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A SADAĻA
Vispārīgā informācija par atļauju
1. Normatīvie akti, uz kuriem pamatojoties izsniegta atļauja:
02.11.2006. likums „Vides aizsardzības likums”;
15.03.2001. likums „Par piesārņojumu”;
15.12.2005. likums „Dabas resursu nodokļa likums”;
12.09.2002. likums „Ūdens apsaimniekošanas likums”;
05.02.1997. likums „Aizsargjoslu likums”;
28.10.2010. likums „Atkritumu apsaimniekošanas likums”;
Ministru kabineta (turpmāk – MK) 30.11.2010. noteikumi Nr. 1082 „Kārtība, kādā
piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B
kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai”;
8) MK 19.06.2007. noteikumi Nr. 404 „Dabas resursu nodokļa aprēķināšanas un maksāšanas
kārtība un kārtība, kādā izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju”;
9) MK 13.07.2004. noteikumi Nr. 597 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība”;
10) MK 27.07.2004. noteikumi Nr. 626 „Noteikumi par piesārņojošas darbības izraisīto smaku
noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos”;
11) MK 22.12.2008. noteikumi Nr. 1075 „Noteikumi par vides aizsardzības valsts statistikas
pārskatu veidlapām”;
12) MK 09.01.2007. noteikumi Nr. 40 „Noteikumi par valsts metroloģiskai kontrolei pakļauto
mērīšanas līdzekļu sarakstu”;
13) MK 22.01.2002. noteikumi Nr. 34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī”;
14) MK 12.03.2002. noteikumi Nr. 118 „Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti”;
15) MK 25.10.2005. noteikumi Nr. 804 „Noteikumi par augsnes un grunts kvalitātes
normatīviem”;
16) MK 19.04.2011. noteikumi Nr. 302 „Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām,
kuras padara atkritumus bīstamus”.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

2. Atļaujas derīguma termiņš un jauna iesnieguma iesniegšanas termiņš
B kategorijas piesārņojošas darbības atļauja Nr. RI13IB0084 izsniegta uz visu attiecīgās iekārtas
darbības laiku saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” V nodaļas 32. panta pirmo daļu.
Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 32. panta trīs divi prim daļu atļauju pārskata un atjauno ik
pēc septiņiem gadiem, izņemot šī likuma 32. panta trešajā daļā minētos gadījumus. Atļaujas
nosacījumus 32. panta trešajā daļā minētajos gadījumos var pārskatīt, atjaunot vai papildināt visā
atļaujas darbības laikā.
Iesniegumu būtisku izmaiņu ieviešanai piesārņojošā darbībā iesniegt reģionālajā vides pārvaldē
tādos termiņos un tādā kārtībā, kādi paredzēti normatīvajos aktos, kuri nosaka atļauju izsniegšanu
piesārņojošas darbības veikšanai.
3. Informācija par to, kam nosūtītas atļaujas kopijas:




Vides pārraudzības valsts birojam (arī elektroniski),
Veselības inspekcijai (elektroniski),
Babītes novada domei (elektroniski).

4. Norāde par ierobežotas pieejamības informāciju
Atļaujā nav iekļauta ierobežotas pieejamības informācija.
5. Citas saņemtās atļaujas un atļaujas, kuras aizstāj šī atļauja
Šī atļauja aizstāj Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes (turpmāk - VVD
Lielrīgas RVP) B kategorijas piesārņojošas darbības atļauju Nr. RI09B0002, kas 12.01.2009.
izsniegta SIA „JAUNBURTNIEKU CIEMS”.
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B SADAĻA
Pieteiktā darbība, iesnieguma izvērtējums un atļaujas
izsniegšanas pamatojums
6. Pieteiktās darbības īss apraksts
VVD Lielrīgas RVP 25.11.2013. saņēma SIA „JAUNBURTNIEKU CIEMS” iesniegumu Nr. b/n
ar lūgumu izsniegt jaunu B kategorijas piesārņojošās darbības atļauju. Operators informē, ka
veicamajā B kategorijas darbībā netiek plānotas izmaiņas.
VVD Lielrīgas RVP 19.11.2013. veica SIA „JAUNBURTNIEKU CIEMS” plānveida integrēto
pārbaudi, par ko ir sastādīts pārbaudes akts Nr.393-206/2013. Apsekojot uzņēmumu, tika konstatēts,
ka spēkā esošās B kategorijas atļaujas darbības laikā uzņēmumā nav veiktas izmaiņas piesārņojošā
darbībā un uzņēmuma darbība atbilst esošās atļaujas nosacījumiem. Uzņēmums savlaicīgi iesniedz
statistikas pārskatus „Nr.2 - Ūdens. Pārskats par ūdens resursu lietošanu” un veic dabas resursa
nodokļa pārrēķinu.
Saskaņā ar augstāk minēto, VVD Lielrīgas RVP izsniedz SIA „JAUNBURTNIEKU CIEMS”
B kategorijas piesārņojošās darbības atļauju Nr.RI13IB0084 atbilstoši likuma „Par piesārņojumu”
28.panta devītajai daļai, kur ir teikts: „Reģionālā vides pārvalde, pamatojoties uz operatora
iesniegumu, kas iesniegts šā panta astotajā daļā noteiktajā gadījumā, izvērtē tās rīcībā esošo
informāciju, kas attiecas uz operatoram iepriekš izsniegto B kategorijas atļauju un tās nosacījumu
grozījumiem (ja tādi ir izdarīti) un saskaņā ar šā likuma 32.panta pirmajā daļā noteikto izsniedz
jaunu atļauju 30 dienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas”.
SIA „JAUNBURTNIEKU CIEMS” ir ciemata „Jaunburtnieki” Vīkuļos, Babītes novadā,
apsaimniekotāja. Saskaņā ar Babītes novada Babītes pagasta teritorijas plānojuma 2008.2020.gadam teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem zemes gabala, uz kura atrodas ciemats
„Jaunburtnieki”, apbūves veids ir savrupmāju apbūve, bet atļautas arī citas izmantošanas: dzīvojamā
māja, sabiedriska būve - privāta pirmsskolas izglītības iestāde, palīgizmantošana -saimniecības ēkas.
Saskaņā ar kanalizācijas ārējo tīklu tehnisko projektu ciematā Jaunburtnieki ir izbūvēta centralizēta
kanalizācijas sistēma ar četrām notekūdeņu attīrīšanas iekārtām BioDRY-S-15 ar projektēto jaudu
līdz 15 m3/dnn katrai. Visas iekārtas un to darbības tehnoloģiskās shēmas ir identiskas.
Īss tehnoloģiskais apraksts
Notekūdeņu attīrīšanas iekārta sastāv no nosēdakas 1,5 m (2 gab. ); bioloģiskās attīrīšanas iekārtai
BioDRY-S-15 (monobloks) un otrreizējā nostādinātāja/kontrolakas/d = 1,5 m ar recilkulācijas erliftu.
Pirmreizējā nostādināšana nepieciešama, lai atdalītu no notekūdens smiltis, taukus un daļu
suspendēto vielu. Rupjā piesārņojuma un peldošo vielu atdalīšanai paredzēts nostādinātājs- I kamera.
Efektīvākai vieglo suspendēto vielu un tauku aizturēšanai tiek izmantota II-kamera ar hidroslēgu.
Efektīvas notekūdeņu nostādināšanas un priekšattīrīšanas rezultātā notekūdeņi bioloģiskajā
attīrīšanas iekārtā nonāk ar minimālu suspendēto vielu daudzumu. Nosēdumi no I kameras un II
kameras periodiski (1-2 reizes gadā) tiek izsūknēti un izvesti tālākai apsaimniekošanai uz Rīgas
pilsētas attīrīšanas iekārtām. Par notekūdeņu attīrīšanas iekārtu apkopi un tīrīšanu SIA
„JAUNBURTNIEKU CIEMS” ir noslēgusi līgumu ar komersantu, kas saņēmis attiecīgās atkritumu
atļaujas. Iekārtu konstrukcija ir aprīkota ar plastmasas pildījumu un membrānu aeratoriem.
Membrānu aeratori nodrošina notekūdeņu efektīvu samaisīšanos un skābekļa piesātinājumu.
Attīrīšanas procesu nodrošina uz plastmasas pildījuma piestiprināta mikroorganismu biocenoze
(peldošo dūņu metode netiek izmantota).
Notekūdeņu padošanu uz attīrīšanas iekārtām nodrošina ar sūkni.
Otrreizējais nostādinātājs kalpo kā bioplēves fragmentu atdalītājs un kontaktaka. Bioplēves fragmenti
var rasties intensīvas aerācijas rezultātā. Pēc attīrīšanas notekūdeņi tiek novadīti meliorācijas grāvjos.
Katra iekārtai ir sava attīrīto notekūdeņu izplūde:
 attīrīšanas iekārta Nr.1 (identifikācijas Nr.A100617) Lāses ielā – izplūde Nr.1
(identifikācijas Nr.N100620);
 attīrīšanas iekārta Nr.2 (identifikācijas Nr.A100618) Lakstu ielā – izplūde Nr.2
(identifikācijas Nr.N100621);
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attīrīšanas iekārta Nr.3 (identifikācijas Nr.A100619) Lūku ielā – izplūde Nr.3
(identifikācijas Nr.N100622);
 attīrīšanas iekārta Nr.4 (identifikācijas Nr.A100620) Burtnieku ielā – izplūde Nr.4
(identifikācijas Nr.N100623).
SIA „JAUNBURTNIEKU CIEMS” nenodarbojas ar ciemata ūdensapgādi, siltumapgādi un
atkritumu apsaimniekošanu. Tā kā ciemata teritorija ir sadalīta apbūves gabalos, katrs zemes gabala
īpašnieks slēdz individuālos līgumus par atkritumu apsaimniekošanu un siltumapgādi un ierīko
individuālos ūdensapgādes urbumus.
7. Atrašanās vietas novērtējums
Ciemats „Jaunburtnieki” atrodas Babītes pagastā, aptuveni 2 km no Piņķiem. Saskaņā ar
detālplānojumu ciemats „Jaunburtnieki” ir sadalīts 72 apbūves gruntsgabalos, kas tiek pārdoti kā
atsevišķi zemes gabali.
Zemes gabala veids – savrupmāju un mazstāvu apbūves teritorija. Dienvidrietumos ciemats robežojas
ar nekustamo īpašumu „Jaunlauvas”, saimniecību „Ezerlejnieki” un „Melderi” zemēm,
dienvidaustrumos – ar saimniecības „Danči”, ziemeļaustrumos – ar saimniecību „Vanadziņi”,
„Skadiņi”, „Kauliņi” zemēm. Ziemeļrietumos ciemata teritorija piekļaujas vietējas nozīmes ceļam, kas
ved uz Piņķiem.
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas neatrodas aizsargjoslā. Ap katru iekārtu ir ierīkota 2 m aizsargjosla
saskaņā ar Aizsargjoslu likumu.
8. Lēmuma pieņemšanas procesā iesniegtie priekšlikumi (norādot, kā tie ņemti vērā):
8.1. valsts vai pašvaldību institūciju priekšlikumi

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošās darbības atļauju, kura ir izdota, pamatojoties
uz likuma „Par piesārņojumu” 28.panta devīto daļu.
8.2. citu valstu atbildīgo institūciju priekšlikumi, ja ir pārrobežu ietekme

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.
8.3. sabiedrības priekšlikumi

Pamatojoties uz iekārtas darbības izvērtējumu iepriekšējā laika periodā, netika pieņemts lēmums
par sabiedriskās apspriešanas nepieciešamību.
8.4. operatora skaidrojumi

Skaidrojumi netika pieprasīti.
9. Iesnieguma novērtējums:
9.1. ieviestie un plānotie labākie pieejamie tehniskie paņēmieni A kategorijas darbībām
Neattiecas uz B kategorijas piesārņojošo darbību.
9.2.ieviestie un plānotie tīrākas ražošanas pasākumi
Tīrākas ražošanas pasākumi nav ieviesti.
9.3.resursu izmantošana (ūdens, enerģija un ķīmiskās vielas)
1. SIA „JAUNBURTNIEKU CIEMS” nenodarbojas ar ciemata „Jaunburtnieki” ūdensapgādi. Katrs
zemes gabala īpašnieks ierīko individuālu artēzisko urbumu, lai nodrošinātu ūdensapgādi tikai savām
sadzīves vajadzībām.
2. Elektroenerģijas izmantošana notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbināšanai saskaņā ar 7. tabulu.
3. Notekūdeņu attīrīšanas procesā ķīmiskās un bīstamās ķīmiskās vielas un produkti netiek izmantoti.
9.4. emisija gaisā un tās ietekme uz vidi
Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.
9.5. smaku veidošanās
Notekūdeņu attīrīšanas procesā var rasties specifiska neattīrītu notekūdeņu vai amonjaka smaka.
Traucējošo smaku gadījumā paredzēts rīkoties saskaņā ar attīrīšanas iekārtu ekspluatācijas
instrukciju.
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9.6. emisija ūdenī un tās ietekme uz vidi
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtās BioDRY-S-15 (4 gab.-identifikācijas Nr.A100617; Nr.A100618;
Nr.A100619; Nr.A100620) attīrītie notekūdeņi tiek novadīti meliorācijas grāvī - 4 izplūdēs
(identifikācijas Nr.N100620; Nr. N100621; Nr. N100622; Nr. N100623).
Saskaņā ar attīrīšanas iekārtu pasu tehniskajiem datiem, attīrīšanas efekts BioDRY-S-15 tipa iekārtās
ir:
- suspendētās vielas - līdz 90 %;
- BSP5 – līdz 90 %;
- N – līdz 70 %;
- P – līdz 50 %.
Uz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām tiek novadīti tikai sadzīves notekūdeņi no ciemata dzīvojamām
mājām.
Lietus ūdeņi, sniega un ledus kušanas ūdeņi sakrājas grāvīšos, kuri ir izrakti paralēli ciemata
iekšējiem ceļiem, pa tiem ūdeņi ietek meliorācijas grāvīšos vai iefiltrējas gruntī.
VVD Lielrīgas RVP izvērtējums.
Saskaņā ar B kategorijas atļaujas Nr.RI09IB0002 14.3.punkta prasībām 1 reizi gadā veikta
notekūdeņu laboratoriskā kontrole akreditētā laboratorijā pirms attīrīšanas un izplūdēs Nr. 1, Nr.2,
Nr. 3., Nr.4.
Saskaņā ar 09.10.2013. Testēšanas pārskatu Nr. 3579-04.10-13, Nr. 3580-04.10-13, Nr. 3577-04.1013, Nr. 3578-04.10-13 par notekūdeņu rezultātiem 2013.gadā:
 pirms notekūdeņu attīrīšanas netiek pārsniegtas suspendētās vielas, ĶSP, BSP5, Pkop., Nkop.
 izplūdē Nr.1, izplūdē Nr.2, izplūdē Nr.3, izplūdē Nr.4 netiek konstatēts attīrīto notekūdeņu
robežlielumu pārsniegums.
9.7.atkritumu veidošanās un apsaimniekošana
SIA „JAUNBURTNIEKU CIEMS” ir noslēdzis līgumu ar komersantu par notekūdeņu attīrīšanas
iekārtu apkopi un tīrīšanu.
Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu ciemata iedzīvotājiem ir noslēgti individuālie līgumi ar
firmu, kurai ir atļauja šādu darbību veikšanai.
Ziņas par atkritumu veidošanos dota 21. tabulā.
9.8.trokšņa emisija
Trokšņa avots – notekūdeņu attīrīšanas iekārtu kompresors ir uzstādīts noslēgtā vadības skapī. Citu
trokšņa avotu ciemata notekūdeņu attīrīšanas iekārtu teritorijā nav. Sūdzības par traucējošiem
trokšņiem nav saņemtas.
9.9.augsnes aizsardzība
Augsnes, grunts, zemes dzīļu un pazemes ūdeņu piesārņojuma izpēte uzņēmuma teritorijā nav veikta.
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu apkopes un tīrīšanas atkritumi ciemata teritorijā netiek uzkrāti.
9.10. avāriju risks un rīcības plāni ārkārtas situācijām
Potenciāli iespējamās avārijas situācijas ir:
1. Elektroenerģijas padeves pārtraukums;
2. Kanalizācijas sistēmas bojājumi;
3. Ugunsgrēks.
Uzņēmumā ir veikti preventīvie drošības pasākumi, kā arī izstrādātas attiecīgas darba aizsardzības
prasības un instrukcijas.
Elektroenerģijas piegādes pārtraukuma gadījumā paredzēts izmantot rezerves dīzeļģeneratoru.
Ugunsgrēka gadījumā rīcība saskaņā ar izstrādātajām instrukcijām. Ugunsdzēsības vajadzībām ir
izbūvēta ūdens ņemšanas vieta – dīķis.
Kanalizācijas tīklu bojājumu gadījumā paredzēts izsaukt kanalizācijas sistēmas būvniecības firmu
SIA „TIKA”.
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C SADAĻA
Atļaujas nosacījumi
10. Nosacījumi uzņēmuma darbībai:
10.1darbība un vadība

1. Nosacījumi uzņēmuma darbībai izvirzīti, pamatojoties uz operatora sniegto informāciju un
tās izvērtējumu, kā arī uz izdošanas brīdi spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
2. Atļauja izsniegta SIA „JAUNBURTNIEKU CIEMS”:
- četrām bioloģiskām notekūdeņu attīrīšanas iekārtām (identifikācijas Nr. A100617;
Nr. A100618; Nr. A100619; Nr. A100620). Attīrīto notekūdeņu izplūdes vietu
identifikācijas Nr. N100620; Nr. N100621; Nr. N100622; Nr. N100623). Atļaujai
pieprasītais notekūdeņu apjoms 15 m³/dnn katrai notekūdeņu attīrīšanas iekārtai
BioDRY-S-15.
3. SIA „JAUNBURTNIEKU CIEMS” piesārņojošā darbība atļauta, pamatojoties uz aprakstu
B sadaļā un saskaņā ar atļaujas nosacījumiem. Atļaujas turētāja pienākums ir veikt
piesārņojošo darbību atbilstoši atļaujā un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, kā arī
sekot līdzi izmaiņām normatīvajos aktos, t.sk. teritorijas plānojumā.
4. Atļauju drīkst izmantot tikai tas operators (komersants), kuram tā ir izsniegta.
5. Saskaņā ar MK 30.11.2010. noteikumu Nr. 1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C
kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo
darbību veikšanai” 57. punktu VVD Lielrīgas RVP var atcelt atļauju, ja tā konstatē, ka
operators sniedzis nepatiesu vai maldinošu informāciju.
6. Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 5. pantu operatoram jāveic nepieciešamie piesardzības
pasākumi, lai novērstu, vai, ja tas nav iespējams, samazinātu vides piesārņošanu vai tās risku,
kā arī avāriju risku.
7. Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 329. panta otro daļu iekārtas darbību aptur, ja
nepieciešamā atļauja ir saņemta, bet:
- operatora prettiesiskas rīcības dēļ iekārta ir radījusi vai var radīt vides piesārņojumu, kas
nodara vai var nodarīt būtisku kaitējumu videi vai cilvēku veselībai,
- darbinot iekārtu, atkārtoti tiek pārkāpti vides aizsardzības normatīvie akti vai netiek pildīti
vides aizsardzības valsts iestāžu administratīvie akti.
8. Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 30. pantu operatoram jāziņo VVD Lielrīgas RVP
šādos gadījumos:
- vismaz 60 dienas pirms izmaiņām uzņēmuma darbībā, lai izvērtētu vai šī izmaiņa ir
uzskatāma par būtisku izmaiņu un ir nepieciešams izsniegt citas kategorijas atļauju, vai ir
nepieciešams veikt grozījumus atļaujas nosacījumos,
- operatora maiņas gadījumā, lai precizētu atļauju, ierakstot tajā datus par jauno operatoru,
- ne vēlāk kā 30 dienas pirms iekārtas pilnīgas darbības pārtraukšanas.
9. Ne vēlāk kā 30 dienas pirms iekārtas darbības pilnīgas pārtraukšanas operatoram jāiesniedz
reģionālajai vides pārvaldei attiecīgu iesniegumu, norādot pasākumus, kas tiks veikti darbības
vietas sakārtošanai. 30 dienu laikā pēc tam, kad no operatora tiks saņemta informācija par
vietas sakārtošanu atbilstošā stāvoklī, reģionālā vides pārvalde atcels operatoram izdoto B
kategorijas atļauju atbilstoši likuma „Par piesārņojumu” 30. panta ceturtajai daļai.
10. 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.
11. Katru gadu līdz 1. martam iesniegt VVD Lielrīgas RVP gada pārskatu par monitoringa
rezultātiem un atļaujas nosacījumu izpildi, atbilstoši likuma „Par piesārņojumu” 45. panta
sestajā daļā un 31. panta pirmās daļas 3. punktā noteiktajam.
10.2 . darba stundas

Nosacījumi netiek izvirzīti.
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11. Resursu izmantošana:
11.1. ūdens

Nosacījumi netiek izvirzīti.
11.2. enerģija

Nosacījumi netiek izvirzīti.
11.3. izejmateriāli un palīgmateriāli

Nosacījumi netiek izvirzīti.
12. Gaisa aizsardzība:
12.1. emisija no punktveida avotiem, emisijas limiti

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

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.
12.3. procesa un attīrīšanas iekārtu darbība

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.
12.4. smakas

Nepārsniegt MK 27.07.2004. noteikumu Nr. 626 „Par piesārņojošās darbības izraisīto smaku
noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos” minēto mērķlielumu.
Ja smakas koncentrācija pārsniedz noteiktos smakas mērķlielumus, saņemtas sūdzības vai
informācija par traucējošām smakām, rīkoties saskaņā ar iepriekš minēto noteikumu prasībām.
Nepieciešamības gadījumā izstrādāt pasākumus smaku samazināšanai un informēt VVD
Lielrīgas RVP par pasākumu plānu.
12.5. emisijas uzraudzība un mērīšana (mērījuma vietas, regularitāte, metodes)

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

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.
12.7. gaisa monitorings

Nosacījumi netiek izvirzīti.
12.8. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.
12.9. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām

Nosacījumi netiek izvirzīti.
13. Notekūdeņi:
13.1. izplūdes, emisijas limiti
 Saskaņā ar 17. tabulu attīrītos notekūdeņus no SIA „JAUNBURTNIEKU CIEMS” četrām
notekūdeņu attīrīšanas iekārtām (A100617 Lāses ielā, A100618 Lakstu ielā; A100619
Lūku ielā; A100620 Burtnieku ielā) novadīt meliorācijas grāvī četrās izplūdēs: izplūdē
Nr.1 (N100620); izplūdē Nr.2 (N100621); izplūdē Nr.3 (N100622); izplūdē Nr.4
(N100623).
 Notekūdeņu piesārņojums izplūdēs (N100620, N100621, N100622, N100623) nedrīkst
pārsniegt 16. tabulā dotās limitējošās koncentrācijas.
13.2. procesa norise un attīrīšanas iekārtu darbība



Uzņēmuma teritorijā jānodrošina kanalizācijas sistēmas darbība, jāveic cauruļvadu
pārbaude, lai nepieļautu notekūdeņu noplūdi gruntī.
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Ievērot aizsargjoslu ap notekūdeņu attīrīšanas iekārtām saskaņā ar Aizsargjoslu likuma
III nodaļas 28. pantu.

13.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)

 Notekūdeņu laboratorisko kontroli veikt 1 reizi gadā, nosakot šādu piesārņojošo vielu
koncentrācijas:
o pirms notekūdeņu attīrīšanas: suspendētās vielas, ĶSP, BSP5, Pkop., Nkop.
o izplūdēs Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4 - suspendētās vielas, ĶSP, BSP5, Pkop., Nkop., N/NH4,
N/NO2, N/NO3, SVAV (anjonaktīvās), SVAV (nejonogēnās), fosfāti.
 Notekūdeņu laboratorisko kontroli veikt akreditētā laboratorijā.
 Mērījumu rezultātus reģistrēt piesārņojuma apjoma uzskaites dokumentos.
13.4. mērījumi saņēmējā ūdenstilpē

Nosacījumi netiek izvirzīti.
13.5. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija

Mēraparatūras metroloģisko kontroli veikt saskaņā ar MK 09.01.2007. noteikumos Nr. 40
„Noteikumi par valsts metroloģiskai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu sarakstu” noteikto
periodiskumu.
13.6. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām

1. Saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu veikt aprēķinus par ūdens piesārņošanu, pārskatu
par dabas resursu nodokļiem 9iesniegt attiecīgā Valsts ieņēmumu dienestā.
2. Katru gadu līdz 1. martam iesniegt valsts SIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas
centrs” vides aizsardzības valsts statistikas pārskata veidlapu „Nr.2 – Ūdens. Pārskats par
ūdens resursu lietošanu”, veidlapā iekļaujamo informāciju ievadot centra mājaslapā tiešsaistes
režīmā, saskaņā ar MK 22.12.2008. noteikumu Nr. 1075 „Noteikumi par vides aizsardzības
valsts statistikas pārskatu veidlapām” prasībām.
3. Testēšanas pārskatu par notekūdeņu kvalitāti un to izvērtējumu iesniegt VVD Lielrīgas RVP
mēneša laikā pēc to saņemšanas. Ja tiek pārsniegti limiti, ziņojumā VVD Lielrīgas RVP
norādīt:
o limitu pārsniegšanas iemeslus, to analīzi;
o uzņēmuma pasākumu plānu situācijas uzlabošanai.
14. Troksnis:
14.1. trokšņa avoti un nosacījumi troksni radošo iekārtu darbībai

Nodrošināt MK 13.07.2004. noteikumu Nr.597 “Vides trokšņa novērtēšanas kārtība” 2. pielikuma
prasību izpildi.
14.2. trokšņa emisijas limiti

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

Nosacījumi netiek izvirzīti.
14.4. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām

Nosacījumi netiek izvirzīti.
15. Atkritumi:
15.1. atkritumu veidošanās

Nosacījumi netiek izvirzīti.
15.2. atkritumu apsaimniekošanas
nosacījumi



(savākšanas,

apstrādes,

reģenerācijas

un

apglabāšanas)

Atkritumu apsaimniekošanu veikt saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma prasībām.
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Saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 4. panta prasībām atkritumu apsaimniekošana
nedrīkst negatīvi ietekmēt vidi, tai skaitā:
o radīt apdraudējumu ūdeņiem, gaisam, augsnei, kā arī florai un faunai;
o radīt traucējošus trokšņus vai smakas;
o nelabvēlīgi ietekmēt ainavas;
o piesārņot un piegružot vidi.
Notekūdeņu dūņas apsaimniekot atbilstoši MK 02.05.2006. noteikumu Nr. 362 „Noteikumi
par notekūdeņu dūņu un to komposta izmantošanu, monitoringu un kontroli” prasībām.
Atkritumus, kas radīsies notekūdeņu attīrīšanas iekārtu tīrīšanas un apkopes rezultātā,
apsaimniekošanu veikt saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem.
Aizliegts izvest neapstrādātas notekūdeņu dūņas - nosēdumus no notekūdeņu attīrīšanas iekārtām
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.

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

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

Nosacījumi netiek izvirzīti.
15.5. atkritumu sadedzināšanas vai līdzsadedzināšanas iekārtai – iekārtas jauda, iekārtā
sadedzināmo atkritumu kategorijas, atkritumu daudzums

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.
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

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.
16. Prasības augsnes, grunts, kā arī pazemes ūdeņu aizsardzībai, tai skaitā nosacījumi
monitoringa veikšanai (mērījumu vietas, regularitāte, metodes), kā arī ziņas, kas
sniedzamas vides aizsardzības institūcijām.





Uzturēt ekspluatācijas kārtībā uzņēmuma teritorijā esošos kanalizācijas tīklus, lai nepieļautu
augsnes, grunts un pazemes ūdeņu piesārņojumu.
Nodrošināt grunts kvalitāti atbilstoši MK 25.10.2005. noteikumu Nr. 804 „Noteikumi par
augsnes un grunts kvalitātes normatīviem” prasībām un pazemes ūdeņu kvalitāti saskaņā ar
MK 12.03.2002. noteikumu Nr. 118 „Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti”
10. pielikuma prasībām.
Ievērot aizsargjoslu ap notekūdeņu attīrīšanas iekārtām saskaņā ar Aizsargjoslu likuma III
nodaļas 28. pantu.

16.1 Nosacījumi A kategorijas iekārtām, ar kuriem saskaņā izvērtē atbilstību emisijas
robežvērtībām, kas noteiktas secinājumos par labākajiem pieejamiem tehniskiem
paņēmieniem.
Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.
17. Nosacījumi iekārtas darbībai netipiskos apstākļos – piemēram, iekārtas vai tās daļas
ieregulēšana vai testēšana, iekārtas palaišanas un apturēšanas operācijas, darbības
traucējumi, iekārtas īslaicīga apstādināšana vai iekārtas darbības ierobežošana vai
apturēšana nelabvēlīgos meteoroloģiskos apstākļos
Iekārtu darbības traucējumu gadījumos, kad var tikt pārsniegtas piesārņojošo vielu robežvērtības,
pārtraukt iekārtu darbību un novērst traucējuma cēloni.
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18. Nosacījumi, pārtraucot iekārtas vai tās daļas darbību, lai samazinātu ietekmi uz vidi



Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 30. panta ceturto daļu ne vēlāk kā 30 dienas pirms
iekārtas darbības pilnīgas pārtraukšanas operatoram iesniegt VVD Lielrīgas RVP attiecīgu
iesniegumu.
Pēc iekārtas darbības pilnīgas pārtraukšanas saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 4. panta
9. punktu veikt pasākumus, kas nepieciešami piesārņojuma riska novēršanai un iekārtas
atrašanās vietas sakārtošanai atbilstošā stāvoklī.

19. Nosacījumi avāriju novēršanai un darbībām ārkārtas situācijās





Veikt nepieciešamos piesardzības pasākumus, lai novērstu avāriju risku uzņēmumā atbilstoši
likuma „Par piesārņojumu” 5. pantam.
Ārkārtas situāciju un avāriju gadījumā rīkoties saskaņā ar uzņēmuma izstrādātajiem rīcības
plāniem, kuros ir paredzēta arī rīcība elektrības padeves pārtraukumā (alternatīvs
elektroenerģijas avots). Veikt nepieciešamos piesardzības pasākumus, lai novērstu vai, ja tas
nav iespējams, samazinātu vides piesārņojumu vai tās risku, kā arī avāriju risku saskaņā ar
likuma „Par piesārņojumu” II nodaļas 5. pantu.
Saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likuma 22. pantu ne vēlāk kā vienas darbadienas laikā
rakstveidā informēt VVD Lielrīgas RVP par avārijas gadījumu nepārvaramas varas dēļ, kā arī
iesniegt un saskaņot VVD Lielrīgas RVP pasākumu plānu, lai novērstu turpmāku
piesārņošanu.

20. Prasības informācijai, kas sniedzama vides aizsardzības institūcijām, ja pārkāpti atļaujas
nosacījumi vai notikusi avārija, kā arī prasības informācijai, kas sniedzama vides
aizsardzības institūcijām saskaņā ar Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu pārneses
reģistru, kā to nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 18.janvāra Regula
Nr.166/2006 par Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu pārneses reģistra ieviešanu un
Padomes Direktīvu 91/689 EEK un 96/61/EK grozīšanu
1. Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 6. un 45. pantu nekavējoties informēt attiecīgās vides
aizsardzības institūcijas:
- ja pārkāpti atļaujas nosacījumi vai apdraudēta šo nosacījumu turpmāka ievērošana;
- ja ir radies cilvēku dzīvībai, veselībai un videi bīstams piesārņojums vai pastāv nopietni
šāda piesārņojuma rašanās draudi;
- avārijas vai tās draudu gadījumā.
2. Iepriekš minētajos gadījumus operatoram jāinformē VVD Lielrīgas RVP pa e-pastu:
inta.hahele@lielriga.vvd.gov.lv vai lielriga@lielriga.vvd.gov.lv, telefoniem 67084278 vai
29262888, sniedzot ziņas par avārijas vai atļaujas nosacījumu pārkāpšanas vietu un laiku,
iespējamo vides piesārņojuma raksturu un apjomu, kā arī par veiktajiem pasākumiem avārijas
vai to seku likvidācijai.
21. Nosacījumi vides valsts inspektoru regulārajām kontrolēm
Saskaņā ar Vides aizsardzības likuma 21.panta prasībām valsts vides inspektoram, veicot vides
valsts kontroli, ir tiesības iebraukt vai ieiet un netraucēti pārbaudīt uzņēmuma teritoriju, iekārtu
vai citu objektu, ja tas nepieciešams vides aizsardzības prasību ievērošanas kontrolei, veicot
plānotas pārbaudes, vai ja ir pamatotas aizdomas par vides normatīvo aktu pārkāpumiem.
Pārbaudes laikā operatoram jānodrošina:
- brīva pieeja uzņēmuma piesārņojošo darbību reglamentējošiem dokumentiem, uzrādot to
oriģinālus;
- brīva pieeja atļaujā paredzētajiem datu reģistrācijas žurnāliem;
- uzņēmuma atbildīgo amatpersonu klātbūtne.
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TABULAS
Elektroenerģijas izmantošana (gadā)
7.tabula
Elektroenerģija, MWh/gadā
izlietots

Ražošanas iekārtām:
Apgaismojumam
Atdzesēšanai un saldēšanai
Vēdināšanai
Apsildei
Citiem mērķiem
Kopā
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70080
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Emisija no neorganizētiem emisiju avotiem un smakas
14.tabula
Emisijas avots

Viela

Notekūdeņu attīrīšanas
iekārtas

Iespējama specifiska
neattīrītu notekūdeņu
smaka

Smakas koncentrācija
(ouE/m3)(1)

Samazināšanas pasākumi

Smakas raksturojums(2)

Mērījumi nav veikti

Saskaņā ar attīrīšanas
iekārtu ekspluatācijas
instrukciju

-

Piezīmes.
(1)
Smakas vienību (ouE) skaits vienā kubikmetrā gāzes standartapstākļos.
(2)
Piemēram, puvušu olu smaka. Aizpilda, ja smakas intensitāte no avota ir zemāka par smakas noteikšanas metodes robežslieksni.
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16. tabula
Piesārņojošās vielas notekūdeņos
Izplūdes vietas
identifikācijas
numurs(1)

Izplūde Nr.1
N100620
Lāses iela

Piesārņojošā viela,
parametrs/kods(3)

Suspendētās vielas
230 026
ĶSP 230 004
BSP5 230 003
Nkop 230 015
Pkop 230 016
Amonija slāpeklis
230 012
Nitrītu slāpeklis
230 014
Nitrātu slāpeklis
230 013
SVAV (anjonaktīvās)

230 027
SVAV (nejonogēnās)

Izplūde Nr.1
N100621
Lakstu iela

230 028
Fosfāti 230 010
Suspendētās vielas
230 026
ĶSP 230 004
BSP5 230 003
Nkop 230 015
Pkop 230 016
Amonija slāpeklis
230 012
Nitrītu slāpeklis
230 014
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Koncentrācija, ko
nedrīkst pārsniegt
(mg/l)(2)

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

< 35

-

-

125
25
nelimitē
nelimitē

-

-

nelimitē

-

nelimitē

Īss lietotās attīrīšanas
apraksts un tās efektivitāte
(%)

Pēc attīrīšanas
mg/l
tonnas
24 stundās
gadā
(vidēji)
(vidēji)
< 35

< 0.19

125
25
nelimitē
nelimitē

0.68
0.137
nelimitē
nelimitē

-

nelimitē

nelimitē

-

-

nelimitē

nelimitē

nelimitē

-

-

nelimitē

nelimitē

nelimitē

-

-

nelimitē

nelimitē

nelimitē

-

-

nelimitē

nelimitē

nelimitē

-

-

nelimitē

nelimitē

< 35

-

-

< 35

< 0.19

125
25
nelimitē
nelimitē

-

-

125
25
nelimitē
nelimitē

0.68
0.137
nelimitē
nelimitē

nelimitē

-

-

nelimitē

nelimitē

nelimitē

-

-

nelimitē

nelimitē

bioloģiskā attīrīšana
(iekārtas identifikācijas
Nr. A100617)

bioloģiskā attīrīšana
(iekārtas identifikācijas
Nr. A100618)
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Izplūdes vietas
identifikācijas
numurs(1)

Pēc attīrīšanas
mg/l
tonnas
24 stundās
gadā
(vidēji)
(vidēji)

Nitrātu slāpeklis
230 013

nelimitē

-

-

nelimitē

nelimitē

nelimitē

-

-

nelimitē

nelimitē

nelimitē

-

-

nelimitē

nelimitē

nelimitē

-

-

nelimitē

nelimitē

< 35

-

-

< 35

< 0.19

125
25
nelimitē
nelimitē

-

-

125
25
nelimitē
nelimitē

0.68
0.137
nelimitē
nelimitē

nelimitē

-

-

nelimitē

nelimitē

nelimitē

-

-

nelimitē

nelimitē

nelimitē

-

-

nelimitē

nelimitē

nelimitē

-

-

nelimitē

nelimitē

nelimitē

-

-

nelimitē

nelimitē

nelimitē

-

-

nelimitē

nelimitē

< 35

-

-

< 35

< 0.19

125
25
nelimitē
nelimitē

-

-

125
25
nelimitē
nelimitē

0.68
0.137
nelimitē
nelimitē

230 027
SVAV (nejonogēnās)

230 028
Fosfāti 230 010
Suspendētās vielas
230 026
ĶSP 230 004
BSP5 230 003
Nkop 230 015
Pkop 230 016
Amonija slāpeklis
230 012
Nitrītu slāpeklis
230 014
Nitrātu slāpeklis
230 013
SVAV (anjonaktīvās)

230 027
SVAV (nejonogēnās)

Izplūde Nr.1
N100623
Lāses iela

Īss lietotās attīrīšanas
apraksts un tās efektivitāte
(%)

Piesārņojošā viela,
parametrs/kods(3)

SVAV (anjonaktīvās)

Izplūde Nr.1
N100622
Lūku iela

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

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

230 028
Fosfāti 230 010
Suspendētās vielas
230 026
ĶSP 230 004
BSP5 230 003
Nkop 230 015
Pkop 230 016
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bioloģiskā attīrīšana
(iekārtas identifikācijas
Nr. A100619)

bioloģiskā attīrīšana
(iekārtas identifikācijas
Nr. A100620)
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Izplūdes vietas
identifikācijas
numurs(1)

Piesārņojošā viela,
parametrs/kods(3)

Amonija slāpeklis
230 012
Nitrītu slāpeklis
230 014
Nitrātu slāpeklis
230 013
SVAV (anjonaktīvās)

230 027
SVAV (nejonogēnās)

230 028
Fosfāti 230 010

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

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

Īss lietotās attīrīšanas
apraksts un tās efektivitāte
(%)

Pēc attīrīšanas
mg/l
tonnas
24 stundās
gadā
(vidēji)
(vidēji)

nelimitē

-

-

nelimitē

nelimitē

nelimitē

-

-

nelimitē

nelimitē

nelimitē

-

-

nelimitē

nelimitē

nelimitē

-

-

nelimitē

nelimitē

nelimitē

-

-

nelimitē

nelimitē

nelimitē

-

-

nelimitē

nelimitē

Piezīmes.
(1)
Saskaņā ar valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" klasifikatoru.
(2)
Norāda tikai atļaujā.
(3)
Vielas kods saskaņā ar valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" apstiprinātu sarakstu.
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17. tabula
Tieša notekūdeņu un lietus ūdeņu izplūde ūdens objektos (grāvī, upē, ezerā, jūrā)

Izplūdes vietas
Izplūdes vietas
nosaukums un adrese identifikācijas
(vieta)
numurs(1)

Izplūde Nr.1
meliorācijas grāvis
Lāses iela,
Jaunburtnieki, Babītes
novads
Izplūde Nr.2
meliorācijas grāvis
Lakstu iela,
Jaunburtnieki, Babītes
novads
Izplūde Nr.3
meliorācijas grāvis
Lūku iela,
Jaunburtnieki, Babītes
novads

N 100620

N 100621

N 100623
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Izplūdes vietas
ģeogrāfiskās
koordinātas

Z platums

56o56’20”

56o56’19”

56o56’18”

A
garums

23o52’18”

23o52’24”

23o52’24”

Notekūdeņu
daudzums

Saņemošā ūdenstilpe

nosaukums

meliorācijas
grāvis

meliorācijas
grāvis

meliorācijas
grāvis

ūdens
saimnieciskā
iecirkņa
kods(1)

ūdens
caurte-ce
(m3/h)

m3/d
(vidēji)

kubikmetri gadā
(vidēji)

Izplūdes
ilgums
stundas
diennaktī
vai dienas
gadā
24
h/dnn,

38129000

-

15

5475
365
dienas/gadā
24
h/dnn,

38129000

-

15

5475
365
dienas/gadā
24
h/dnn,

38129000

-

15

5475
365
dienas/gadā
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Izplūdes vietas
Izplūdes vietas
nosaukums un adrese identifikācijas
(vieta)
numurs(1)

Izplūde Nr.3
meliorācijas grāvis
Burtnieku iela,
Jaunburtnieki, Babītes
novads

N 100624

Izplūdes vietas
ģeogrāfiskās
koordinātas

Z platums

56o56’08”

A
garums

23o52’23”

Notekūdeņu
daudzums

Saņemošā ūdenstilpe

nosaukums

meliorācijas
grāvis

ūdens
saimnieciskā
iecirkņa
kods(1)

ūdens
caurte-ce
(m3/h)

m3/d
(vidēji)

kubikmetri gadā
(vidēji)

Izplūdes
ilgums
stundas
diennaktī
vai dienas
gadā
24
h/dnn,

38129000

-

15

5475
365
dienas/gadā

Piezīmes.
(1)
Saskaņā ar Ministru kabineta 2010. gada 30. marta noteikumos Nr.318 "Noteikumi par ūdens saimniecisko iecirkņu klasifikatoru" noteikto klasifikatoru.
(2)
Neregulārām izplūdēm izplūdes periodu norāda stundās, dienās, mēnešos un gados (arī periodus, kas saistīti ar sistēmas uzstādīšanu, uzturēšanu un remontēšanu).
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Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem
21.tabula

Atkritu
mu
klase(1)

Atkritumu nosaukums(2)

Atkritu
mu
bīstamī
ba(3)

Pagaid
u
glabāša
nā
(tonnas
gadā)

190801

Atkritumi no sietiem

nav
bīstami

-

190805

Sadzīves notekūdeņu attīrīšanas
dūņas

nav
bīstami

-

Ienākošā atkritumu plūsma (t/gadā)
saņemts
saražots
no
citiem
uzņēmu
galvenais tonnas - miem Kopā
avots(4)
gadā (uzņēmē
jsabiedrībām)

NAI
darbība

Izejošā atkritumu plūsma (t/gadā)
pārstrādāts

daudz
ums

Rkods

apglabāts

(5)

daud
zums

Dkods
(6)

nodots
citiem
uzņēmumiem
(uzņēmējsabiedrībām)

kopā

*

-

*

-

-

-

-

*

*

*

-

*

-

-

-

-

*

*

Piezīmes.
(1), (2), (3) Atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada 19.aprīļa noteikumiem Nr.302 "Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus" un Ministru
kabineta 2006.gada 2.maija noteikumiem Nr.362 "Noteikumi par notekūdeņu dūņu un to komposta izmantošanu, monitoringu un kontroli".
(4) Atsauce jāsniedz par galveno darbību un procesu katram atkritumu veidam.
(5) R-kods – atkritumu reģenerācijas veids saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 26.aprīļa noteikumiem Nr.319 "Noteikumi par atkritumu reģenerācijas un apglabāšanas veidiem".
(6) D-kods – atkritumu apglabāšanas veids saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 26.aprīļa noteikumiem Nr.319 "Noteikumi par atkritumu reģenerācijas un apglabāšanas veidiem".
* - atbilstoši saražotajam daudzumam.
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Atkritumu savākšana un pārvadāšana
22.tabula
Pārvadāto
atkritumu
daudzums
(tonnas/
gadā)

Komersants,
kas veic
atkritumu
Pārvadāšanas
pārvadājumus
veids
(vai
atkritumu
radītājs)

Atkritumu
klase

Atkritumu nosaukums

190801

Atkritumi no sietiem

nav
bīstami

konteineri

*

Autotransports

190805

Sadzīves notekūdeņu attīrīšanas dūņas

nav
bīstami

speciāls
transports

*

Autotransports

Atkritumu Savākšanas
bīstamība
veids

Komersants,
kas saņēmis
atkritumu
pārvadāšanas
atļauju

Komersants, kas
saņem
atkritumus

Atkritumu
apsaimniekotājs,
kas saņēmis
attiecīgu
atkritumu
apsaimniekošanas
atļauju

Piezīmes.
(1), (2), (3)
Saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 19.aprīļa noteikumiem Nr.302 "Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus".
(4)
Konteineri, mucas, maisi un citi.
(5)
Autotransports, dzelzceļš, jūras transports.
* - atbilstoši saražotajam daudzumam
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Pielikumi
1.pielikums
Saņemtie dokumenti (norādes par datumiem, tai skaitā iesniegumu un tā precizējumu vai
papildinājumu iesniegšanas datumi, sabiedrības, pašvaldības, citu iestāžu priekšlikumi un
operatora skaidrojumi, protokoli par tikšanos ar operatoru un iestāžu pārstāvjiem,
sabiedriskās apspriešanas protokoli)
SIA „JAUNBURTNIEKU CIEMS” iesniegums atļaujas
saņemšanai B kategorijas piesārņojošai darbībai
VVD Lielrīgas RVP 19.11.2013. pārbaudes akts Nr.
393-206/2013.
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Lielrīgas RVP
25.11.2013.
19.11.2013.
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2. pielikums
Iesnieguma kopsavilkums
1. Ziņas par uzņēmumu (uzņēmējsabiedrība)
1.1. uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) nosaukums, informācija par operatoru, īpašnieku un
iekārtas atrašanās vietu – SIA „JAUNBURTNIEKU CIEMS” ciemats „Jaunburtnieki”,
Vīkuļi, Babītes novads.
1.2. īss ražošanas apraksts un iemesls, kāpēc nepieciešama atļauja – iesnieguma iesniegšanas
iemesls – nepieciešama atļauja esošai piesārņojošai darbībai saskaņā ar MK 30.11.2010.
noteikumu Nr.1082 1. pielikuma 8.9.punkts – notekūdeņu attīrīšanas darbības ar jaudu
20 un vairāk kubikmetru diennaktī, kuras attīrītos notekūdeņus novada vidē.
1.3. piesārņojošās darbības apraksts, norādot izmantojamos resursus un emisiju ietekmi uz vidi
– attīrītie notekūdeņi no ciemata „Jaunburtnieki”, Vīkuļi, Babīte novads bioloģiskajām
notekūdeņu attīrīšanas iekārtām (BioDRY-S-15): (identifikācijas Nr. A100617, Nr.
A100618, Nr. A100619, Nr. A100620) tiek novadīti - meliorācijas grāvī (izplūdes vietas
identifikācijas Nr. N100620, Nr. N100621, Nr. N100622, Nr. N100623).
1.4. ūdens patēriņš – uzņēmums nenodarbojas ar ūdensapgādi. Katrs zemes gabala īpašnieks
ierīko individuālu artēzisko urbumu, lai nodrošinātu ūdensapgādi tikai savām sadzīves
vajadzībām.
1.5. galvenie izejmateriāli (ieskaitot kurināmo un degvielu) un to lietojums – neattiecas.
1.6. bīstamo ķīmisko vielu lietošana un plānotie pasākumi to aizvietošanai – bīstamās ķīmiskās
vielas netiek izmantotas.
1.7. nozīmīgākās emisijas gaisā un ūdenī ( koncentrācijas un ikgadējie lielumi) – Uzņēmums ir
veicis notekūdeņu analīzes pirms notekūdeņu attīrīšanas un attīrītajos notekūdeņos izplūdes
vietās, pamatojoties uz SIA „Vides audits” laboratorijas 09.10.2013. testēšanas pārskatiem
Nr. 3579-04.10-13, Nr. 3580-04.10-13, Nr. 3577-04.10-13, Nr. 3578-04.10-13, kur fiksētas
piesārņojošo vielu koncentrācijas pirms attīrīšanas un attīrītajos notekūdeņos pirms to
novadīšanas vidē. VVD Lielrīgas RVP secina, ka notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izplūdēs 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.
1.8. atkritumu veidošanās un to apstrāde – SIA „JAUNBURTNIEKU CIEMS” ir noslēgusi
līgumu ar komersantu par notekūdeņu attīrīšanas iekārtu apkopi un tīrīšanu. Par sadzīves
atkritumu apsaimniekošanu ciemata iedzīvotājiem ir noslēgti individuālie līgumi.
1.9. trokšņa līmeņa normatīvu pārsniegumi – notekūdeņu attīrīšanas iekārtu kompresors ir
uzstādīts noslēgtā vadības skapī. Citu trokšņa avotu ciemata teritorijā nav. Sūdzības par
trokšņa līmeņa pārsniegumiem nav saņemtas.
1.10. iespējamo avāriju novēršana – potenciāli iespējamās avārijas situācijas ir :
 elektroenerģijas pārtraukums;
 kanalizācijas sistēmas bojājumi;
 ugunsgrēks.
Uzņēmumā ir veikti preventīvie drošības pasākumi, kā arī izstrādāti attiecīgās darba
aizsardzības prasības un instrukcijas.
Elektroenerģijas piegādes pārtraukuma gadījumā paredzēts izmantot rezerves
dīzeļģeneratoru.
Ugunsgrēka gadījumā rīcība saskaņā ar izstrādātajām instrukcijām. Ugunsdzēsības
vajadzībām ir izbūvēta ūdens ņemšanas vieta – dīķis.
Kanalizācijas tīklu bojājumu gadījumā paredzēts izsaukt kanalizācijas sistēmas
būvniecības firmu.
1.11. nākotnes plāni – nākotnē plānota NAI rekonstrukcija.
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