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Nr.1082 "Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un
izsniedzamas atļaujas A un B piesārņojošo darbību veikšanai"
1.pielikuma 8.punkta "Citas nozares"
8.9.apakšpunktam - notekūdeņu attīrīšanas darbības ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru
diennaktī, kuras attīrītos notekūdeņus novada vidē.
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Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisku parakstu un satur laika zīmogu
Lēmumu par atļaujas izsniegšanu vai atļaujas nosacījumiem var apstrīdēt Vides pārraudzības valsts
birojā 30 dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas. Atļaujas nosacījumus var pārskatīt visā tās
darbības termiņa laikā, pamatojoties uz likuma “Par piesārņojumu” 32. panta 3.1. daļu.
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A SADAĻA
VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA PAR ATĻAUJU
1. Normatīvie akti, uz kuriem pamatojoties izsniegta atļauja
1) Vides aizsardzības likums;
2) Likums „Par piesārņojumu”;
3) Ķīmisko vielu likums;
4) Atkritumu apsaimniekošanas likums;
5) Valsts statistikas likums;
6) Dabas resursu nodokļu likums;
7) Ūdens apsaimniekošanas likums;
8) Likums „Par mērījumu vienotību”;
9) Ministru kabineta (turpmāk tekstā – MK) 30.11.2010. noteikumi Nr.1082 "Kārtība,
kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A
un B piesārņojošo darbību veikšanai";
10) MK 21.06.2011. noteikumi Nr.484 "Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas,
uzglabāšanas, iepakošanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība";
11) MK 27.07.2004. noteikumi Nr.626 "Noteikumi par piesārņojošas darbības izraisīto
smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos";
12) MK 09.01.2007. noteikumi Nr. 40 „Noteikumi par valsts metroloģiskajai kontrolei
pakļauto mērīšanas līdzekļu sarakstu”;
13) MK 11.05.2006. noteikumi Nr.362 „Noteikumi par notekūdeņu dūņu un to kompostu
izmantošanu, monitoringu un kontroli”;
14) MK 13.07.2004. noteikumi Nr.597 "Vides trokšņa novērtēšanas kārtība";
15) MK 22.01.2002. noteikumi Nr.34 ,,Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī”;
16) MK 01.02.2000. noteikumi Nr. 38 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 22299 Ūdensapgādes ārējie tīkli un būves”;
17) MK 19.06.2007. noteikumi Nr.404 „Dabas resursu nodokļa aprēķināšanas un
maksāšanas kārtība un kārtība, kādā izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju”;
18) MK 22.12.2008. noteikumi Nr.1075 "Noteikumi par vides aizsardzības valsts
statistikas pārskatiem";
19) MK 30.08.2011. noteikumi Nr.666 "Noteikumi par valsts nodevu par atļaujas
izsniegšanu A vai B kategorijas piesārņojošai darbībai, atļaujas nosacījumu pārskatīšanu, kā
arī valsts nodevas maksāšanas kārtību un atvieglojumiem".

2. Atļaujas derīguma termiņš un jauna iesnieguma iesniegšanas termiņš
Atļauja B kategorijas piesārņojošas darbības veikšanai Nr.JE13IB0043 izsniegta
2013. gada 20. decembrī uz visu iekārtas darbības laiku.
Atļauju pārskata un atjauno ik pēc septiņiem gadiem saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu”
32. panta trīs divi prim daļu.
Atļaujas nosacījumus reģionālā vides pārvalde pārskata pēc savas vai operatora iniciatīvas,
saņemot no operatora iesniegumu būtisku izmaiņu ieviešanas gadījumā, saskaņā ar likuma
„Par piesārņojumu” 32 panta trešo, trīs prim un ceturto daļu.
3. Informācija par to, kam nosūtītas atļaujas kopijas
Atļaujas kopijas B kategorijas piesārņojošās darbības veikšanai saskaņā ar pastāvošo
likumdošanu ir nosūtītas:
Vides pārraudzības valsts birojam (elektroniski vpvb@vpvb.gov.lv.);
Iecavas novada domei (elektroniski dome@iecava.lv).;
Veselības inspekcijas Zemgales kontroles nodaļai (elektroniski zemgale@vi.gov.lv ).
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4. Norāde par ierobežotas pieejamības informāciju
Ierobežotas pieejamības informācija nav noteikta.
5. Citas saņemtās atļaujas, kuras aizstāj šī atļauja
Šī atļauja aizstāj Jelgavas reģionālajā vides pārvaldes (turpmāk - Pārvalde) izsniegto SIA
„Dzīvokļu komunālā saimniecība” 18.12.2008. B kategorijas piesārņojošas darbības atļauju
Nr. JET-4-0283, kas pagarināta ar Pārvaldes 10.12.2013. lēmumu Nr.138 līdz 14.02.2014.

B SADAĻA
PIETEIKTĀ DARBĪBA UN IESNIEGUMA NOVĒRTĒJUMS
6. Pieteiktās darbības īss apraksts
SIA „Dzīvokļu komunālā saimniecība” (turpmāk arī – uzņēmums) 18.12.2008. tika izsniegta
B kategorijas piesārņojošas darbības atļauja Nr.JET-4-283 Dimzukalna ciemata notekūdeņu
savākšanai un attīrīšanai notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas iekārtās (turpmāk arī – NAI)
„Ziemeļi” un attīrīto notekūdeņu novadīšanai Jāņupē – līdz 18250 m3 /gadā (50 m3/dnn).
Pārvaldē 06.12.2013. saņemts uzņēmuma iesniegums ar lūgumu izsniegt NAI "Ziemeļi"
darbībai jaunu B kategorijas atļauju. Iesniegumā norādīts, ka NAI "Ziemeļi" darbībā
būtiskas izmaiņas nav veiktas un netiek plānotas NAI darbības izmaiņas.
Notekūdeņu apsaimniekošana
Dimzukalna ciemata sadzīves notekūdens kanalizācijas sistēma ir daļēji dalīta.
Lietus kanalizācija nav izbūvēta. Daļa lietus ūdeņu un sniega ūdeņu caur kanalizācijas
sistēmu ieplūst NAI „Ziemeļi” un negatīvi iedarbojoties uz NAI bioloģisko procesu.
Notekūdeņu attīrīšana NAI „Ziemeļi” notiek saskaņā ar tehnoloģisko procesu.
Dimzukalna ciemata notekūdeņi tiek novadīti pašteces ceļā uz sūkņu staciju. No sūkņu
stacijas notekūdeņi nokļūst spiediena dzēšanas akā un divos pirmreizējos nostādinātājos
(betona grodu nosēdu akas ar koka starpsienām), kur notiek smilšu un daļas suspendēto
vielu atdalīšana.
Pēc notekūdeņu mehāniskās attīrīšanas tie ieplūst NAI „Ziemeļi” BIO DRY-S-75, kur notiek
bioloģiskā notekūdeņu attīrīšana. NAI jauda ir 75m3/diennaktī.
NAI ir no nerūsējošā tērauda izgatavots monobloks ar plastmasas pildījumu un membrānu
aeratoriem. Attīrīšanas procesu nodrošina uz plastmasas piestiprinātā mikroorganismu
biocenoze. Mikroorganismu iedarbības rezultātā notekūdeņi tiek attīrīti.
Pēc attīrīšanas notekūdeņi tiek novadīti Jāņupē.
Liekās dūņas ar asenizācijas automašīnu tiek izvestas uz Iecavas ciemata NAI dūņu dīķiem,
kur tiek uzkrātas. Dūņu dīķī dūņas uzglabājās mitrā veidā un tās netiek papildus apstrādātas.
Dimzukalna ciemata notekūdens attīrīšanas ietaišu projektu izstrādāja SIA „EKO
tehnoloģijas” 2007. gada oktobrī.
Faktiskā slodze uz NAI ir – līdz 18250 m3 /gadā, 50 m3/dnn.
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas apkalpo 1 darbinieks.
Ūdensapgāde
SIA „Dzīvokļu komunālā saimniecība” Dimzukalna ciemata iedzīvotāju apgādi ar ūdeni
neveic. Ciematā ir divi pazemes ūdens ieguves urbumi un individuālie ūdens ieguves avoti,
kurus apsaimnieko Dimzukalna ciemata iedzīvotāji.
Pazemes ūdens ieguves urbums Nr.1 ir ierīkots 1968.gadā.
Pazemes ūdens ieguves urbums Nr.2 ir ierīkots 1991.gadā.
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Atkritumu apsaimniekošana
Dimzukalna ciematā SIA “Dzīvokļu komunālā saimniecība” neveic sadzīves atkritumu
savākšanu un pārvadāšanu.
Ņemot vērā, ka NAI „Ziemeļi” strādā automātiskajā režīmā, tad NAI apkopes laikā rodas
neliels atkritumu daudzums. NAI teritorijā ir izvietots plastmasas konteiners 0,75 m3.
Konteineri, saskaņā ar noslēgtu līgumu, iztukšo vienu reizi pusgadā un nodot apglabāšanai
atkritumu apglabāšanas poligonā Grantiņi.
NAI notekūdeņu dūņas ar asenizācijas automašīnu tiek izvestas uz Iecavas ciemata NAI
dūņu laukiem uzkrāšanai.
B kategorijas atļauja tiek pieprasīta:
Sadzīves notekūdeņu savākšanai un attīrīšanai Dimzukalna ciemata notekūdeņu bioloģiskās
attīrīšanas iekārtās „Ziemeļi” BIO DRY-S-75 (identifikācijas Nr.A200398)
un attīrīto notekūdeņu novadīšanai Jāņupē (izplūdes vietas identifikācijas Nr.N200768)
– līdz 50,0 m3/dnn, 18250,0 m3/gadā.
7. Atrašanās vietas novērtējums
Dimzukalna ciemats izvietots Zemgales līdzenumā. Augsnes sastāvs - mālsmilts ar grants un
smilts starpkārtām. Kvartāra nogulumu sega Iecavā un tuvākajā apkārtnē ir plāna un
nepārsniedz 10 m. Zem kvartāra nogulumiem ieguļ augšdevona Stipinu ūdens horizonts
(D3st), ko veido dolomīti, plaisaini dolomīti.
NAI „Ziemeļi” teritorijai no ziemeļu puses atrodas Dimzukalna ciemata centrs ar vienstāvu
un daudzstāvu dzīvojamām mājām.
Tuvākā dzīvojamā māja no dienvidu puses 180 m attālumā. Dienvidu pusē 80 m attālumā
atrodas Jāņupe.
NAI „Ziemeļi” atrodas Jāņupes aizsargjoslā.
NAI „Ziemeļi” atrodas MK 11.01.2011. noteikumu Nr.33 "Noteikumi par ūdens un augsnes
aizsardzību no lauksaimnieciskās darbības izraisīta piesārņojuma ar nitrātiem" noteiktajā
jutīgajā teritorijā (Iecavas novads), uz kuru attiecas paaugstinātas prasības ūdens un augsnes
aizsardzībai no lauksaimnieciskas darbības izraisīta piesārņojuma ar nitrātiem, bet
uzņēmums nenodarbojas ar lauksaimniecisko darbību.
8. Lēmuma pieņemšanas procesā iesniegtie priekšlikumi
8.1. Valsts vai pašvaldību institūciju priekšlikumi
Nav nepieciešami
8.2. Citu valstu atbildīgo institūciju priekšlikumi, ja ir pārrobežu ietekme
Nav nepieciešami
8.3. Sabiedrības priekšlikumi
Priekšlikumi nav saņemti.
8.4. Operatora skaidrojumi
Nav nepieciešami
9. Iesnieguma novērtējums
9.1. Ieviestie un plānotie labākie pieejamie tehniskie paņēmieni A kategorijas
piesārņojošajām darbībām
Neattiecas uz esošo B kategorijas darbību
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9.2. Ieviestie un plānotie tīrākas ražošanas pasākumi
Latvijas vides aizsardzības fonds 2008.gadā līdzfinansēja Iecavas novada domes īstenoto
projektu „Notekūdeņu attīrīšanas sistēmas „Ziemeļi” rekonstrukcija Iecavas novada
Dimzukalnā”.
Projekta ietvaros Iecavas novada Dimzukalnā tika rekonstruēta un nodota ekspluatācijā
(13.11.2008. akts par pieņemšanu ekspluatācijā) atbilstoša notekūdeņu attīrīšanas sistēma.
Rekonstruētā notekūdeņu attīrīšanas sistēma „Ziemeļi” 2013.gada vasarā nedarbojās –
31.07.2013 apsekojot objektu uz vietas, (pārbaudes akts Nr.466-074/2013) tika konstatēts,
ka sadzīves notekūdeņu sūkņu stacija nedarbojas un kanalizācijas akas pirms sūkņu stacijas
appludina ar neattīrītiem notekūdeņiem zemi vismaz 100m2 platībā, to piesārņojot.
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas „Ziemeļi” netika darbinātas, notekūdeņi tika novadīti uz
diviem savā starpā savienotiem dīķiem, kur tie tika novadīti pirms BIO Dry ST-75
notekūdeņu attīrīšanas iekārtu uzstādīšanas. Aktā dots rīkojums, nekavējoši atremontēt
sūkņu staciju „Dimzukalnā” nepieļaut augsnes, grunts, ūdeņu piesārņošanu ar notekūdeņiem
no kanalizācijas vada akām pirms sūkņu stacijas un atremontēt NAI un nodrošināt NAI
darbību atbilstoši ekspluatācijas instrukcijai, līdz 01.10.2013.
Par augsnes piesārņošanu ar notekūdeņiem un attīrīšanas būvju, iekārtu vai aparatūras
ekspluatācijas noteikumu pārkāpšanu SIA „Dzīvokļu komunālā saimniecībai” piemērota
administratīvā atbildība saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa (LAPK) 58.
pantu par vides piesārņošanu un 72.pantu par attīrīšanas būvju. 2013.gada novembrī NAI
„Ziemeļi” un sūkņu stacija tika atremontētas, nodrošināta NAI darbība.
9.3. Resursu izmantošana (ūdens, enerģija un ķīmiskās vielas)
Ūdens
Dimzukalna ciemata ūdensapgāde tiek nodrošināta no 2 pazemes ūdens ieguves urbumiem
un individuāliem ūdens ieguves avotiem, kurus apsaimnieko Dimzukalna ciemata
iedzīvotāji.
Enerģija
NAI „Ziemeļi” galvenais izmantojamais energoresurss ir elektroenerģija, kas nepieciešama
iekārtu un agregātu darbināšanai. Elektroenerģijas piegādi Dimzukalna ciemata NAI
„Ziemeļi”askaņā ar noslēgto līgumu nodrošina valsts akciju sabiedrība “Latvenergo”.
Iekārtu darbības nodrošināšanai tiek izmantota elektroenerģija 50,2 MWh/gadā.
Izejvielas un ķīmiskās vielas
Neattiecas uz esošo piesārņojošo darbību.
9.4. Emisija gaisā un tās ietekme uz vidi
Neattiecas uz esošo piesārņojošo darbību.
9.5. Smaku veidošanās
Notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas iekārtu darbības rezultātā neveidojas smakas, kas
varētu atstāt negatīvu iedarbību uz apkārtējo iedzīvotāju labsajūtu.
9.6. Emisija ūdenī un tās ietekme uz vidi
Dimzukalna ciemata notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas iekārtas „Ziemeļi” BIO Dry ST-75
(NAI identifikācijas Nr.A200398), kas ir no nerūsējošā tērauda izgatavots monobloks ar
plastmasas pildījumu un membrānu aeratoriem.
NAI atrodas 80 metru attālumā no Jāņupes krasta.
Attīrīto notekūdeņu izplūde pēc NAI ir upe Jāņupe (izplūdes identifikācijas Nr.N200768).
Projektētā NAI jauda 75 m3/diennaktī.
Attīrīšanas iekārtai piesaistīto iedzīvotāju skaits 132.
Faktiskā slodze uz NAI „Ziemeļi” ir līdz 50 m3/diennaktī, 18250 m3/gadā.
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Piesārņojuma kontrolei attīrītiem notekūdeņiem pirms izplūdes Jāņupē tiek veikts
monitorings 1 reizi gadā, nosakot sekojošu piesārņojošo vielu koncentrācijas vidē
novadāmajos attīrītajos notekūdeņos:
suspendētās vielas, BSP5, ĶSP, N kopējais, P kopējais, N/NH4, N/NO2, N/NO3, P/PO4.
Atļaujas Nr.JET-4-0283 14.1.2. nosacījumā norādīts, ka notekūdeņu izplūdē piesārņojošo
vielu maksimālā slodze nedrīkst pārsniegt sekojošas koncentrācijas: suspendētās vielas - <35
mg/l, ķīmiskais skābekļa patēriņš (ĶSP) - <125 mg/l un bioķīmiskais skābekļa patēriņš
(BSP5) - <25 mg/l.
Saskaņā ar 2013.gada notekūdens paraugu testēšanas (ko veikusi VSIA „Latvijas Vides
ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” laboratorija) pārskata Nr.13/333 (12.03.2013)
rezultātiem, piesārņojošo vielu koncentrācija attīrītajos notekūdeņos nepārsniedza limitu, kas
noteikts MK 22.01.2002. noteikumos Nr. 34 “Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju
ūdenī” 5. pielikuma 2. tabulā. Testēšanas pārskata rezultāti:
susp.vielas – 7,3 mg/l, BSP5 – 16 mg/l, ĶSP –116 mg/l.
2013.gada vasarā notekūdeņu attīrīšanas sistēma „Ziemeļi” nedarbojās – apsekojot objektu
uz vietas (Pārvaldes 31.07.2013. pārbaudes akts Nr.466-074/2013) tika konstatēts, ka
sadzīves notekūdeņu sūkņu stacija nedarbojas un kanalizācijas akas pirms sūkņu stacijas
appludina ar neattīrītiem notekūdeņiem zemi vismaz 100m2 platībā, to piesārņojot.
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas „Ziemeļi” netika darbinātas, notekūdeņi tika novadīti uz
diviem savā starpā savienotiem dīķiem, kur tie tika novadīti pirms BIO Dry ST-75
notekūdeņu attīrīšanas iekārtu uzstādīšanas.
Pārbaudes aktā dots rīkojums, nekavējoši atremontēt sūkņu staciju „Dimzukalnā” nepieļaut
augsnes, grunts, ūdeņu piesārņošanu ar notekūdeņiem no kanalizācijas vada akām pirms
sūkņu stacijas un atremontēt NAI un nodrošināt NAI darbību atbilstoši ekspluatācijas
instrukcijai, līdz 01.10.2013.
Par augsnes piesārņošanu ar notekūdeņiem un attīrīšanas būvju, iekārtu vai aparatūras
ekspluatācijas noteikumu pārkāpšanu SIA „Dzīvokļu komunālā saimniecībai” piemērota
administratīvā atbildība saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa (LAPK) 58.
pantu par vides piesārņošanu un 72.pantu par attīrīšanas būvju, iekārtu vai aparatūras
ekspluatācijas noteikumu pārkāpšanu.
Saskaņā ar 2013.gada notekūdens paraugu testēšanas (ko veikusi VSIA „Latvijas Vides
ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” laboratorija) pārskata Nr.13/1574 (02.10.2013.)
rezultātiem, atsevišķi Atļaujā norādītie parametri izplūstošajos notekūdeņos tiek pārsniegti
(ĶSP -140mg/l, BSP5 - 30 mg/l, susp.vielas - 66mg/l).
Veiktās testēšanas rezultāti liecina, ka piesārņojošo vielu maksimālās koncentrācijas ir
tikušas pārsniegtas.
2013.gada novembrī NAI „Ziemeļi” un sūkņu stacija tika atremontētas, nodrošināta NAI
darbība.
NAI ir izstrādāta Dimzukalna ciemata notekūdeņu sistēmas tehniskā pase un notekūdeņu
attīrīšanas ietaišu ekspluatācijas instrukcija.
Novadīto sadzīves notekūdeņu uzskaite notiek aprēķinu veidā. Notekūdeņu daudzums, kas
izplūst caur NAI, tiek aprēķināts pēc elektrības skaitītāja rādījumiem.
Lietus ūdens kanalizācijas sistēma nav izbūvēta.
Lietus ūdeņi un sniega ūdeņi caur kanalizācijas sistēmu daļēji ieplūst NAI „Ziemeļi”.
Informācija par attīrītu notekūdeņu izplūdi vidē - notekūdeņu daudzumiem un izplūdes vietu
atbilstoši atļaujas 17.tabulai (skat. atļaujas 14.lpp).
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9.7. Atkritumu veidošanās un apsaimniekošana
Dimzukalna ciematā SIA „Dzīvokļu komunālā saimniecība” neveic sadzīves atkritumu
savākšanu un pārvadāšanu. Ņemot vērā, ka NAI „Ziemeļi” strādā automātiskajā režīmā, tad
NAI apkopes laikā var rasties neliels atkritumu daudzums, kuru savāc no restēm. Tādēļ NAI
teritorijā ir izvietots plastmasas konteiners 0,75 m3. To periodiski izved uz sadzīves
atkritumu poligonu „Grantiņi”, saskaņā ar noslēgtu līgumu ar firmu-atkritumu
apsaimniekotāju. Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu liekās dūņas izved uz SIA „Dzīvokļu
komunālā saimniecība” Iecavas notekūdeņu attīrīšanas iekārtu dūņu laukiem.
Informācija par atkritumu veidošanos NAI un rīcību ar tiem atbilstoši atļaujas 21. un 22.
tabulai.
9.8. Trokšņu emisija
NAI darbības rezultātā nerodas būtisks troksnis, kas varētu nelabvēlīgi ietekmēt apkārt
dzīvojošos iedzīvotājus.
Sūdzības no iedzīvotājiem un uzņēmuma apkalpojošā personāla par traucējošiem trokšņiem
nav saņemtas.
9.9. Augsnes aizsardzība
Par augsnes piesārņojumu speciāli pētījumi nav veikti.
9.10. Avāriju risks un rīcības plāni ārkārtas situācijām
Avārijas situācija notekūdeņu attīrīšanas iekārtās „Ziemeļi” un sūkņu stacijās var izveidoties
galvenokārt elektroenerģijas padeves pārtraukuma dēļ.
Notekūdeņi tādā gadījumā plūst līdz sūkņu stacijai un tai piepildoties līdz avārijas pārplūdes
caurulei, neattīrīti sāk plūst uz Jāņupi.
Vienlaicīgi ar elektroenerģijas padeves pārtraukumu samazinās arī skābekļa padeve NAI
aerācijas baseinā, kā rezultātā iet bojā aktīvās dūņas.
Avārijas gadījumā NAI operators rīkojas saskaņā ar izstrādātām instrukcijām.
Elektroenerģijas pārtraukumi ilgāk par 2 (divām) stundām ir nevēlami. Iespējami ātrā laikā
jāatjauno elektroenerģijas padeve. Elektroenerģijas pārtraukuma gadījumos būtu
nepieciešama autonoma elektrostacija. SIA „Dzīvokļu komunālā saimniecība” pieredze
apstiprina, ka elektroenerģijas padeves pārtraukumi notiek galvenokārt „Latvenergo”
plānoto profilaktisko darbu veikšanas laikā. Pēc saņemtā paziņojuma no VAS „Latvenergo”,
SIA „Dzīvokļu komunālā saimniecība” darbinieki pārslēdz sūkņu staciju darbību uz rokas
vadību, izpumpējot notekūdeņu uzkrāšanas rezervuāru līdz minimālam līmenim, ar to
novēršot iespējamo dabas piesārņojumu.
Spiedvadu un citu bojājumu laikā notekūdeņu atsūknēšanai un transportēšanai uz Iecavas
NAI izmanto asenizācijas automašīnu ar mucas tilpumu 3 m3, kā arī nepieciešamības
gadījumā BUB Iecavas iecirkņa asenizācijas automašīnu ar tilpumu 10 m3.
SIA „Dzīvokļu komunālā saimniecība” darbinieki informēti un instruēti, ka avārijas vai to
draudu gadījumā jāveic nepieciešamie pasākumi, lai likvidētu vai mazinātu iespējamā
piesārņojuma draudus.
Avārijas gadījumā NAI operators rīkojas saskaņā ar avārijas izziņošanas shēmu.
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C SADAĻA
ATĻAUJAS NOSACĪJUMI

10. Nosacījumi uzņēmuma darbībai
10.1. Darbība un vadība
10.1.1. Atļauja izsniegta SIA „Dzīvokļu komunālā saimniecība” piesārņojošo darbību
veikšanai
notekūdeņu attīrīšanas darbības ar jaudu 20 un vairāk m3/dnn, ja notekūdeņus novada vidē:
Dimzukalna ciemata sadzīves notekūdeņu savākšanai un attīrīšanai notekūdeņu
bioloģiskajās attīrīšanas iekārtās “Ziemeļi” BIO Dry ST-75 (identifikācijas Nr. A200398)
un attīrīto notekūdeņu novadīšanai Jāņupē
(izplūdes identifikācijas Nr. N200768) – līdz 50,0 m3/dnn, 18250,0 m3/gadā.
10.1.2. Iekārtas ekspluatēt atbilstoši normatīvo aktu prasībām, aprakstam atļaujas B sadaļā,
kā arī saskaņā ar atļaujas nosacījumiem.
10.1.3. Līdz ceturksnim sekojošā nākamā mēneša 20.datumam iesniegt Valsts ieņēmumu
dienesta teritoriālajai iestādei pārskatu par aprēķināto dabas resursu nodokli par iepriekšējo
ceturksni (par vidē emitēto piesārņojumu - ūdens piesārņojumu) un iemaksāt nodokli Valsts
ieņēmumu dienesta noteiktajā budžeta kontā saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likuma
27.panta trešo vai ceturto daļu un 5.pielikumu un MK 19.06.2007. noteikumiem Nr.404
"Dabas resursu nodokļa aprēķināšanas un maksāšanas kārtība; kārtība, kādā izsniedz dabas
resursu lietošanas atļauju".
10.1.4. Dabas resursu nodokļa aprēķina lapu un uzskaites dokumentus par piesārņojuma
veidiem, apjomiem un limitiem glabāt trīs gadus un uzrādīt vides pārvaldes valsts vides
inspektoram pēc pieprasījuma pārbaudes laikā vai iesniedzot statistikas pārskatus atbilstoši
MK 19.06.2007. noteikumiem Nr.404 "Dabas resursu nodokļa aprēķināšanas un maksāšanas
kārtība un kārtība, kādā izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju" 43.punktam un
6.pielikumam.
10.1.5. Saskaņā ar likuma "Par piesārņojumu" 30.pantu operatoram ziņot Pārvaldei šādos
gadījumos:
- vismaz 60 dienas pirms izmaiņām atļaujas 10.1.1. punktā norādītajās darbībās, lai
izvērtētu, vai šīs izmaiņas ir uzskatāmas par būtiskām izmaiņām un ir nepieciešams izsniegt
citas kategorijas atļauju, vai ir nepieciešams veikt grozījumus atļaujas nosacījumos;
- operatora maiņas gadījumā, lai precizētu atļauju, ierakstot datus par jauno operatoru;
- ne vēlāk kā 30 dienas pirms iekārtas pilnīgas darbības pārtraukšanas.
10.1.6. Saskaņā ar Vides aizsardzības likuma 25. panta pirmo un otro punktu, 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. Operatora pienākums ir segt
izmaksas, ko radījis viņa nodarītais kaitējums videi vai tieša kaitējuma draudi.
10.1.7. Reģistrēt saņemtās sūdzības par vides piesārņojumu, noskaidrot piesārņojuma
rašanās cēloni un operatīvi veikt pasākumus piesārņojuma cēloņa likvidēšanai. Par sūdzībām
un veiktajiem pasākumiem nekavējoties informēt Jelgavas reģionālo vides pārvaldi.
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10.1.8. Saskaņā ar likuma “Par piesārņojumu” 6.panta 2.daļu operatoram jāsniedz
darbiniekiem, kuri veic piesārņojošo darbību, nepieciešamās zināšanas par kārtību, kādā šī
darbība veicama, tās iespējamo ietekmi uz cilvēku veselību un vidi, par piesardzības
pasākumiem šīs ietekmes samazināšanai, kā arī par rīcību avārijas situācijā.
10.1.9. Lai novērstu vai, ja tas nav iespējams, samazinātu vides piesārņošanu vai tās risku,
kā arī avārijas risku, veicot piesārņojošo darbību, ievērot likuma “Par piesārņojumu” 5.pantā
noteiktos piesardzības pasākumus.
10.2. Darba stundas
Nosacījumi netiek izvirzīti.

11. Resursu izmantošana
11.1. Ūdens
Ja operators plāno veikt izmaiņas esošajā darbībā, kuru dēļ mainās ūdens lietošanas veids
(piem., ierīkojot vai pārņemot pazemes ūdens ieguves urbumu apsaimniekošanā), ne vēlāk
kā 30 dienas pirms izmaiņu uzsākšanas par tām rakstiski informēt Pārvaldi un pamatot
izmaiņu nepieciešamību atbilstoši MK 23.12.2003. noteikumu Nr.736 "Noteikumi par ūdens
lietošanas atļaujām" 24. un 25.punktam.
11.1. Enerģija
11.2.1. Elektroenerģijas patēriņš saskaņā ar noslēgto līgumu ar elektroenerģijas piegādātāju.
11.2.2. Ievērot iekārtu tehnoloģiskos procesus, taupīt elektroenerģiju. Ja radies nepamatots
enerģijas pieaugums, noskaidrot iemeslu un veikt nepieciešamās darbības, lai samazinātu
elektroenerģijas patēriņu.
11.3. Izejmateriāli un palīgmateriāli
Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību

12. Gaisa aizsardzība
Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību
12.1. Emisija no punktveida avotiem, emisijas limiti
Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību
12.2. Emisija no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem
Nosacījumi netiek izvirzīti
12.3. Procesa un attīrīšanas iekārtu darbība
12.3.1. Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību
12.4. Smakas
12.4.1. Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu, notekūdeņu dūņu apsaimniekošana nedrīkst radīt vidi
un cilvēkus negatīvi ietekmējošas smakas. Nepārsniegt MK 27.07.2004. noteikumu Nr.626
"Noteikumi par piesārņojošas darbības izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību,
kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos" 8.punktā noteikto smakas mērķlielumu 10ouE/m3
vairāk par septiņām diennaktīm gadā.
12.4.2. Operatoram jāievēro kārtība, kādā ierobežo piesārņojošas darbības izraisīto smaku
izplatīšanos, kā arī vajadzības gadījumā īstenot pasākumus smaku traucējumu samazināšanai
saskaņā ar MK 27.07.2004. noteikumu Nr.626 ”Noteikumi par piesārņojošas darbības
izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos”
11.punkta prasībām.
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12.4.3. Ja smakas koncentrācija pārsniedz šīs atļaujas punktā 12.4.1. noteikto smakas
mērķlielumu vai saņemtas pamatotas iedzīvotāju sūdzības un Pārvalde ir iesniegusi
operatoram lēmumu par pasākumiem smaku traucējumu samazināšanai, rīkoties saskaņā ar
MK 27.07.2004. noteikumu Nr.626 "Noteikumi par piesārņojošās darbības izraisīto smaku
noteikšanas metodēm.
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 emisiju avotiem
Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību
12.7. Gaisa monitorings
Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību
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
13.1.1. Dimzukalna ciemata savāktos notekūdeņus pēc attīrīšanas notekūdeņu bioloģiskās
attīrīšanas iekārtās „Ziemeļi” BIO Dry ST-75 (NAI identifikācijas Nr. A200398) novadīt
Jāņupē (izplūdes vietas identifikācijas Nr. N200768) – līdz 18250,0 m3/gadā, 50 m3/dnn,
atbilstoši atļaujas 17. tabulai (skat. atļaujas 14. lpp).
13.1.2. Piesārņojošo vielu emisiju robežvērtības noteiktas saskaņā ar MK 22.01.2002.
noteikumu Nr.34 "Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī" 52. punkta prasībām.
NAI darbību jānodrošina saskaņā ar tabulu Nr.C-1.
Atļautās piesārņojošo vielu koncentrācijas notekūdeņos pēc attīrīšanas notekūdeņu
bioloģiskās attīrīšanas iekārtās „Ziemeļi”, pie notekūdeņu daudzuma 18250,0 m3/gadā.

Izplūdes vieta

Jāņupe
izplūdes
identifikācijas
Nr. N200768

Rādītāji

Vielas
kods

Maksimāli pieļaujamā
piesārņojošo vielu
koncentrācija vidē
novadāmajos attīrītajos
notekūdeņos (mg/l)

Tabula Nr.C-1
Piesārņojuma slodze
vidē novadāmajos
notekūdeņos pēc
attīrīšanas NAI
(t/gadā)

Suspendētās
vielas
ĶSP

230026

35

< 0,638

230004

125

< 2,281

BSP5

230003

25

< 0,456

Nkop

230015

Atbilstoša attīrīšana

-

Pkop

230016

Atbilstoša attīrīšana
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13.2. Procesa norise un attīrīšanas iekārtu darbība
13.2.1. Nodrošināt vienmērīgu notekūdeņu novadīšanu uz attīrīšanas iekārtām, uzturēt
kārtībā kanalizācijas sistēmu un notekūdeņu attīrīšanas iekārtas darbināt atbilstoši
tehnoloģijai, lai sasniegtu maksimālo attīrīšanas efektivitāti, atbilstoši MK 22.01.2002.
noteikumu Nr. 34 "Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī" 41.punktu.
13.2.2. Reizi mēnesī apsekot notekūdeņu attīrīšanas iekārtas.
Nepieciešamības gadījumā veikt notekūdeņu attīrīšanas iekārtu tvertņu, smilšu
uztvērēju tīrīšanu.
13.2.3. Nodrošināt kanalizācijas tīklu un notekūdeņu attīrīšanas iekārtu hermētiskumu, lai
nepieļautu gruntsūdeņu piesārņošanu.
13.2.4. Vismaz reizi gadā veikt sadzīves notekūdeņu attīrīšanas iekārtu tvertņu nosēdumu
tīrīšanu.
13.2.5. Nepieļaut netīru notekūdeņu novadīšanu vidē.
13.2.6. Noskaidrot monitoringā konstatēto emisijas neatbilstību atļaujas nosacījumiem
cēloņus un veikt nepieciešamos pasākumus atbilstības nodrošināšanai.
13.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)
13.3.1. Nodrošināt notekūdeņu uzskaiti. Datus reģistrēt notekūdeņu uzskaites žurnālā
rakstiskā vai elektroniskā veidā. Katra ieraksta pareizību un atbilstību ar parakstu apliecināt
atbildīgajai amatpersonai.
13.3.2. Attīrīšanas iekārtu darbības efektivitātes noteikšanai veikt sekojošu notekūdeņu
monitoringu: veikt NAI ieejošo un izejošo notekūdeņu analīzes akreditētā laboratorijā un
kontrolēt notekūdeņu kvalitāti Dimzukalna ciemata NAI „Ziemeļi” tabulā Nr.C-2
norādītām piesārņojošām vielām saskaņā ar MK 22.01.2002. noteikumu Nr.34 "Noteikumi
par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī" 56.,59. un 65 punktiem.
Nr.
p.k.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

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

Analīzes metodika

Akreditētā
metodika

Tabula Nr.C-2
Parametra testēšana, reizes gadā
Ieplūde
NAI
NAI
izplūde
1 x gadā
2 x gadā
1 x gadā
2 x gadā
1 x gadā
2 x gadā
1 x gadā
2 x gadā
1 x gadā
2 x gadā
1 x gadā
2 x gadā
1 x gadā
2 x gadā
1 x gadā
2 x gadā
1 x gadā
2 x gadā

13.3.3. Saskaņā ar MK 22.01.2002. noteikumu Nr.34 "Noteikumi par piesārņojošo vielu
emisiju ūdenī" 5.pielikuma II daļas 5. punktu, notekūdeņu paraugus ņemt noteiktā punktā,
kas atrodas attīrīšanas iekārtu izplūdē. Notekūdeņu analīžu rezultātu kopijas 30 dienu laikā
iesniegt Jelgavas RVP.
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13.3.4. Nodrošināt plūsmai proporcionālus vai 24 stundu laikā uzkrātus notekūdeņu paraugu
ņemšanas vietu noteiktā punktā, kas atrodas attīrīšanas iekārtu izplūdes kanālā.
13.4. Mērījumi saņēmēja ūdenstilpē
Nosacījumi netiek izvirzīti.
13.5. Mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija
Vidē novadīto notekūdeņu uzskaitei izmantot standartizētu un metroloģiski pārbaudītu
mēraparatūru.
13.6. Ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām
13.6.1. Par avārijas gadījumiem nekavējoties ziņot Jelgavas RVP (63023228, 29490040).
13.6.2. Reizi gadā saskaņā ar MK 22.01.2002. noteikumu Nr.34 “Noteikumi par
piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” 65.punkta prasībām operatoram Jelgavas RVP jāsniedz
sekojoša informācija - ja atskaites periodā limiti tiek pārsniegti, tad ziņojumā Jelgavas
reģionālai vides pārvaldei norādīt:
limitu pārsniegšanas iemeslus, to analīzi;
pasākumu plāns situācijas uzlabošanai.

14. Troksnis
14.1. Trokšņa avoti un nosacījumi troksni radošo iekārtu darbībai
Nosacījumi netiek izvirzīti.
14.2. Trokšņa emisijas avoti
Nosacījumi netiek izvirzīti.
14.3. Uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)
Apkārtējo iedzīvotāju sūdzību gadījumā veikt trokšņu līmeņa mērījumus saskaņā ar MK
2004. gada 13. jūlija. noteikumu Nr.597 "Vides trokšņa novērtēšanas kārtība" 11.punkta
prasībām un mērījumu rezultātus iesniegt Pārvaldē.
14.4. Ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām
Nosacījumi netiek izvirzīti
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Tiešā notekūdeņu un lietus izplūde ūdens objektos (grāvī, upē, ezerā, jūrā)
Izplūdes vietas
nosaukums un
adrese

Izplūdes vietas
identifikācijas
numurs

Izplūdes vietas ģeogrāfiskās
koordinātas
Z platums

Saņemošā ūdenstilpe

A garums

Nosaukums

24013’43’’

Upe Jāņupe

Kods

Notekūdeņu
daudzums

17. tabula
Izplūdes
ilgums

ūdens caurtece
(m3/h)

m3/dnn

m3/gadā

stundas dienā;
dienas/gadā

-

50,0

18250,0

24/365

Dimzukalna ciemata
notekūdeņu
bioloģiskās
attīrīšanas iekārtas

„Ziemeļi”
BIO DRY-S-75
Nr.A200398
ar jaudu 75m3/dnn
(AN-aerotenks ar
nostādinātāja bloku)

N200768

56039’31’’

38442000
Jāņupe
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15. Atkritumi
15.1. atkritumu veidošanās
15.1.1. NAI darbības rezultātā radītie un apsaimniekotie atkritumu veidi, pagaidu uzglabāšanas un nodošanas gada apjomi noteikti atļaujas 21.
un 22. tabulā. Atkritumu daudzums nedrīkst pārsniegt 21. un 22. tabulā norādītos daudzumus.
Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem
21. tabula
Atkritumu
klase
(1)

Ienākošā atkritumu plūsma (t/gadā)
Atkri-

Atkri-

tumu

tumu

nosaukums

bīstamība

Pagaidu
glabāšanā
(litri)

nais avots

190805

200301

Nešķiroti
sadzīves
atkritumi

saņemts

pārstrādāts

apglabāts

ton-

no citiem

R-

D-

nas

uzņēmu-

gadā

miem

saražots
galve-

Notekūdeņu
dūņas un
nosēdumi no
NAI

Izejošā atkritumu plūsma (t/gadā)

kopā

daudzums

Nav
bīstams

Asenizācijas

Nav
bīstami

Konteiners

muca

NAI
darbība
Sadzīve,
NAI
darbība

kods

-

daudz

-

kods

nodots
citiem
uzņēmum

2,0*

2,0

-

-

2,0

2,0

0,2

Kopā, t

0,2

-

-

-

0,20*

0,2

* Atkritumus nodot reģenerācijai vai apglabāšanai, saskaņā ar noslēgtiem līgumiem ar atkritumu apsaimniekotājiem, kuri reģionālajā vides
pārvaldē ir saņēmuši attiecīgu atļauju.
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Atkritumu savākšana un pārvadāšana
22. tabula
Atkritumu
klase

200301
190805

Atkritumu
nosaukums

Atkritumu
bīstamība

Nešķiroti
sadzīves
atkritumi
Notekūdeņu
dūņas no
NAI

Nav
bīstams
Nav
bīstams

Pārvadāto
atkritumu
daudzums
(tonnas/
gadā)

Pārvadāšanas
veids

Komersants,
kas veic
atkritumu
pārvadājumus
(vai atkritumu
radītājs)

Komersants,
kas saņem
atkritumus

Konteiners

0,2

Autotransports

*

**

Asenizācijas
muca

2,0

Autotransports

*

***

Savākšanas
veids

*

Komersants, kurš ir saņēmis atkritumu savākšanas un pārvadāšanas atļauju saskaņā ar
Atkritumu apsaimniekošanas likuma 12.panta pirmo daļu un atbilstoši MK 29.07.2008.
noteikumu Nr.613 "Atkritumu apsaimniekošanas atļauju izsniegšanas, pagarināšanas,
pārskatīšanas un anulēšanas kārtība" II nodaļas 5.un 6.punktam.

**

Komersants, kurš ir saņēmis attiecīgu A vai B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai
atļauju atbilstoši normatīvajiem aktiem par piesārņojumu.

***

Abilstoši MK 02.05.2006. noteikumu Nr.362 „Noteikumi par notekūdeņu dūņu un to
kompostu izmantošanu, monitoringu un kontroli” IV,V, VI, VII, VIII nodaļu prasībām.

15.2. Atkritumu apsaimniekošanas nosacījumi
15.2.1. Atkritumu apsaimniekošanu veikt saskaņā ar „Atkritumu apsaimniekošanas likums”
prasībām un saskaņā ar noslēgtiem līgumiem ar uzņēmumiem – atkritumu apsaimniekotājiem
kuriem ir izsniegta attiecīgā atkritumu veida apsaimniekošanas atļauja.
15.2.2. Nodrošināt sadzīves atkritumu savākšanu un uzglabāšanu atbilstošā slēgtā konteinerā
(nepieļaut bīstamo atkritumu un notekūdeņu dūņu nonākšanu sadzīves atkritumu konteinerā)
tikai tam paredzētā vietā; atkritumu uzglabāšanas vietai jābūt ar pretinfiltrācijas segumu.
15.2.3. NAI notekūdeņu dūņas un nosēdumus izvest uz SIA „Dzīvokļu komunālā
saimniecība” Iecavas notekūdeņu attīrīšanas iekārtu dūņu laukiem. Aizliegts izvest
neapstrādātas notekūdeņu dūņas - nosēdumus uz lauksaimniecībā izmantojamām zemēm.
15.2.4. Aizliegta atkritumu sadedzināšana.
15.3. Uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)
15.3.1. Saskaņā ar „Atkritumu apsaimniekošanas likuma” 20. pantu veikt apsaimniekoto
atkritumu daudzuma (apjoma), veidu, izcelsmes uzskaiti un rezultātus reģistrēt uzskaites
žurnālā reizi ceturksnī.
15.3.2. Veikt izvesto notekūdeņu lieko dūņu daudzuma uzskaiti.
15.3.3. Nodrošināt atkritumu uzskaites datu pieejamību inspektora pārbaudes laikā.
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15.4. Ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām
15.4.1. Katru gadu līdz 1. martam pamatojoties uz atkritumu uzskaites reģistrācijas
žurnālu datiem, iesniegt valsts statistikas pārskatu “Nr.3-Atkritumi. Pārskats par
atkritumiem” par iepriekšējo kalendāra gadu, ievadot valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību
"Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" mājaslapā, tiešsaistes sistēmā atbilstoši
MK 22.12.2008. noteikumu Nr.1075 "Noteikumi par vides aizsardzības statistikas pārskatu
veidlapām" prasībām.
15.4.2. Ja ir radies cilvēku dzīvībai, veselībai vai videi bīstams piesārņojums vai pastāv
nopietni šāda piesārņojuma rašanās draudi, nekavējoties par to paziņot Pārvaldei (63023228,
29490040) atbilstoši likuma "Par piesārņojumu" 6.panta (5) daļai.
15.5. Atkritumu sadedzināšanas vai līdz sadedzināšanas iekārtai – iekārtas jauda
Neattiecās uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību
15.6. Atkritumu poligoniem – poligona kategorija, ietilpība, darbības ilgums
Neattiecās uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību

16. Prasības augsnes, grunts, kā arī pazemes ūdeņu aizsardzībai
16.1. Ievērot noteiktos aprobežojumus un aizsargjoslas ap notekūdeņu attīrīšanas iekārtām
saskaņā ar „Aizsargjoslu likumā” 7., 35., 37. un 55.pantu.
16.2. Nepieļaut neattīrītu notekūdeņu un notekūdeņu dūņu noplūdi, radot pazemes un
virszemes ūdeņu piesārņojumu.

17. Nosacījumi iekārtas darbībai netipiskos apstākļos
17.1. Veikt nepieciešamos piesardzības pasākumus, lai novērstu vai, ja tas nav iespējams,
samazinātu vides piesārņošanu vai tās risku, kā arī avāriju risku saskaņā ar likuma "Par
piesārņojumu" 5.panta prasībām.
17.2. Nekavējoties ziņot Pārvaldei par visām avārijas situācijām, kuru dēļ radies vides
piesārņojums, kā arī par steidzamu pasākumu uzsākšanu iespējamās avārijas novēršanai vai
avārijas seku likvidēšanai pa 20.punktā minētajiem telefona numuriem.
17.3. Iekārtas bojājumu gadījumā ierobežot vai apturēt tās darbību līdz brīdim, kad var tikt
atsākta normāla iekārtas darbība.
17.4. Tehniski nenovēršamu iekārtu darbības traucējumu gadījumos, kad var tikt pārsniegtas
piesārņojošo vielu robežvērtības, pārtraukt iekārtu darbību, novērst traucējumu cēloni.
17.5. Ja uzņēmums pārtrauc darbu, nodrošināt visu veida atkritumu un degvielas palieku
izvešanu - nodošanu licenzētai organizācijai. Līdz minēto pasākumu izpildei nodrošināt
teritorijas apsardzi.
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18. Nosacījumi, pārtraucot iekārtas darbību, lai samazinātu ietekmi uz vidi.
18.1. Ja tiek pilnīgi pārtraukta iekārtu vai to daļu darbība, ne vēlāk kā 30 dienas pirms iekārtu
darbības pārtraukšanas informēt Pārvaldi un iesniegt atbilstošu iesniegumu.
Iesniegumam pievienot pasākumu plānu, kurā norādīts, kā tiks organizēti darbi, lai
samazinātu ietekmi uz vidi, kad iekārta vai tās daļa pārtrauc darbību atbilstoši likuma "Par
piesārņojumu" 30.panta ceturtajai daļai.
18.2. 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
19.1. Iespējamo avāriju situācijās rīkoties atbilstoši uzņēmumā izstrādātajām instrukcijām un
18. apakšpunktu izvirzītajiem nosacījumiem.
19.2. Ja kaitējums videi nav nodarīts, bet pastāv tieši kaitējuma draudi, nekavējoties veikt
visus nepieciešamos preventīvos pasākumus;
19.3. Ja pastāv tieši kaitējuma draudi, kā arī tad, ja, veicot preventīvos pasākumus, nav
izdevies likvidēt tiešos kaitējuma draudus, nekavējoties rakstveidā informēt Pārvaldi par šiem
draudiem, veiktajiem preventīvajiem pasākumiem un citiem būtiskiem situāciju
raksturojošiem aspektiem;
19.4. Ja nodarīts kaitējums videi, nekavējoties rakstveidā ziņot Pārvaldei, par kaitējumu videi
un sniegt pilnīgu situācijas raksturojumu, nekavējoties veikt neatliekamos pasākumus, kā arī
veikt sanācijas pasākumus atbilstoši Vides aizsardzības likuma 27. un 28. panta prasībām.
19.5. Saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likuma 22.pantu pirmo daļu nodokli par
piesārņojumu, kas emitēts vidē nepārvaramas varas dēļ, aprēķina par visu piesārņojuma
apjomu kā par limita robežās emitēto piesārņojumu, ievērojot nosacījumu, ka nodokļa
maksātājs par šādu piesārņošanu nekavējoties, bet ne vēlāk kā vienas darbadienas laikā ir
rakstveidā informējis Valsts vides dienestu un veicis ar Valsts vides dienestu saskaņotus
pasākumus, lai novērstu turpmāku piesārņošanu.
19.6. Novērtēt avāriju iespējamību, 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" 5.pantu.

20. Prasības informācijai, kas sniedzama vides aizsardzības institūcijām, ja
pārkāpti atļaujas nosacījumi, vai notikusi avārija
Avārijas vai atļaujas nosacījumu pārkāpšanas gadījumā operatoram nekavējoties jāinformē
attiecīgās institūcijas, t.sk. Jelgavas reģionālā vides pārvalde telefoniski 63023228
jelgava@jelgava.vvd.gov.lv (darba laikā) vai 29490040 (ārpus darba laika), sniedzot ziņas par
avārijas vai atļaujas nosacījumu pārkāpšanas vietu un laiku, iespējamo vides piesārņojuma
raksturu un apjomu, kā arī par veiktajiem pasākumiem avārijas vai atļaujas nosacījumu
pārkāpšanas seku likvidācijai.
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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 nodrošināt:
- vides inspektoriem netraucēti pārbaudīt atļaujā izvirzīto vides aizsardzības prasību izpildi.
- vides inspektoriem brīvu pieeju atļaujā paredzētajiem datu reģistrācijas žurnāliem,
- vides inspektoriem brīvu pieeju uzņēmuma piesārņojošo darbību reglamentējošiem
dokumentiem, uzrādot to oriģinālus; -uzņēmuma atbildīgo amatpersonu klātbūtni.
1. PIELIKUMS
22. Norādes par datumiem, tai skaitā iesniegumu un to precizējumu vai papildinājumu
iesniegšanas datumi, sabiedrības un pašvaldības, citu iestāžu priekšlikumi un operatora
skaidrojumi, protokoli par tikšanos ar operatoru un iestāžu pārstāvjiem, sabiedriskās
apspriešanas protokoli.
Pārvaldē 06.12.2013. iesniegts iesniegums jaunas B 04.12.2013. Nr.627
kategorijas atļaujas saņemšanai (būtiskas izmaiņas
esošā darbībā nav veiktas un nav plānotas) un esošas
B atļaujas Nr.JET-4-283 termiņa pagarināšanai
Atzinums par iesnieguma pieņemšanu
10.12.2013. Nr. 3.5-10/1406
Pārvaldes 10.12.2013. Lēmums Nr.138 par B atļaujas
Nr.JET-4-283 termiņa pagarināšanu līdz 14.02.2014.
Valsts nodeva par atļaujas izsniegšanu 255Ls apmērā
13.12.2013. ieskaitīta valsts pamatbudžetā

10.12.2013. Nr. 3.5-10/1407
13.12.2013. Maksājuma
uzdevums Nr.840
2. PIELIKUMS

KOPSAVILKUMS
Uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) nosaukums, informāciju par operatoru, īpašnieku un
iekārtas atrašanās vietu.
Iekārtas nosaukums:
Dimzukalna ciemata
notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas iekārtas „Ziemeļi”
Operators un īpašnieks:
SIA “Dzīvokļu komunālā saimniecība”
Juridiskā adrese
Ed. Virzas iela 21a, Iecava, Iecavas novads
Iekārtas atrašanās vieta
"Ziemeļi", Dimzukalna ciemats, Iecavas novads, LV-3913
Teritorijas kods
0406400
Tālrunis
63941686, 63942938
e-pasta adrese
udenss@apollo.lv
Īss ražošanas apraksts un iemesls kāpēc nepieciešama atļauja.
SIA “Dzīvokļu komunālā saimniecība” Dimzukalna ciematā nodrošina sadzīves notekūdeņu
savākšanu un to attīrīšanu NAI „Ziemeļi”.
Piesārņojošā darbība klasificējama kā B kategorija saskaņā ar MK 30.11.2010. noteikumu
Nr.1082 “Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošās darbības un
izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošās darbības veikšanai” 1.pielikumu:
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8.punkta Citas nozares 8.9.apakšpunktu - notekūdeņu attīrīšanas darbības ar jaudu 20 un
vairāk kubikmetru diennaktī, kuras attīrītos notekūdeņus novada vidē.
B kategorijas atļauja tiek pieprasīta:
Dimzukalna ciemata sadzīves notekūdeņu savākšanai un attīrīšanai notekūdeņu bioloģiskās
attīrīšanas iekārtās „Ziemeļi” (NAI identifikācijas Nr. A200398) un novadīšanai Jāņupē
(izplūdes vietas identifikācijas Nr. N200768) – līdz 50 m3/dnn, 18250 m3/gadā.
Ūdensapgāde
Dimzukalna ciemata ūdensapgāde tiek nodrošināta no 2 ūdens ieguves urbumiem un
individuāliem ūdens ieguves avotiem, kas nodrošina ar dzeramo ūdeni Dimzukalna ciemata
iedzīvotājus. Pazemes ūdens apgādes urbumus apsaimnieko Dimzukalna ciemata iedzīvotāji.
Ūdens tiek izmantots sadzīves vajadzībām.
Nozīmīgākās emisijas gaisā un ūdenī (koncentrācija un ikgadējais lielums)
Dimzukalna ciemata sadzīves notekūdens kanalizācijas sistēma ir daļēji dalīta. Lietus
kanalizācija nav izbūvēta. Lietus ūdeņu un sniega ūdeņu daudzums caur kanalizācijas sistēmu
ieplūst NAI „Ziemeļi”. Notekūdeņu attīrīšana NAI „Ziemeļi” saskaņā ar tehnoloģisko
procesu. Notekūdeņi no sūknētavas ieplūst spiediena dzēšanas akā ar pašteci divos
pirmreizējos nostādinātājos, kas paredzēti rupjo piesārņojumu atdalīšanai no ciemata
sūknētavas. Pēc mehāniskās attīrīšanas notekūdeņi ieplūst attīrīšanas iekārtā BioDRY-S-75 ar
jaudu 75m3/dnn, kur notiek bioloģiskā notekūdeņu attīrīšana. Mikroorganismu iedarbības
rezultātā notekūdeņi tiek attīrīti. Pēc attīrīšanas ūdens tiek novadīts Jāņupē. Liekās dūņas ar
asenizācijas mašīnu tiek izvestas uz Iecavas ciemata NAI un novadītas dūņu dīķos, kur tiek
uzkrātas. Ziemeļu ciemata notekūdens attīrīšanas ietaišu projektu izstrādāja SIA „EKO
tehnoloģijas” 2007.gada oktobrī. NAI tips BioDRY-S-75. NAI jauda 75m3/diennaktī.
Faktiskā slodze uz NAI „Ziemeļi” ir 50 m3/diennaktī.
Atkritumu veidošanās un apsaimniekošana
Dimzukalna ciematā SIA “Dzīvokļu komunālā saimniecība” neveic sadzīves atkritumu
savākšanu un pārvadāšanu. Ņemot vērā, ka NAI „Ziemeļi” strādā automātiskajā režīmā, tad
NAI apkopes laikā rodas neliels atkritumu daudzums no restēm. Tādēļ NAI teritorijā ir
izvietots plastmasas konteiners 0,75 m3. To periodiski izved uz sadzīves atkritumu poligonu
„Grantiņi” saskaņā ar noslēgtu līgumu ar firmu-atkritumu apsaimniekotāju (konteineri iztukšo
vienu reizi pusgadā). Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu liekās dūņas izved uz SIA „Dzīvokļu
komunālā saimniecība” Iecavas notekūdeņu attīrīšanas iekārtu dūņu laukiem.
Iespējamo avāriju novēršana
Spiedvadu un citu bojājumu laikā notekūdeņu atsūknēšanai un pārpumpēšanai no NAI
„Ziemeļi” izmanto asenizācijas automašīnu ar mucas tilpumu 3 m3, kā arī nepieciešamības
gadījumā BUB Iecavas iecirkņa asenizācijas automašīnu ar tilpumu 10 m3. SIA “Dzīvokļu
komunālā saimniecība” darbinieki ir informēti, ka avārijas vai to draudu gadījumā jāveic
nepieciešamie pasākumi, lai likvidētu vai mazinātu iespējamā piesārņojuma draudus.
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbība notiek saskaņā ar izstrādātām un apstiprinātām
instrukcijām (tehniskās apkalpošanas, darba aizsardzības un ugunsdrošības). Ieviests darba
drošības žurnāls. Avārijas gadījumā NAI operators rīkojas saskaņā ar avārijas izziņošanas
shēmu.
Nākotnes plāni – iekārtas plānotā paplašināšanās, atsevišķu daļu vai procesu
modernizācija
Būtiskas izmainās NAI „Ziemeļi” darbībā nav plānotas.
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