ministru kabineta noteikumi Nr. 107 „Ėīmisko vielu un ėīmisko
produktu klasificēšanas, marėēšanas un iepakošanas kārtība”;

•

22.10.2002. Ministru kabineta noteikumi Nr. 466 „Noteikumi par ėīmisko vielu un
ėīmisko produktu uzskaites kārtību un datu bāzi”;
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•

22.12.2008. Ministru kabineta noteikumi Nr. 1075 „Noteikumi par vides
aizsardzības valsts statistikas pārskatu veidlapām”;

•

29.04.2003. Ministru kabineta noteikumi Nr. 235 „Dzeramā ūdens obligātās
nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība”;

•

16.07.2004. Ministru kabineta noteikumi Nr. 597 „Vides trokšĦa novērtēšanas
kārtība”;

•

02.05.2006. Ministru kabineta noteikumi Nr. 362 „Noteikumi par notekūdeĦu
dūĦu un to kompostu izmantošanu, monitoringu un kontroli”;

•

24.04.2007. Ministru kabineta noteikumi Nr. 281 „Noteikumi par preventīvajiem
un sanācijas pasākumiem un kārtību, kādā novērtējams kaitējums videi un
aprēėināmas preventīvo, neatliekamo un sanācijas pasākumu izmaksas”.

(Augstāk minētie normatīvie akti ar pēdējiem grozījumiem, kas stājušies spēkā līdz
08.04.2010.)
2. AtĜaujas derīguma termiĦš un jauna iesnieguma iesniegšanas termiĦš:
AtĜauja izsniegta 2010. gada 08. aprīlī un ir derīga uz visu attiecīgās iekārtas
darbības laiku. AtĜaujas pārskatīšana un atjaunošana – 2017. gada aprīlis.

SaskaĦā ar Ministru kabineta noteikumu Nr. 294 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C
kategorijas piesārĦojošas darbības un izsniedzamas atĜaujas A un B kategorijas piesārĦojošo
darbību veikšanai” 4. punktu jauns iesniegums Valsts vides dienesta Rēzeknes reăionālajā
vides pārvaldē (turpmāk tekstā – VVD Rēzeknes RVP) jāiesniedz:
•

vismaz 90 dienas pirms būtisku izmaiĦu ieviešanas esošajā piesārĦojošā
darbībā.

SaskaĦā ar likuma „Par piesārĦojumu” 32. pantu iesniegumu atĜaujas pārskatīšanai
VVD Rēzeknes RVP jāiesniedz viena mēneša laikā pēc sekojošu apstākĜu atklāšanas:
•

ir saĦemta informācija par piesārĦojuma negatīvo ietekmi uz cilvēka veselību
vai vidi, ir pārsniegti vides kvalitātes normatīvu robežlielumi vai izdarīti
grozījumi normatīvajos aktos, kas nosaka vides kvalitātes normatīvus;

•

saskaĦā ar valsts institūciju atzinumu procesa drošības garantēšanai ir
nepieciešams lietot citu tehnoloăiju;

•

to nosaka citi normatīvie akti;
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•

ja iekārtas radītais piesārĦojums ir tik būtisks, ka atĜaujas nosacījumus vai
tajā noteiktos emisijas limitus nepieciešams pārskatīt vai noteikt atĜaujā
jaunus emisijas limitus.

3. Informācija par to, kam nosūtītas atĜaujas kopijas:
AtĜaujas kopijas nosūtītas:
•

Vides pārraudzības valsts birojam, Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV – 1045 (arī
elektroniski);

•

Veselības inspekcijas Latgales kontroles nodaĜai (elektroniski);

•

Rēzeknes novada pašvaldībai (elektroniski).

4. Norāde par ierobežotas pieejamības informāciju:
UzĦēmuma iesniegumā un atĜaujā nav ietverta ierobežotas pieejamības informācija.
5. (Svītrots ar MK 26.07.2005. noteikumiem Nr. 567)

6. Citas saĦemtās atĜaujas un atĜaujas, kuras aizstāj šī atĜauja
AtĜauja aizstāj B kategorijas piesārĦojošas darbības atĜauju Nr. RET – 19 – 50 ar
derīguma termiĦu no 22.04.2005. – 21.04.2010.
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B SADAěA
Pieteiktā darbība, iesnieguma izvērtējums un atĜaujas izsniegšanas
pamatojums

7. Pieteiktās darbības īss apraksts

Darbība
•

ūdens ieguve un sadale;

•

ūdens apgādes sistēmas dezinfekcijas veikšana;

•

notekūdeĦu attīrīšana.

Darbinieku skaits
Ūdensapgādes un notekūdeĦu attīrīšanas iekārtu ekspluatācijas nodrošināšanu veic 2
cilvēki.

Darba stundas
Ūdensapgādes urbums un notekūdeĦu attīrīšanas iekārtas darbojas nepārtrauktā
darbības režīmā 24 stundas diennaktī, 365 / 366 dienas gadā.

Plānotā jauda
Ūdens ieguve no ūdensapgādes urbuma ir sekojoša:
•

VA Nr. P700338; LVĂMC DB Nr. 7047 – 70,137 m3 diennaktī vai 25600
m3 gadā.

NotekūdeĦu attīrīšanas iekārtu BIO 200 (VA Nr. A700190) pieteiktā jauda ir 62,219
3

m diennaktī vai 22710 m3 gadā.

Ražošanas un palīgprocesu apraksts
NotekūdeĦi no Rozentovas ciema sākumā tiek attīrīti mehāniski akā ar režăi un smilšu
uztvērējos, pēc tam pašplūsmas ceĜā tiek novadīti uz bioloăiskajām notekūdeĦu attīrīšanas
iekārtām BIO 200. Kanalizācijas tīkla kopgarums ir aptuveni 1,717 km. Tas ir veidots no
keramikas caurulēm, kuru diametrs ir 200 mm. Kanalizācijas sistēma ekspluatācijā nodota
1988. gadā.
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NotekūdeĦu attīrīšanas iekārtu tips – BIO 200. NotekūdeĦu bioloăiskā attīrīšana noris
izmantojot aktīvās dūĦas. Attīrīšanas iekārtas darbojas no 1989. gada. Projektētā iekārtu jauda
200 m3 diennaktī, faktiskā slodze 45,22 m3 diennaktī. Tās darbojas bioloăiskā attīrīšanas
režīmā. Attīrīšanas iekārtu kompleksā ietilpst:
•

divu sekciju aerotenks (darbojas tikai viena sekcija);

•

divi bioloăiskie dīėi;

•

trīs dūĦu lauki.

DūĦas tiek novadītas uz trīs dūĦu laukiem, bet notekūdeĦi uz diviem biodīėiem. Pēc
biodīėiem attīrītie notekūdeĦi pa grāvi 1,5 km garumā tiek iepludināti Maltas upē.
Attīrīšanas iekārtu teritorijā atrodas viena palīgēka, kurā izvietoti divi kompresori AF
ar jaudu 7,5 KW un 11 KW.

Izejmateriāli un palīgmateriāli
Ūdensvadu un ūdenstorĦa dezinfekcijai tiek izmantots dezinfekcijas līdzeklis
„BIOSPOT 3,5 G” – šėīstošās hlora tabletes. 2009. gadā izmantotas 20 tabletes. Ėīmiskajam
maisījumam operatora rīcībā ir izstrādātā drošības datu lapa. Ėīmisko vielu un maisījumu
raksturojums – 2. pielikuma 9.2. tabulā.

Enerăijas izmantošana
Ūdensapgādes

nodrošināšanai

un

notekūdeĦu

attīrīšanai

vidējais

izlietotais

elektroenerăijas daudzums 2009. gadā ir 59373 kWh (skat. 2. pielikuma 10.1. tabulu).

Ūdens ieguve un lietošana
Rozentovas ciema ūdensapgāde tiek veikta no viena artēziskā urbuma VA Nr.
P700338; LVĂMC DB Nr. 7047. Tā atrašanās vietas koordinātes koordinātu sistēmā LKS-92
ir:
•

Z platums 560 20' 14.0”

•

A garums 270 10' 44.0”

Artēziskais urbums tika izurbts 1975. gadā. Urbuma dziĜums ir 75,0 m, D3 pl-dg ūdens
horizonts. Ekspluatācijas urbuma debits ir 3 l/s. Valsts ăeoloăijas dienestā ir noteiktas, bet
Veselības inspekcijā nav saskaĦotas urbumu aizsargjoslas. Stingrā režīma aizsargjoslas
rādiuss 10 metri, bakterioloăiskā aizsargjosla nav nepieciešama, bet ėīmiskās aizsargjoslas
rādiuss 280 metri pēc uzĦēmuma norādītajiem patēriĦa datiem un 630 metri pēc urbuma pases
norādītajiem debitiem.
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Patērētā ūdens uzskaite tiek veikta aprēėinu ceĜā, pamatojoties uz sūkĦa patērētās
elektroenerăijas uzskaites datiem. Dati tiek reăistrēti uzskaites žurnālā vienu reizi mēnesī.
Urbums atrodas šahtā, kas ir noslēgta ar vāku. Grunts pamatne. Teritorija ap urbumu
iežogota. Ūdensapgādes urbums ir savienots ar hidroforu, kura tilpums 5 m3. Ūdens
mīkstināšanai un atdzelžošanai līdz 2010. gada jūnijam tiks uzstādīta ūdens atdzelžošanas
stacija – iekārta „2PPS” ar ražību 10,0 m3/h un jaudu 6,0 kW un attīrītā ūdens uzglabāšanas
rezervuārs ar tilpumu 40,0 m3.
Ūdens patēriĦš pēc valsts statistikas pārskata „Nr. 2 – Ūdens. Pārskats par ūdens
resursu lietošanu” vidēji 2007. – 2009. gadā bija 22292 m3 gadā vai 61,07 m3 diennaktī.
Iegūtais ūdens tiek patērēts dzīvojamo māju, privātmāju un organizāciju ūdensapgādei
Rozentovas ciemā. Ūdens ieguves raksturojums – 2. pielikuma 11.1. un 11.2. tabulas.

NotekūdeĦi
NotekūdeĦu attīrīšanas iekārtu projektētā jauda ir 200 m3/dnn. Attīrīšanas iekārtu tips
– BIO 200. Ietaišu darba tilpums 240 m3. Iekārtas darbojas bioloăiskajā attīrīšanas režīmā.
Sākotnēji notekūdeĦi tiek attīrīti mehāniski akā ar režăi un smilšu uztvērējos un tālāk tiek
attīrīti bioloăiskajā režīmā. NotekūdeĦu attīrīšana notiek divu sekciju aerotenkā ar tilpumu
240 m3, kur kopš 1992. gadā darbojas tikai viena sekcija. Tālāk notekūdeĦi tiek nostādināti un
papildus attīrīti divos bioloăiskajos dīėos ar tilpumu katrs 4000 m3. NotekūdeĦu attīrīšanas
rezultātā radušās dūĦas pašplūsmā tiek novadītas uz trīs dūĦu laukiem ar tilpumu 2700 m3.
NotekūdeĦu attīrīšanas iekārtu fiziskais nolietojums 50 %. Attīrītie notekūdeĦi tālāk pa grāvi
1,5 km garumā tiek iepludināti Maltas upē.
SaskaĦā ar datiem no valsts statistikas pārskata „Nr. 2 – Ūdens. Pārskats par ūdens
resursu lietošanu” uz Rozentovas ciema notekūdeĦu attīrīšanas iekārtām (VA Nr. A700190)
novadītais notekūdeĦu daudzums vidēji 2007. – 2009. gadā sastādīja 19359 m3 gadā vai 53,04
m3 diennaktī. NotekūdeĦu daudzums tiek noteikts aprēėinu ceĜā. NotekūdeĦu emisijas
raksturojumu skatīt 2. pielikuma 14.1., 14.2. un 14.4. tabulu.

Emisijas gaisā un smakas
No notekūdeĦu attīrīšanas iekārtām var veidoties smaku traucējumi – amonjaka
smaka. Iedzīvotāju sūdzības par smaku traucējumiem nav saĦemtas.

Troksnis
TrokšĦa avoti – dziĜurbumu sūknis un gaisa kompresori. Sūdzības no iedzīvotājiem
par trokšĦa traucējumiem nav saĦemtas. TrokšĦa mērījumi vidē netiek veikti.
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Atkritumu radīšana un apsaimniekošana
NotekūdeĦu attīrīšanas iekārtu darbības rezultātā rodas dūĦas, kas tiek uzglabātas
dūĦu laukos un izmantotas attīrīšanas iekārtu teritorijas labiekārtošanā. 2009. gada apmēram
1,08 t/gadā. ZiĦas par radītiem atkritumiem skat. 2. pielikuma 17.1. tabulā.

Augsnes un gruntsūdeĦu piesārĦojums
Kanalizācijas cauruĜvadu plīsumu gadījumos ir iespējama augsnes un gruntsūdeĦu
piesārĦošana. Augsnes un gruntsūdeĦu piesārĦojums nav pētīts.

8. Atrašanās vietas novērtējums

Rozentovas ciema ūdensapgādes urbums un notekūdeĦu attīrīšanas iekārtas atrodas
Rēzeknes novada Maltas pagastā, uz dienvidiem no Maltas. Tuvākā īpaši aizsargājamā dabas
teritorija ir uz austrumiem aptuveni 5,2 km attālumā – Rāznas nacionālais parks.
Dzeramo ūdeni iegūst no Aukšdevona slāĦa PĜaviĦu – Salaspils ūdens horizonta, ko
veido karbonātiskie ieži – dolomīti ar dolomītmerăeĜa starpkārtām. Pazemes ūdeĦus no
piesārĦošanas neaizsargātajiem gruntsūdeĦiem atdala kvartāra nogulumi – smilšmāli,
mālsmilts un smilts – grants – oĜu nogulumi, kuru kopējais biezums ir 39 – 50 m, no tiem
ūdens vāji caurlaidīgie smilšmāli un mālsmiltis 26 – 37 m, un PĜaviĦu – Salaspils horizonta
augšējās daĜas līdz 3 m biezie ūdens vāji caurlaidīgie dolomītmerăeĜa slāĦi.
Tuvākās dzīvojamās mājas pie notekūdeĦu attīrīšanas iekārtām ir aptuveni 200 m
attālumā. Teritorija iežogota. Attīrītie notekūdeĦi tiek novadīti meliorācijas grāvī, kas pēc 1,5
km savienojas ar Maltas upi.

9. Lēmuma pieĦemšanas procesā iesniegtie priekšlikumi (norādot, kā tie Ħemti vērā):
9.1. valsts vai pašvaldību institūciju priekšlikumi
Netika saĦemti

9.2. citu valstu atbildīgo institūciju priekšlikumi, ja ir pārrobežu ietekme
Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārĦojošo darbību

9.3. sabiedrības priekšlikumi
Netika saĦemti
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9.4.operatora skaidrojumi
Netika saĦemti

10. Iesnieguma novērtējums:
10.1. ieviestie un plānotie labākie pieejamie tehniskie paĦēmieni A kategorijas darbībām
Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārĦojošo darbību

10.2. ieviestie un plānotie tīrākas ražošanas pasākumi
Plānotie pasākumi:
•

uzstādīt ūdens atdzelžošanas staciju;

•

veikt Rozentovas ūdensapgādes urbuma padeves cauruĜu, sūkĦa un armatūras
nomaiĦu.

Darbus plānots pabeigt līdz 2010. gada jūnijam.
10.3. resursu izmantošana (ūdens, enerăija un ėīmiskās vielas)
Ūdens
Rozentovas ciema ūdensapgāde tiek nodrošināta no ūdensapgādes urbuma VA Nr.
P700338; LVĂMC DB Nr. 7047 (skat. 2. pielikuma 11.1. un 11.2. tabulas). Valsts ăeoloăijas
dienestā ir noteiktas, bet Veselības inspekcijā nav saskaĦotas urbumu aizsargjoslas. Patērētā
ūdens uzskaite tiek noteikta aprēėinu ceĜā, pamatojoties uz sūkĦa patērētās elektroenerăijas
uzskaites datiem.
Par dzeramā ūdens analīžu veikšanu Pašvaldības SIA „Maltas dzīvokĜu komunālās
saimniecības uzĦēmums” ir noslēgusi līgumu Nr. 1/11/2009 ar IK „Profilaktiskie higiēniskie
pakalpojumi” (skat. 2. pielikuma 7.1. tabulu).
Pazemes ūdens netiek iegūts un izmantots atbilstoši 23.12.2003. MK noteikumu
Nr. 736 „Noteikumi par ūdens resursu lietošanas atĜauju” prasībām.
Ūdens apgādes urbumiem nav saskaĦotas aizsargjoslas, saskaĦā ar 20.01.2004.
Ministru kabineta noteikumu Nr. 43 „Aizsargjoslu ap ūdens Ħemšanas vietām
noteikšanas metodika.

Enerăija
Kopējais enerăijas patēriĦš 2009. gadā 59373 kWh, tajā skaitā, Rozentovas
notekūdeĦu attīrīšanas iekārtās 43845 kWh un hidroforam 15528 kWh (skat. 2. pielikuma
10.1. tabulu).
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Ėīmiskās vielas
Ūdensvadu tīrīšanai un dezinfekcijai tiek izmantots dezinfekcijas līdzeklis „BIOSPOT
3.5G” (skat. 2. pielikuma 9.2. tabulu). 2009. gadā izmantotas 20 tabletes. Dezinfekcija tiek
veikta 2 reizes gadā. Ėīmiskajam maisījumam ir izstrādāta drošība datu lapa.
Ėīmiskais maisījums tiek izmantots saskaĦā ar 01.04.1998. „Ėīmisko vielu likuma”
un 12.03.2002. MK noteikumu Nr. 107 „Ėīmisko vielu un ėīmisko produktu klasificēšanas,
marėēšanas un iepakošanas kārtība” prasībām.

10.4. emisija gaisā un tās ietekme uz vidi
Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārĦojošo darbību

10.5. smaku veidošanās
No notekūdeĦu attīrīšanas iekārtām var veidoties smaku traucējumi – amonjaka
smaka. Smaku traucējumi ir nebūtiski. No iedzīvotājiem nav saĦemtas sūdzības par smaku
traucējumiem.

10.6. emisija ūdenī un tās ietekme uz vidi
NotekūdeĦu attīrīšanai tiek izmantotas bioloăiskajām attīrīšanas iekārtas BIO 200 (VA
Nr. A700190), ar attīrīto notekūdeĦu emisiju meliorācijas grāvī, kas pēc 1,5 km savienojas ar
Maltas upi. Novadītais notekūdeĦu daudzums vidēji gadā sastādīja 19359 m3 (dati Ħemti no
valsts statistikas pārskata „Nr.2-Ūdens. Pārskats par ūdens resursu lietošanu” par 2007. –
2009. gadu). NotekūdeĦu daudzums tiek noteikts aprēėinu ceĜā. NotekūdeĦu analīzes tiek
veiktas 1 reizi gadā ieplūdē nosakot BSP5 un ĖSP, izplūdē BSP5, N/NO3, N/NH4, P/PO4 un
naftas produktus un 2 reizes gadā izplūdē, nosakot suspendētās vielas, ĖSP, Nkop un Pkop
(skat. 2. pielikuma 14.1, 14.2. un 14.4. tabulas).
Par notekūdeĦu monitoringu ir noslēgts līgums Nr. 76-2009 ar SIA „Rēzeknes ūdens”
(skat. 2. pielikuma 7.1. tabulu).
Salīdzinot ar 22.04.2005. izsniegtajā atĜaujā B kategorijas piesārĦojošai darbībai Nr.
RET – 19 – 50 tabulā C2 noteikto, piesārĦojošo vielu koncentrācijas un paliekošais
piesārĦojums 2008. un 2009. gadā ieplūdē un izplūdē ir sekojošs (skat. tabulas B1 un B2).
Dati Ħemti no valsts statistikas pārskata „Nr. 2 – Ūdens. Pārskats par ūdens resursu lietošanu”
un testēšanas pārskatiem Nr. RE-08/164, Nr. RE-08/483, Nr. 09/287 un Nr. 09/641.
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Tabula B1
PiesārĦojošo vielu koncentrācijas pirms un pēc notekūdeĦu attīrīšanas iekārtām

Ingredients

Suspendētās
vielas
BSP5
ĖSP
Pkop.
P/PO4
Nkop.
N/NH4
N/NO3
Naftas
produktu
ogĜūdeĦražu
indekss

PiesārĦojuma koncentrācija
2008. gadā, mg/l

PiesārĦojuma koncentrācija
2009. gadā, mg/l

ieplūdē
23.05.

ieplūdē
15.06.

232
467

izplūdē
23.05.

izplūdē
11.11.

72

44

34
118
6,06
4,55
26
0,12
13

129
12,5

430
905

12

izplūdē
15.06.

izplūdē
01.12.

80

60

60
170
1,24
0,76
34
1,0
14

130
0,86

AtĜaujā
noteiktā
robežkoncentrācija
izplūdē, mg/l
< 35
< 25
< 125

13,7

< 0,02

Tabula B2
Paliekošais piesārĦojums vidē pirms un pēc notekūdeĦu attīrīšanas iekārtām

Ingredients
Suspendētās vielas
BSP5
ĖSP
Pkop.
P/PO4
Nkop.
N/NH4
N/NO3

Paliekošais
piesārĦojums
2008. gadā, t/gadā
ieplūdē
izplūdē
1,341
5,364
0,786
10,797
2,855
0,876
0,105
0,439
0,0028
0,3006

Paliekošais
piesārĦojums
2009. gadā, t/gadā
ieplūdē
izplūdē
1,522
9,351
1,305
19,680
3,262
0,0228
0,0165
0,5186
0,0217
0,3044

AtĜaujā noteiktais
piesārĦojuma
limits, t/gadā
0,79
0,57
2,84

Aprēėinātais cilvēku ekvivalents CE 2007. gadā – 465 un 2009. gadā – 409.

AtĜaujā noteiktās piesārĦojošo vielu robežkoncentrācijas 2008. un 2009. gadā ir
pārsniegtas. Testēšanas rezultāti Ĝauj secināt, ka notekūdeĦu attīrīšanas tehnoloăija
nespēj nodrošināt atbilstošu notekūdeĦu attīrīšanu.
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NotekūdeĦu attīrīšanas iekārtās netiek nodrošināta 22.01.2002. Ministru
kabineta noteikumu Nr. 34 „Noteikumi par piesārĦojošo vielu emisiju ūdenī” prasībām
atbilstoša notekūdeĦu attīrīšana.

10.7. atkritumu veidošanās un apsaimniekošana
NotekūdeĦu attīrīšanas iekārtu darbības rezultātā rodas dūĦas. Aerotenks un biodīėi
tiek tīrīti pēc vajadzības, radušās dūĦas tiek uzkrātas teritorijā ierīkotājos dūĦu laukos (skat. 2.
pielikuma 17.1. tabulu).
Atkritumi tiek apsaimniekoti atbilstoši likuma „Atkritumu apsaimniekošanas likums”
un citu normatīvo aktu prasībām.

10.8. trokšĦa emisija
TrokšĦa avoti ir dziĜurbuma sūknis un gaisa kompresori. Sūdzības no iedzīvotājiem
par trokšĦa traucējumiem nav saĦemtas. TrokšĦa mērījumi vidē netiek veikti.

10.9. augsnes aizsardzība
Kanalizācijas cauruĜvadu plīsumu gadījumos ir iespējama augsnes un gruntsūdeĦu
piesārĦošana. Augsnes piesārĦojums nav pētīts.

10.10. avāriju risks un rīcības plāni ārkārtas situācijām
Iespējamās avārijas :
•

pārtraukumi energoapgādē;

•

ūdensvada tīkla bojājumi;

•

kanalizācijas tīkla bojājumi.

UzĦēmumā ir izstrādāts rīcības plāns avāriju situācijām.
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C SADAěA
AtĜaujas nosacījumi

11. Nosacījumi uzĦēmuma darbībai:
11.1. darbība un vadība
1. AtĜauja izdota Pašvaldības SIA „Maltas dzīvokĜu komunālās saimniecības
uzĦēmums”:
•

ūdens ieguvei Rozentovas ciemā no ūdensapgādes urbuma VA Nr. P700338;
LVĂMC DB Nr. 7047 – 70,137 m3 diennaktī vai 25600 m3 gadā;

•

notekūdeĦu attīrīšanas iekārtām VA Nr. A700190 ar pieprasīto notekūdeĦu
novadīšanas jaudu 62,219 m3 diennaktī vai 22710 m3 gadā.

2. Vismaz 90 dienas pirms būtiskām izmaiĦām esošajā piesārĦojošā darbībā
reăionālajā vides pārvaldē iesniegt iesniegumu, lai izvērtētu, vai šī izmaiĦa uzskatāma par
būtisku izmaiĦu un vai ir nepieciešams izdarīt grozījumus atĜaujas nosacījumos, saskaĦā ar
likuma 15.03.2001. „Par piesārĦojumu” 30. panta 1. daĜu un 09.07.2002. MK noteikumu Nr.
294 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārĦojošas darbības un izsniedzamas
atĜaujas A un B kategorijas piesārĦojošo darbību veikšanai” 4.2. punktu.
3. Operatora maiĦas gadījumā reăionālajā vides pārvaldē iesniegt iesniegumu, lai
precizētu atĜauju, ierakstot tajā datus par jauno operatoru, saskaĦā ar likuma „Par
piesārĦojumu” 30. panta 3. daĜu.
4. Līdz ceturksnim sekojošā nākamā mēneša 20. datumam iesniegt Valsts ieĦēmumu
dienesta attiecīgajai teritoriālajai iestādei pārskatu par aprēėināto dabas resursu nodokli par
iepriekšējo ceturksni (par pazemes ūdens ieguvi un vidē emitēto piesārĦojumu), saskaĦā ar
15.12.2005. likuma „Dabas resursu nodokĜa likums” 27. panta 2. daĜu.
5. Pārskatā norādīto informāciju par aprēėināto nodokli pamatot ar uzskaites
dokumentiem un dabas resursu nodokĜa aprēėina lapu par dabas resursu ieguves un
piesārĦojuma veidiem, apjomiem un limitiem, ko glabāt trīs gadus un uzrādīt pēc
pieprasījuma pārbaudes laikā, saskaĦā ar 19.06.2007. MK noteikumu Nr. 404 „Dabas resursu
nodokĜa aprēėināšanas un maksāšanas kārtība un kārtība, kādā izsniedz dabas resursu
lietošanas atĜauju” 43. punktu.
6. Līdz ceturksnim sekojošā nākamā mēneša 20. datumam aprēėināt un iemaksāt
nodokli par iepriekšējo ceturksni Valsts ieĦēmumu dienesta noteiktajā budžeta kontā, saskaĦā
ar 15.12.2005. likuma „Dabas resursu nodokĜa likums” 27. panta 3. daĜu.
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7. Par katru iepriekšējo kalendāro gadu savlaicīgi iesniegt veidlapās iekĜauto
informāciju VSIA „Latvijas Vides, ăeoloăijas un meteoroloăijas centrs”, saskaĦā ar
02.11.2006. likumu „Vides aizsardzības likums”, 15.03.2001. likuma „Par piesārĦojumu”
6. pantu, 06.11.1997. likumu „Valsts statistikas likums” un 22.12.2008. MK noteikumu Nr.
1075 „Noteikumi par vides aizsardzības valsts statistikas pārskatu veidlapām” 4. punktu:
•

ievadot datus centra elektroniskajā datubāzē tiešsaistes režīmā: valsts
statistikas pārskatu "Nr. 2 – Ūdens. Pārskats par ūdens lietošanu" līdz
nākamā gada 31. janvārim;

•

valsts statistikas pārskatu „Nr. 3 – Atkritumi. Pārskats par atkritumiem”
papīra formā vai elektroniskā dokumenta formā līdz nākamā gada 15.
februārim iesniedzot VVD Rēzeknes RVP.

11.2. darba stundas
Nosacījumi netiek izvirzīti

11.3. (svītrots ar MK 08.07.2003.noteikumiem nr.376)

12. Resursu izmantošana:
12.1. ūdens
1. Līdz 2010. gada septembrim saskaĦot noteiktās aizsargjoslas ap ūdens apgādes
urbumu ar Veselības inspekciju, saskaĦā ar 20.01.2004. Ministru kabineta noteikumiem nr. 43
„Aizsargjoslu ap ūdens Ħemšanas vietām noteikšanas metodika”.
2. Ekspluatējot ūdensapgādes urbumu, ievērot 05.02.1997. likuma „Aizsargjoslu
likums” 9., 35. un 39. pantā noteiktos aprobežojumus:
•

stingra režīma aizsargjoslā aizliegta jebkāda saimnieciskā darbība, izĦemot
to, kura saistīta ar ūdens ieguvi konkrētā ūdensapgādes urbumā vai
ūdensgūtnē attiecīgo ūdens ieguves un apgādes objektu uzturēšanai un
apsaimniekošanai;

•

ėīmiskajā aizsargjoslā paredzētās darbības realizēšanai jāveic ietekmes uz
vidi sākotnējais izvērtējums.

Pašvaldību, atbildīgo valsts institūciju un objektu īpašnieku dienestiem kontroles un
uzraudzības nolūkos atĜauts apmeklēt aizsargjoslu teritorijas jebkurā laikā, iepriekš par to
brīdinot zemes īpašnieku, bet, ja tiesības lietot zemi nodotas citai personai, – zemes lietotāju.
3. Stingrā režīma aizsargjoslā ap pazemes ūdens Ħemšanas vietu nodrošināt virszemes
ūdens noteci no aizsargjoslas; aizsargjoslai jābūt labiekārtotai un iežogotai, saskaĦā ar
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20.01.2004. MK noteikumu Nr. 43 „Aizsargjoslu ap ūdens Ħemšanas vietām noteikšanas
metodika” 11. punktu.
4. Aizsargjoslas apsaimniekošanu ap urbumu veikt saskaĦā ar 05.02.1997.
„Aizsargjoslu likuma” un 20.01.2004. MK noteikumu Nr. 43 „Aizsargjoslu ap ūdens
Ħemšanas vietām noteikšanas metodika” un citu normatīvo aktu prasībām.
5. Ūdensapgādes urbuma ekspluatācijā nepieĜaut urbumu un pazemes ūdeĦu horizonta
piesārĦošanas iespējas, saskaĦā ar 05.02.1997. „Aizsargjoslu likuma” un 15.03.2001. likuma
„Par piesārĦojumu” prasībām.
6. Laika periodā, kad urbumā nav sūkĦa, tā atverei jābūt cieši noslēgtai vai
aizmetinātai, lai nepieĜautu pazemes ūdens horizonta piesārĦošanas iespēju, saskaĦā ar
23.12.2003. „Ūdens apsaimniekošanas likuma” 7. pantu un 15.03.2001. likumu „Par
piesārĦojumu”.
7. Uzturēt sūkĦu telpu tehniskajā kārtībā un nodrošināt pret applūšanu, saskaĦā ar
23.12.2003. MK noteikumu Nr. 736 „Noteikumi par ūdens resursu lietošanas atĜauju” 34.3.
punktu.
8. Nodrošināt ūdens ieguves urbuma virsbūves hermētiskumu, saskaĦā ar
23.12.2003. MK noteikumu Nr. 736 „Noteikumi par ūdens resursu lietošanas atĜauju” 34.3.
punktu.
9. SūkĦa maiĦas gadījumā fiksēt ūdens līmeni urbumā, saskaĦā ar 23.12.2003. MK
noteikumu Nr. 736 „Noteikumi par ūdens resursu lietošanas atĜauju” 34.3. punktu.
10. Dabas resursu nodokli par ūdens ieguves faktisko apjomu aprēėināt saskaĦā ar
nodokĜu likmēm, pamatojoties uz ūdens lietošanas uzskaites žurnāla datiem un atĜaujā
noteiktajiem limitiem (MK noteikumu 19.06.2007. Nr. 404 „Dabas resursu nodokĜa
aprēėināšanas un maksāšanas kārtība un kārtība, kādā izsniedz dabas resursu lietošanas
atĜauju” 23. punkts).
11. Pazemes ūdens vērtību un tai atbilstošā dabas resursu nodokĜa likmi noteikt
atbilstoši 15.12.2005. „Dabas resursu nodokĜa likuma” 2. pielikumam, 19.06.2007. MK
noteikumu Nr. 404 „Dabas resursu nodokĜa aprēėināšanas un maksāšanas kārtība un kārtība,
kādā izsniedz dabas resursu lietošanas atĜauju” 3. pielikumam un 21.06.2005. MK noteikumu
Nr. 448 „Noteikumi par valsts nozīmes derīgo izrakteĦu atradnēm un to izmantošanas kārtību,
valsts nozīmes derīgo izrakteĦu izmantošanas kārtību, kā arī zemes dzīĜu izmantošanas atĜauju
vai licenču izsniegšanas konkursa vai izsoles kārtību” 34. pielikumam. AtĜautais ūdens
ieguves daudzums noteikts tabulā C1.
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Tabula C1
AtĜautais ūdens ieguves daudzums

Ūdens Ħemšanas avots (ūdenstilpe vai urbums)

Ūdens
ieguves
avota
identifikācijas
numurs

nosaukums
un
atrašanās
vieta
(adrese)

(*)

VA Nr.
P700338;
LVĂMC
DB Nr.
7047

c.
Rozentova,
Maltas
pagasts,
Rēzeknes
novads

ăeogrāfiskās koordinātas

Z platums

A garums

56020’14.0’’

27010’44.0’’

ūdens
saimnieciskā
iecirkĦa
kods

428277

Ūdens
daudzums

teritoriā kubik- kubik-lais
metri metri
kods
dienā
gadā

0780270

70,137

25600

Nosacījumi ūdens uzskaitei
1. Līdz 2011. gadam ieviest ūdens ieguves instrumentālo uzskaiti, saskaĦā ar
23.12.2003. MK noteikumiem Nr. 736 „Noteikumi par ūdens resursu lietošanas atĜauju” 48.
punktu.
2. Veicot pazemes ūdens ieguves uzskaiti, izmantojot ūdens skaitītājus, datus fiksēt
atbilstošā instrumentālās uzskaites žurnālā vismaz l reizi mēnesī, saskaĦā ar 23.12.2003. MK
noteikumiem Nr. 736 „Noteikumi par ūdens resursu lietošanas atĜauju” 42.1. un 44. punktu.
3. Veicot pazemes ūdens ieguves uzskaiti, izmantojot aprēėinus, datus fiksēt atbilstošā
netiešās uzskaites žurnālā vismaz l reizi mēnesī, saskaĦā ar 23.12.2003. MK noteikumiem Nr.
736 „Noteikumi par ūdens resursu lietošanas atĜauju” 42.2. un 44. punktu.
4. Ja uzskaite ir datorizēta, katru mēnesi veikt izdrukas par iegūto ūdens
daudzumu, saskaĦā ar 23.12.2003. MK noteikumiem Nr. 736 „Noteikumi par ūdens resursu
lietošanas atĜauju” 45. punktu.
5. Ieraksta pareizību un atbilstību mēraparātu rādījumiem atbildīgajai personai
apliecināt ar parakstu.
6. Mēraparātu pārbaudi veikt 09.01.2007. MK noteikumos Nr. 40 „Noteikumi par valsts
metroloăiskajai kontrolei pakĜauto mērīšanas līdzekĜu sarakstu” pielikumā noteiktajā kārtībā.

12.2. enerăija
Ievērot iekārtu tehnoloăiskos procesus, taupīt elektroenerăiju.
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12.3. izejmateriāli un palīgmateriāli
1. Ūdens apgādes sistēmas dezinfekcijas līdzekli uzglabāt tā, lai nepieĜautu gaisa,
ūdens vai augsnes piesārĦojumu.
2. Veikt ėīmisko vielu un ėīmisko maisījumu informācijas uzskaiti, saskaĦā ar
22.10.2002. MK noteikumu Nr. 466 „Noteikumi par ėīmisko vielu un ėīmisko produktu
uzskaites kārtību un datu bāzi” 2. punktu:
•

ėīmiskās vielas vai ėīmiskā maisījuma nosaukums, daudzums, klasifikācija
un marėējums,

•

ėīmiskās vielas vai ėīmiskā maisījuma drošības datu lapas.

3. Darbību veicēja rīcībā jābūt nepieciešamajai informācijai par attiecīgo ėīmisko
vielu vai ėīmisko maisījumu fizikālajām un ėīmiskajām īpašībām, bīstamību un iedarbību uz
vidi un cilvēku veselību. Šai informācijai jābūt pietiekamai, lai novērtētu attiecīgo vielu vai
maisījumu radītos iespējamos draudus videi, cilvēku dzīvībai, veselībai un īpašumam, veiktu
ėīmiskās vielas vai ėīmiskā maisījuma marėēšanu un atbilstoši rīkotos avārijas gadījumā,
saskaĦā ar 01.04.1998. „Ėīmisko vielu likums” 9. panta 3. daĜu.
4. Vismaz 1 reizi gadā veikt ėīmisko vielu un ėīmisko maisījumu inventarizāciju un
atjaunot 2. punktā minēto informāciju, saskaĦā ar 22.10.2002. MK noteikumu Nr. 466
„Noteikumi par ėīmisko vielu un ėīmisko produktu uzskaites kārtību un datu bāzi” 3. punktu.
5. Nodrošināt ėīmisko vielu un ėīmisko maisījumu iepakojumu ar skaidri salasāmu un
neizdzēšamu nepieciešamo informāciju valsts valodā atbilstoši 12.03.2002. MK noteikumu
Nr. 107 „Ėīmisko vielu un ėīmisko produktu klasificēšanas, marėēšanas un iepakošanas
kārtība” 17. punktam.
6. Izmantojamās ėīmiskās vielas un maisījumi noteiktas 2. pielikuma 9.2. tabulā.
Pirms citu ėīmisko vielu un maisījumu izmantošanas uzsākšanas rakstiski informēt VVD
Rēzeknes RVP.

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

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

13.3. procesa un attīrīšanas iekārtu darbība
Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārĦojošo darbību.
19

13.4. smakas
Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārĦojošo darbību.

13.5. emisijas uzraudzība un mērīšana (mērījuma vietas, regularitāte, metodes)
Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārĦojošo darbību

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

13.7. gaisa monitorings
Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārĦojošo darbību.

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

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

14. NotekūdeĦi:
14.1. izplūdes, emisijas limiti
1. NotekūdeĦu novadīšanas limiti:
•

notekūdeĦu attīrīšanai notekūdeĦu attīrīšanas iekārtās (VA Nr.
A700190) līdz 62,219 m3/diennaktī vai 22710 m3/gadā.

2. Emisiju robežvērtības noteiktas saskaĦā ar 22.01.2002. MK noteikumu Nr. 34
„Noteikumi par piesārĦojošo vielu emisiju ūdenī” 52. un 53. punktu (skat. Tabulu C1).
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Tabula C1
Emisiju robežvērtības un atĜautā piesārĦojuma slodze izplūdē

Adrese
VA Nr.
N700107 c.
Rozentova,
Maltas
pagasts,
Rēzeknes
novads

PiesārĦojošā
viela,
parametrs
Suspendētās
vielas
BSP5

Maksimāli pieĜaujamā
piesārĦojošo vielu
koncentrācija, mg/l

PiesārĦojuma
samazinājuma
procenti

PiesārĦojuma
slodze, t/gadā

< 35

90

0,79

25

50 – 70 %

0,57

ĖSP

125

50 – 75 %

2,84

14.2. procesa norise un attīrīšanas iekārtu darbība
1. Uzturēt kārtībā kanalizācijas sistēmu un attīrīšanas iekārtas darbināt atbilstoši
tehnoloăijai, lai sasniegtu maksimālo attīrīšanas efektivitāti, saskaĦā ar 22.01.2002. MK
noteikumu Nr. 34 „Noteikumi par piesārĦojošo vielu emisiju ūdenī” 41. punktu.
2. Nodrošināt decentralizētajās kanalizācijas sistēmās savākto notekūdeĦu un ar tiem
saistīto utilizēto atkritumu regulāru savākšanu un attīrīšanu atbilstoši normatīvo aktu
prasībām, saskaĦā ar 22.01.2002. MK noteikumu Nr. 34 „Noteikumi par piesārĦojošo vielu
emisiju ūdenī” 35. punktu.
3. Līdz 2010. gada augustam izstrādāt pasākumu plānu notekūdeĦu attīrīšanas
procesa optimizēšanai, lai nodrošinātu normatīviem atbilstošu notekūdeĦu attīrīšanu.

14.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)
1. Veikt notekūdeĦu daudzuma netiešo uzskaiti, datus fiksējot uzskaites žurnālā.
Atbildīgajai amatpersonai jāapliecina datu pareizība ar savu parakstu.
2. NotekūdeĦu paraugus Ħemt noteiktā punktā, kas atrodas attīrīšanas iekārtu izplūdes
vietā un ieplūdes kanālā, saskaĦā ar 22.01.2002. MK noteikumu Nr.34 5. pielikuma 5. punktu.
3. NotekūdeĦu monitoringu veikt akreditētā laboratorijā, notekūdeĦos nosakot
sekojošus ingredientus (skat. tabulu C2), saskaĦā ar 22.01.2002. MK noteikumu Nr. 34
„Noteikumi par piesārĦojošo vielu emisiju ūdenī” 56., 58., 59., 65. punktu un 5. pielikuma
6.1. punktu (skat. 2. pielikuma 18. tabulu).
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Tabula C2
NotekūdeĦu monitoringa veikšanas nosacījumi

Ingredienti

Vielas kods

Suspendētās vielas
BSP5
ĖSP
N kop.
N/NO3
N/NH4
P kop.
P/PO4

230 026
230 003
230 004
230 015
230 013
230 012
230 016
230 010

Parametra testēšana, reizes gadā
VA Nr. A700190
Izplūde
Ieplūde
VA Nr. N700107
2x
4x
2x
2x
2x
4x
4x
1x
1x
4x
1x

14.4. mērījumi saĦēmējā ūdenstilpē
Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārĦojošo darbību.

14.5. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija
Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārĦojošo darbību.

14.6. ziĦas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām
1. VVD Rēzeknes RVP 1 reizi ceturksnī iesniegt notekūdeĦu testēšanas monitoringa
rezultātus par iepriekšējo ceturksni, saskaĦā ar 22.01.2002. MK noteikumu Nr. 34 „Noteikumi
par piesārĦojošo vielu emisiju ūdenī” 65. punkta prasībām un 15.03.2001. likuma „Par
piesārĦojumu” 45. pantu.
2. Ja atskaites periodā limiti tiek pārsniegti, tad ziĦojumā VVD Rēzeknes RVP
jānorāda:
•

limitu pārsniegšanas iemesli, to analīze;

•

pasākumu plāns, ko uzĦēmums darīs, lai uzlabotu situāciju.

15. Troksnis:
15.1. trokšĦa avoti un nosacījumi troksni radošo iekārtu darbībai
1. TrokšĦa emisijas avoti – dziĜurbuma sūknis un gaisa pūtēja kompresori.
2. Nepārsniegt 16.07.2004. MK noteikumu Nr. 597 „Vides trokšĦa novērtēšanas
kārtība” noteiktos trokšĦa rādītājus.
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15.2. trokšĦa emisijas limiti
Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārĦojošo darbību.

15.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)
Iedzīvotāju sūdzību gadījumā veikt trokšĦa mērījumus, saskaĦā ar 13.07.2004. MK
noteikumu Nr. 597 „Vides trokšĦa novērtēšanas kārtība” prasībām.

15.4. ziĦas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām
Ja tiek veikti trokšĦa mērījumi, mērījumu rezultātus 2 nedēĜu laikā no mērījumu
rezultātu saĦemšanas iesniegt VVD Rēzeknes RVP.

16. Atkritumi:
16.1. atkritumu veidošanās
NotekūdeĦu attīrīšanas iekārtu darbības rezultātā rodas notekūdeĦu dūĦas.

16.2.

atkritumu

apsaimniekošanas

(savākšanas,

apstrādes,

reăenerācijas

un

apglabāšanas) nosacījumi
1. Atkritumu apsaimniekošana veicama tā, lai netiktu apdraudēta cilvēku dzīvība un
veselība, kā arī personu manta. Atkritumu apsaimniekošana nedrīkst negatīvi ietekmēt vidi,
tajā skaitā:
•

radīt apdraudējumu ūdeĦiem, gaisam, augsnei, kā arī florai un faunai;

•

radīt traucējošus trokšĦus vai smakas,

•

nelabvēlīgi ietekmēt ainavas un īpaši aizsargājama dabas teritorijas,

•

piesārĦot un piegružot vidi, saskaĦā ar 14.12.2000. likuma „Atkritumu
apsaimniekošanas likums” 5. pantu.

2. Nodrošināt notekūdeĦu dūĦu novietošanu dūĦu laukos, uzglabāt un izmantot
atbilstoši 20.08.2002. Ministru kabineta noteikumos Nr. 362 „Noteikumi par notekūdeĦu
dūĦu un to kompostu izmantošanu, monitoringu un kontroli” noteiktajām prasībām.

16.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)
1. Ja notekūdeĦu dūĦas tiks paredzētas izmantot lauksaimniecībā:
•

radīto dūĦu un nosēdumu uzskaites datus reăistrēt uzskaites žurnālā,
iekārtojot atsevišėas uzskaites lapas, kurās ieraksta datus:
o par katras pārskata gadā saražotās dūĦu sērijas masu, kvalitāti un
izmantošanu (noteikumu 13. pielikums);
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o par iepriekšējos gados saražoto notekūdeĦu dūĦu izmantošanu pārskata
gadā (noteikumu 14. pielikums), saskaĦā ar 02.05.2006. MK
noteikumu Nr. 362 „Noteikumi par notekūdeĦu dūĦu un to kompostu
izmantošanu, monitoringu un kontroli” 80. un 81. punktu.
•

reăistrācijas žurnālu glabāt ne mazāk kā 10 gadus, saskaĦā ar 02.05.2006.
MK noteikumu Nr. 362 „Noteikumi par notekūdeĦu dūĦu un to kompostu
izmantošanu, monitoringu un kontroli” 82. punktu;

•

veikt dūĦu analīzes akreditētā laboratorijā, nosakot:
o sausnas saturu un agroėīmiskos rādītājus – vides reakciju un organiskās
vielas, kopējā slāpekĜa (N) un kopējā fosfora (P) masas koncentrāciju
sausnā;
o pirms

notekūdeĦu

dūĦu

izmantošanas

lauksaimniecībā

augšĦu

mēslošanai, noteikt amonija slāpekĜa (N-NH4) masas koncentrāciju
sausnā.
2. Ja pēc notekūdeĦu dūĦu vai komposta sērijas saražošanas pagājuši vairāk nekā 12
mēneši, tad pirms šīs sērijas izmantošanas sausnu un amonija slāpekli noteikt atkārtoti,
saskaĦā ar 02.05.2006. MK noteikumu Nr. 362 “Noteikumi par notekūdeĦu dūĦu un to
kompostu izmantošanu, monitoringu un kontroli” II nodaĜas „NotekūdeĦu dūĦu un komposta
kvalitātes noteikšana” prasībām.

16.4. ziĦas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām
1. Atbilstoši reăistrācijas žurnālā ierakstītajiem datiem katru gadu sagatavot un
iesniegt VVD Rēzeknes RVP kopsavilkumu:
•

par pārskata gadā saražoto notekūdeĦu dūĦu masu, kvalitāti un izmantošanu
vai apglabāšanu;

•

par apstrādāto un neapstrādāto notekūdeĦu dūĦu sausnas masu pārskata gada
beigās, kā arī notekūdeĦu dūĦu apstrādes veidu;

•

par iepriekšējos gados saražoto, bet neizmantoto vai neapglabāto notekūdeĦu
dūĦu masas izmantošanu vai apglabāšanu pārskata gadā, kā arī to atlikumu
pārskata gada beigās, saskaĦā ar 02.05.2006. MK noteikumu Nr. 362
„Noteikumi par notekūdeĦu dūĦu un to kompostu izmantošanu, monitoringu
un kontroli” 83. punktu.
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16.5. atkritumu sadedzināšanas vai līdzsadedzināšanas iekārtai – iekārtas jauda, iekārtā
sadedzināmo atkritumu kategorijas, atkritumu daudzums
Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārĦojošo darbību.

16.6. atkritumu poligoniem – poligona kategorija, ietilpība, darbības ilgums,
apglabājamo atkritumu veidi un kategorijas, prasības poligona iekārtošanai,
ekspluatācijai, uzraudzības un kontroles procedūrām, prasības poligona slēgšanai un
apsaimniekošanai pēc slēgšanas
Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārĦojošo darbību.

17. Prasības augsnes, grunts, kā arī pazemes ūdeĦu aizsardzībai

1. NepieĜaut urbumu un pazemes ūdeĦu horizonta piesārĦošanas iespējas, ievērot
05.02.1997. „Aizsargjoslu likuma” 35. un 39. pantā noteiktos aprobežojumus ap ūdens
Ħemšanas vietām.
2. Stingrā režīma aizsargjoslā ap pazemes ūdens Ħemšanas vietām nodrošināt
virszemes ūdens noteci no aizsargjoslām. Aizsargjoslām jābūt labiekārtotām un iežogotām.
Nožogojuma augstums nedrīkst būt zemāks par 1,5 metriem, un uz tā jābūt informatīvai zīmei
ar uzrakstu „Nepiederošiem ieeja aizliegta”, saskaĦā ar 20.01.2004. MK noteikumu Nr. 43
„Aizsargjoslu ap ūdens Ħemšanas vietām noteikšanas metodika” 11. punktu.
3. NepieĜaut neattīrītu notekūdeĦu noplūdi, radot draudus pazemes ūdeĦu
piesārĦojumam, saskaĦā ar 12.09.2002. „Ūdens apsaimniekošanas likums” 7. pantu.

18. Nosacījumi iekārtas darbībai netipiskos apstākĜos

Attīrīšanas iekārtas darbināt atbilstoši tehnoloăijai un iekārtu ekspluatācijas
noteikumiem.
18.1 Nosacījumi, pārtraucot iekārtas vai tās daĜas darbību, lai samazinātu ietekmi uz
vidi
1. Pēc iekārtas darbības pilnīgas pārtraukšanas veikt pasākumus, kas nepieciešami
piesārĦojuma riska novēršanai un iekārtas atrašanās vietas sakārtošanai atbilstoša stāvoklī, un
ne vēlāk kā 30 dienas pirms iekārtas darbības pilnīgas pārtraukšanas iesniegt reăionālajai
vides pārvaldei attiecīgu iesniegumu, norādot pasākumus, kas tiks veikti, saskaĦā ar
15.03.2001. likuma „Par piesārĦojumu” 4. panta 9. punktu un 30. panta 4. daĜu.
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19. Nosacījumi avāriju novēršanai un darbībām ārkārtas situācijās

1. Veikt nepieciešamos piesardzības pasākumus, lai novērstu vai, ja tas nav iespējams,
samazinātu vides piesārĦošanu vai tās risku, kā arī avāriju risku, saskaĦā ar 15.03.2001.
likuma „Par piesārĦojumu” 5. panta prasībām.
2. Sniegt darbiniekiem, kuri veic piesārĦojošo darbību, nepieciešamās zināšanas par
kārtību, kādā šī darbība veicama un tās iespējamo ietekmi uz cilvēka veselību un vidi, par
piesardzības pasākumiem šīs ietekmes samazināšanai, kā arī par rīcību avārijas situācijā,
saskaĦā ar 15.03.2001. likuma „Par piesārĦojumu” 6. panta 2. daĜu.
3. Avāriju un ārkārtēju situāciju gadījumos rīkoties saskaĦā ar izstrādāto avāriju
situāciju novēršanas plānu.
4. Darbības traucējumu gadījumā, ieskaitot avārijas, kas rada tieša kaitējuma draudus
videi vai ir izraisījušas kaitējumu videi, rīkoties saskaĦā ar 02.11.2006. likuma „Vides
aizsardzības likums” 27. un 28. pantu:
•

ja kaitējums videi nav nodarīts, bet pastāv tieši kaitējuma draudi,
nekavējoties veikt visus nepieciešamos preventīvos pasākumus,

•

ja pastāv tieši kaitējuma draudi, kā arī tad, ja, veicot preventīvos pasākumus,
nav izdevies likvidēt tiešos kaitējuma draudus, nekavējoties rakstveidā
informēt VVD Rēzeknes RVP par šiem draudiem, veiktajiem preventīvajiem
pasākumiem un citiem būtiskiem situāciju raksturojošiem aspektiem,

•

ja nodarīts kaitējums videi, nekavējoties rakstveidā ziĦot VVD Rēzeknes
RVP par kaitējumu videi un sniegt pilnīgu situācijas raksturojumu, veikt
neatliekamos pasākumus un sanācijas pasākumus.

5. SaskaĦā ar 02.11.2006. „Vides aizsardzības likuma” 25. pantu 1. un 2. punktu
operators ir atbildīgs par savas profesionālās darbības ietvaros nodarīto kaitējumu videi vai
tiešiem kaitējuma draudiem, ko izraisījusi viĦa tīša vai aiz neuzmanības veikta darbība vai
bezdarbība, ar kuru ir pārkāptas vides normatīvo aktu prasības. Operatora pienākums ir segt
izmaksas, ko radījis viĦa nodarītais kaitējums videi vai tieša kaitējuma draudi.

20. Prasības informācijai, kas sniedzama vides aizsardzības institūcijām, ja pārkāpti
atĜaujas nosacījumi, vai notikusi avārija, kā arī prasības informācijai, kas sniedzama
vides aizsardzības institūcijām saskaĦā ar Eiropas PiesārĦojošo vielu un izmešu
pārneses reăistru, kā to nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 18. janvāra
Regula Nr. 166/2006 par Eiropas PiesārĦojošo vielu un izmešu pārneses reăistra
ieviešanu un Padomes Direktīvu 91/689EEK un 96/61/EK grozīšanu
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1. SaskaĦā ar 15.03.2001. likuma „Par piesārĦojumu” 45. panta 4. daĜu nekavējoties
ziĦot VVD Rēzeknes RVP (tālrunis 64638209 vai 29436839):
•

ja piesārĦojošās darbības rezultātā ir radušies vai varētu rasties draudi
cilvēku veselībai, dzīvībai vai videi;

•

ja pārkāpti atĜaujas nosacījumi vai apdraudēta šo nosacījumu turpmāka
ievērošana.

2. Informāciju par gadījumiem, kad radušies tieša kaitējuma draudi vai radies
kaitējums videi, rakstveidā iesniegt VVD Rēzeknes RVP atbilstoši MK noteikumu Nr. 281
„Noteikumi par preventīvajiem un sanācijas pasākumiem un kārtību, kādā novērtējams
kaitējums videi un aprēėināmas preventīvo, neatliekamo un sanācijas pasākumu izmaksas” 5.
pielikuma prasībām.

21. Nosacījumi vides valsts inspektoru regulārajām kontrolēm

1. SaskaĦā ar 02.11.2006. „Vides aizsardzības likuma” 19. un 21. pantu vides stāvokĜa
un atĜaujas nosacījumu kontroli drīkst veikt Valsts vides dienesta, tajā skaitā VVD Rēzeknes
RVP, inspektori.
2. Nodrošināt kontroles veikšanai nepieciešamās informācijas pieejamību, kas ir
uzĦēmuma rīcībā, kā arī dabas resursu uzskaites dokumentus un citus dokumentus, lai
kontrolētu dabas resursu ieguves, lietošanas, vides piesārĦošanas apjomus, iepakojuma
plūsmu, atkritumu apsaimniekošanu, būvniecību un citas vidi ietekmējošas darbības, saskaĦā
ar 02.11.2006. „Vides aizsardzības likums” 21. pantu.

22. (Svītrots ar MK 08.07.2003. noteikumiem Nr. 376)
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Pašvaldības SIA „Maltas dzīvokĜu komunālās saimniecības uzĦēmums”
AtĜaujas B kategorijas piesārĦojošai darbībai Nr. RE10IB0021

PIELIKUMI
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1. pielikums

Iesnieguma kopsavilkums

G SADAěA
Kopsavilkums
20. Kopsavilkumā sabiedrības informēšanai par iekārtu norāda:
20.1. iekārtas nosaukumu, informāciju par operatoru, īpašnieku un iekārtas atrašanās
vietu
•

Ūdenssaimniecības sistēma

•

Operators: Pašvaldības SIA „Maltas dzīvokĜu komunālās saimniecības
uzĦēmums”

•

Adrese: Parka iela 10, Malta, Rēzeknes novads, LV – 4630

•

Objekts: c. Rozentova, Maltas pagasts, Rēzeknes novads

•

TālruĦa numurs: 64631056

•

Fakss: 64631056

•

Elektroniskā pasta adrese: maltasdzksu@inbox.lv

20.2. īsu ražošanas aprakstu un iemeslu, kāpēc nepieciešama atĜauja
Pazemes ūdens no Pašvaldības SIA „Maltas dzīvokĜu komunālās saimniecības
uzĦēmums” urbuma tiek izmantots Rozentovas ciema ūdensapgādei. Radušies notekūdeĦi tiek
novadīti uz bioloăiskajām notekūdeĦu attīrīšanas iekārtām ar projektēto jaudu 200 m3 – divu
sekciju aerotenks.
SaskaĦā ar 09.07.2002. MK noteikumu Nr. 294 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C
kategorijas piesārĦojošās darbības un izsniedzamas atĜaujas A un B kategorijas piesārĦojošo
darbību veikšanai” 1. pielikuma 8.9. punktu nepieciešamas saĦemt atĜauju, jo ir notekūdeĦu
attīrīšanas iekārtas ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru diennaktī, kuras attīrītos notekūdeĦus
novada vidē.

20.3. piesārĦojošās darbības aprakstu (norāda izmantojamos resursus un emisiju
ietekmi uz vidi). Aprakstā sniedz šādas ziĦas:
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20.3.1. ūdens patēriĦš (ikgadējie daudzumi − esošām iekārtām) un pasākumi ūdens
lietošanas samazināšanai
Ūdens ieguve no ūdensapgādes urbumiem:
•

ūdens ieguvei no ūdensapgādes urbuma VA Nr. P700338; LVĂMC DB Nr.
7047 – 70,137 m3 diennaktī vai 25600 m3 gadā.

20.3.2. galveni izejmateriāli (arī kurināmais un degviela) un to lietojums
Ūdens Ħemšanas un notekūdeĦu attīrīšanas procesā tiek patērēts 59373 kWh
elektroenerăijas gadā (dati par 2009. gadu).

20.3.3. bīstamo ėīmisko vielu lietošana un plānotos pasākumi to aizvietošanai
Ūdensvadu un ūdenstorĦa dezinfekcijai tiek izmantots dezinfekcijas līdzeklis
„BIOSPOT 3,5 G” – šėīstošās hlora tabletes. Ėīmiskajam maisījumam operatora rīcībā ir
izstrādātā drošības datu lapa.

20.3.4. nozīmīgākās emisijas gaisā un ūdenī (koncentrācijas un ikgadējie lielumi)
NotekūdeĦu attīrīšanas iekārtu VA Nr. A700190 pieteiktā notekūdeĦu novadīšanas
jauda 62,219 m3 diennaktī vai 22710 m3 gadā. Attīrītie notekūdeĦi tālāk pa grāvi 1,5 km
garumā tiek iepludināti Maltas upē. PiesārĦojuma koncentrācija un paliekošais piesārĦojums
2009. gadā ir sekojošs (skat. tabulu G1).

Tabula G1
Emisija ūdenī 2009. gadā

Ingredients
Suspendētās
vielas
BSP5
ĖSP
Pkop.
P/PO4
Nkop.
N/NH4
N/NO3

PiesārĦojuma koncentrācija, mg/l
ieplūdē
izplūdē
izplūdē
15.06.
15.06.
01.12.
80
430
905

60
170
1,24
0,76
34
1,0
14

Paliekošais piesārĦojums, t/gadā
ieplūdē

60
130
0,86
13,7

izplūdē
1,522

9,351
19,680

1,305
3,262
0,0228
0,0165
0,5186
0,0217
0,3044
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20.3.5. atkritumu veidošanās un apsaimniekošana
NotekūdeĦu attīrīšanas iekārtu darbības rezultātā rodas dūĦas, kas tiek uzglabātas
dūĦu laukos un izmantotas attīrīšanas iekārtu teritorijas labiekārtošanā. 2009. gada apmēram
1,08 t/gadā.

20.3.6. trokšĦa emisijas līmenis
TrokšĦa mērījumi nav veikti. TrokšĦa faktors nebūtisks.

20.4. (svītrots ar MK 03.02.2004. noteikumiem Nr. 64)
20.5. (svītrots ar MK 03.02.2004. noteikumiem Nr. 64)
20.6. (svītrots ar MK 03.02.2004. noteikumiem Nr. 64)
20.7. (svītrots ar MK 03.02.2004. noteikumiem Nr. 64)
20.8. (svītrots ar MK 03.02.2004. noteikumiem Nr. 64)
20.9. (svītrots ar MK 03.02.2004. noteikumiem Nr. 64)

20.10. iespējamo avāriju novēršanu
Iespējamās avārijas :
•

pārtraukumi energoapgādē;

•

ūdensvada tīkla bojājumi;

•

kanalizācijas tīkla bojājumi.

UzĦēmumā ir izstrādāts rīcības plāns avāriju situācijām.

20.11. nākotnes plānus – iekārtas plānoto paplašināšanos, atsevišėu daĜu vai procesu
modernizāciju
Plānotie pasākumi:
•

uzstādīt ūdens atdzelžošanas staciju;

•

veikt Rozentovas ūdensapgādes urbuma padeves cauruĜu, sūkĦa un armatūras
nomaiĦu.

Darbus plānots pabeigt līdz 2010. gada jūnijam.
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2. pielikums

Tabulas

TABULU SARAKSTS

Tabulas
Nr.
7.1.
9.1.

9.2.

9.3.
9.4.
10.1.
10.2.
11.1.
11.2
12.
13.1.
13.2.
13.3.
13.4.
14.1.
14.2.
14.3.
14.4.
16.1.
17.1.
17.2.
17.3.
18.

Nosaukums
Informācija par noslēgtajiem līgumiem
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 iekārtā
Uzglabāšanas tvertĦu saraksts
Elektroenerăijas izmantošana (gadā)
Siltumenerăijas izmantošana gadā
Ūdens ieguve
Informācija par ūdensapgādes sistēmu un
derīgo izrakteĦu (pazemes ūdens) atradnēm
Ūdens lietošana
Emisijas avotu fizikālais raksturojums
No emisiju avotiem gaisā emitētās vielas
Emisija no neorganizētiem emisiju avotiem
un smakas
PiesārĦojošo vielu emisijas limitu projekts
PiesārĦojošās vielas notekūdeĦos
Tieša notekūdeĦu un lietus ūdeĦu izplūde
ūdens objektos (grāvī, upē, ezerā, jūrā)
NotekūdeĦu izplūde uz cita uzĦēmuma
attīrīšanas iekārtām
Operatora rīcībā esošie kanalizācijas sistēmu
raksturojošie dokumenti
TrokšĦa avoti un to rādītāji
Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem
Atkritumu savākšana un pārvadāšana
Atkritumu apglabāšana
Monitorings

Aizpildīta
Komentārs, ja tabula
(atzīmēt
nav aizpildīta
ar X)
X
Neattiecas uz iekārtu

X
Neattiecas uz iekārtu

Neattiecas uz iekārtu
X
Neattiecas uz iekārtu
X
X
Neattiecas uz iekārtu
Neattiecas uz iekārtu
Neattiecas uz iekārtu
Neattiecas uz iekārtu
X
X
Neattiecas uz iekārtu
X
Neattiecas uz iekārtu
X
Neattiecas uz iekārtu
Neattiecas uz iekārtu
X
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7.1. tabula

Informācija par noslēgtajiem līgumiem

Nr.
p.k.

Līguma
numurs

1.

Nr. 1-11/2009

2.

Nr. 76-2009

Līguma
priekšmets

Līguma puses

Līgumā
norādītā jauda
(piemēram,
notekūdeĦu,
atkritumu
apjoms)

IK „Profilaktiskie
higiēniskie
Dzeramā
pakalpojumi” un
ūdens
Pašvaldības SIA
paraugu
„Maltas dzīvokĜu
Ħemšana un
komunālās
testēšana
saimniecības
uzĦēmums”
SIA „Rēzeknes
ūdens” un
NotekūdeĦu
Pašvaldības SIA
paraugu
„Maltas dzīvokĜu
Ħemšana un
komunālās
testēšana
saimniecības
uzĦēmums”

Līguma
termiĦš

No
04.11.2009.

03.03.2009.31.12.2010.

Piezīme. * Operators pēc pārvaldes pieprasījuma uzrāda līgumu oriăinālus.
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9.2. tabula

Bīstamās ėīmiskās vielas un ėīmiskie produkti, kas izmantoti ražošanā kā izejmateriāli, palīgmateriāli vai veidojas
starpproduktos vai gala produktos

Ėīmiskā
Nr.
viela vai
p.
ėīmiskais
k.
produkts(1)
vai
(vai to
kods
grupas)

BIOSPOT
3.5G

1.

Ėīmiskās
vielas vai
produkta
veids(2)

Nātrija
troklozēns
Adipīnskābe

EK
Izmantošanas
CAS
veids
numurs numurs(3)

Dezinfekcija

220767-7

2893-789

204673-3

124-04-9

UzglaRiska
Drošības
bātais
Bīstamības
Izmantotais
iedarbības prasību daudzums
Bīstamības
apzīmēdaudzums
rakstuapzīmē- (tonnas),
jums ar
(tonnas/
klase(4)
rojums
jums (S- uzglabāburtu
gadā)
(R-frāze)4) frāze)(4)
šanas
veids(5)
8-22-31(2-)8kairinošs
O; Xn; N
36/3726-410,07
50/53
60-61
(slēgtā
0,07
traukā)
kairinošs
Xi;
36
(2)

Piezīmes.
(1)

ES dalībvalstīs noteiktās bīstamās ėīmiskās vielas iekĜautas Ministru kabineta 2005.gada 13.decembra noteikumos Nr.949 “Noteikumi par bīstamo

ėīmisko vielu sarakstu”. Ėīmiskā viela uzskatāma par bīstamu, ja tā atbilst Ministru kabineta 2002.gada 12.marta noteikumos Nr.107 “Noteikumi par
ėīmisko vielu un ėīmisko produktu klasificēšanas, marėēšanas un iepakošanas kārtību” definētajiem bīstamības kritērijiem.
(2)

Izejmateriālu veids: naftas produkti, darvas produkti, neorganiskie savienojumi, organiskie savienojumi, krāsas ar vairāk nekā 5% GOS saturu un

citi.
(3)

CAS numurs - vielu indekss ėīmijas referatīvajā žurnālā (Chemical Abstracts).
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(4)

Vielas iedarbības raksturojums (R-frāze) - riska frāze raksturo bīstamās ėīmiskās vielas iedarbību; drošības prasību apzīmējums (S-frāze) - drošības

frāze raksturo nepieciešamos drošības pasākumu atbilstoši Ministru kabineta 2002.gada 12.marta noteikumiem Nr.107 "Ėīmisko vielu un ėīmisko
produktu klasificēšanas, marėēšanas un iepakošanas kārtība".
(5)

Uzglabāšana mucās, tvertnēs (norāda tvertnes veidu), zem zemes, ārpus telpām, iekštelpās un citur. Sniegt atsauci uz karti.

10.1. tabula

Elektroenerăijas izmantošana 2009. gadā
Elektroenerăija, kWh/g
izlietots
kopējais daudzums
Ražošanas iekārtām
59373
Apgaismojumam
.
Atdzesēšanai un saldēšanai
.
Vēdināšanai
.
Apsildei
.
Citiem mērėiem
.
Kopā
59373
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11.1. tabula

Ūdens ieguve 2009. gadā

Ūdens ieguves avota
identifikācijas
numurs(*)

VA Nr. P700338;
LVĂMC DB
Nr. 7047

Ūdens ieguves avots (ūdens objekts vai urbums)
ūdens
nosaukums un ăeogrāfiskās koordinātas
saimnieciskā teritorijas
atrašanās vieta
kods
iecirkĦa
(adrese)
Z platums
A garums
kods
Rozentova,
Maltas pagasts,
Rēzeknes
56020'14.0” 27010'44.0”
428277
0780270
novads
D3 pl – dg

Ūdens daudzums
kubikmetri
dienā

kubikmetri
gadā

59,578

21746

Piezīme. * SaskaĦā ar Latvijas Vides, ăeoloăijas un meteoroloăijas aăentūras klasifikatoru.
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11.2. tabula

Informācija par ūdensapgādes sistēmu un derīgo izrakteĦu (pazemes ūdens)
atradnēm*
Nr.
p.k.
1.
2.
3.
4.
5.

Dokuments
Ūdensapgādes ārējo tīklu un būvju
tehniskās inventarizācijas lieta
Ūdensapgādes sistēmas shēma
Tehniskā pase
Ūdensapgādes urbuma pase
Derīgo izrakteĦu (pazemes ūdens)
atradnes pase

Izstrādāšanas
datums

Atzīme par dokumenta
esību
ir

2001. gada augusts
2001. gada augusts

ir
ir
ir

-

-

Piezīme. * Operators pēc pārvaldes pieprasījuma uzrāda dokumentu oriăinālus.
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14.1. tabula

PiesārĦojošās vielas notekūdeĦos 2009. gadā
Izplūdes
vietas
identifikācijas
numurs(1)

PiesārĦojošā viela,
parametrs kods (3)

VA Nr.
N700107

Suspendētās vielas
BSP5
ĖSP
P kop
P/PO4
N kop
N/NH4
N/NO3

Koncentrācija,
ko nedrīkst
pārsniegt
(mg/l)(2)
35
25
125

Pirms attīrīšanas
mg/l 24
stundās (vidēji)

tonnas gadā
(vidēji )

430
905

9,351
19,680

Īss lietotās
attīrīšanas
apraksts un tās
efektivitāte (%)

Pēc attīrīšanas
mg/l 24
tonnas gadā
stundās
(vidēji)
(vidēji)
70
1,522
60
1,305
150
3,262
1,05
0,0228
0,76
0,0165
23,85
0,5186
1,0
0,0217
14
0,3044

Piezīmes.
(1) SaskaĦā ar Latvijas Vides, ăeoloăijas un meteoroloăijas aăentūras klasifikatoru.
(2) Norāda tikai atĜaujā.
(3) Vielas kods saskaĦā ar Latvijas Vides, ăeoloăijas un meteoroloăijas aăentūras apstiprinātu sarakstu.
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14.2. tabula

Tieša notekūdeĦu un lietus ūdeĦu izplūde ūdens objektos (grāvī, upē, ezerā, jūrā) 2009. gadā

Izplūdes
vietas
nosaukums
un adrese
(vieta)

Izplūdes
vietas
identifikācijas
numurs(1)

Malta,
Maltas
pagasts,
Rēzeknes
novads

VA Nr.
N700107

Izplūdes vietas
ăeogrāfiskās
koordinātas

SaĦemošā ūdenstilpe

Z platums

A garums

nosaukums

ūdenssaimniecības
iecirkĦa
kods(1)

57020'02”

27010'40”

Meliorācijas
grāvis

428276

ūdens
caurtece
(m3/h)

NotekūdeĦu daudzums

m3/d
(vidēji)

kubikmet
ri gadā
(vidēji)

51,26

18710

Izplūdes
ilgums(2)
(stundas
diennaktī vai
dienas gadā)

24 h
365 d/gadā

Piezīmes.
(1) SaskaĦā ar Latvijas Vides, ăeoloăijas un meteoroloăijas 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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14.4. tabula

Operatora rīcībā esošie kanalizācijas sistēmu raksturojošie dokumenti
Nr.
p.k.
1.
2.

Dokuments
Kanalizācijas ārējo tīklu un
būvju tehniskās inventarizācijas
lieta
Kanalizācijas sistēmas tehniskā
pase

Izstrādāšanas datums

Atzīme par dokumenta
esību

1988. gads

Ir

2001. gada augusts

Ir

Piezīme. * Operators pēc pārvaldes pieprasījuma uzrāda dokumentu oriăinālus.
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17.1. tabula

Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem, 2009. gads

Atkritumu
klase

Atkritumu
nosaukums
(2)

(1)

DūĦas/
nosēdumi

190805

Atkritumu
bīstamība(3)

Nav
bīstami

Ienākošā atkritumu plūsma (t/a)
saražots
saĦemts
Pagaidu
no citiem
glabāšanā
uzĦēmugalvenais
(tonnas
kopā
miem
avots
t/gadā
gadā)
(uzĦēmēj(4)
sabiedrībām)
NotekūdeĦu
attīrīšanas
1,08
1,08
iekārtu
darbība

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

-

1,08

D4

-

kopā

1,08

Piezīmes.
(1) (2) (3)

,

,

Atbilstoši Ministru kabineta 30.11.2004. noteikumiem Nr. 985 "Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kas padara atkritumus bīstamus" un

Ministru kabineta 02.05.2006. noteikumiem Nr. 362 "Noteikumi par notekūdeĦu dūĦu un to komposta izmantošanu, monitoringu un kontroli".
(4)

Atsauce jāsniedz par galveno darbību un procesu katram atkritumu veidam.

(5)

R-kods - atkritumu pārstrādes veids saskaĦā ar Ministru kabineta 20.04.2004. noteikumiem Nr. 365 "Noteikumi par atkritumu pārstrādes, reăenerācijas un

apglabāšanas veidiem".
(6)

D-kods - atkritumu apglabāšanas veids saskaĦā ar Ministru kabineta 20.04.2004.gada noteikumiem Nr. 365 "Noteikumi par atkritumu pārstrādes, reăenerācijas un

apglabāšanas veidiem".
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18. tabula

Monitorings

Kods

(1)

VA Nr.
N700103
VA Nr.
N700103
VA Nr.
N700103
VA Nr.
N700103
VA Nr.
N700103
VA Nr.
N700103
VA Nr.
N700103
VA Nr.
N700103

Monitoringam
pakĜautie
parametri
Suspendētās
vielas

Paraugu Ħemšanas metode
Akreditēta paraugu Ħemšana

BSP5

Akreditēta paraugu Ħemšana

ĖSP

Akreditēta paraugu Ħemšana

N kop

Akreditēta paraugu Ħemšana

P kop

Akreditēta paraugu Ħemšana

N/NH4

Akreditēta paraugu Ħemšana

N/NO3

Akreditēta paraugu Ħemšana

P/PO4

Akreditēta paraugu Ħemšana

Analīzes metode un
tehnoloăija

Kontroles
biežums

Laboratorija, kas veic
analīzes

Akreditēta testēšanas
metode un tehnoloăija
Akreditēta testēšanas
metode un tehnoloăija
Akreditēta testēšanas
metode un tehnoloăija
Akreditēta testēšanas
metode un tehnoloăija
Akreditēta testēšanas
metode un tehnoloăija
Akreditēta testēšanas
metode un tehnoloăija
Akreditēta testēšanas
metode un tehnoloăija
Akreditēta testēšanas
metode un tehnoloăija

2x gadā ieplūde
4x gadā izplūde
2x gadā ieplūde
2x gadā izplūde
2x gadā ieplūde
4x gadā izplūde

Akreditēta laboratorija

4x gadā izplūde

Akreditēta laboratorija

4x gadā izplūde

Akreditēta laboratorija

1x gadā izplūde

Akreditēta laboratorija

1x gadā izplūde

Akreditēta laboratorija

1x gadā izplūde

Akreditēta laboratorija

Akreditēta laboratorija

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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