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A SADAĻA
Vispārīgā informācija par atļauju
1. Normatīvie akti, uz kuriem pamatojoties izsniegta atļauja1
Latvijas Republikas likumi
1. „Vides aizsardzības likums” (02.11.2006.)
2. „Par piesārņojumu” (29.03.2001.)
3. „Aizsargjoslu likums” (05.02.1997.)
4. „Ūdens apsaimniekošanas likums” (16.10.2002.)
5. „Atkritumu apsaimniekošanas likums” (18.11.2010.)
6. „Dabas resursu nodokļa likums” (01.01.2006.)
7. „Valsts statistikas likums” ( 06.11.1997.)
8. „Ķīmisko vielu likums” (01.04.1998.)
Ministru kabineta noteikumi:
9. Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A,B un C kategorijas piesārņojošās darbības un
izsniedzamas atļaujas A un B piesārņojošās darbības veikšanai” (30.11.2010.)
10. Nr.38 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 222-99 “Ūdensapgādes ārējie tīkli
un būves” (01.02.2000.)
11. Nr.736 „Noteikumi par ūdens resursu lietošanas atļauju” (23.12.2003.)
12. Nr.43 „Aizsargjoslu ap ūdens ņemšanas vietām noteikšanas metodika” (20.01.2004.)
13. Nr.235 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma prasības, monitoringa un kontroles
kārtība” (29.04.2003.)
14. Nr.40 „Noteikumi par valsts metroloģiskai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu
sarakstu” (09.01.2007. ar grozījumiem 03.06.2008.)
15. Nr.214 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 223-99 „Kanalizācijas ārējie tīkli
un būves”” (15.06.1999.)
16. Nr.34 “Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” (22.01.2002.)
17. Nr.118 “Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti” (12.03.2002.)
18. Nr.597 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” (13.07.2004.)
19. Nr.302 „Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus
bīstamus” (19.04.2011.)
20. Nr.362 “Noteikumi par notekūdeņu dūņu un to kompostu izmantošanu, monitoringu
un kontroli” (02.05.2006.)
21. Nr.448 “Par nepieciešamo izglītības līmeni personām, kuras veic uzņēmējdarbību ar
ķīmiskajām vielām un ķīmiskajiem produktiem.” (23.10.2001.)
22. Nr.107 „Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu klasificēšanas, marķēšanas un
iepakošanas kārtība” (12.03.2002.)
23. Nr.404 “Dabas resursu nodokļa aprēķināšanas un maksāšanas kārtība un kārtība, kādā
izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju” (19.06.2007.)
24. Nr. 1075 „Noteikumi par vides aizsardzības valsts statistikas pārskatu veidlapām”
(22.12.2008. ar grozījumiem 28.12.2009.)
25. Nr.981 „Noteikumi par mērīšanas līdzekļu atkārtoto verificēšanu, verificēšanas
sertifikātiem un verificēšanas atzīmēm” (05.12.2006.)
26. Nr. 703 “Noteikumi par kārtību, kādā izsniedz un anulē atļauju atkritumu
savākšanai, pārvadāšanai, pārkraušanai, šķirošanai vai uzglabāšanai, kā arī par
valsts nodevu un tās maksāšanas kārtību” (13.09.2011.)
27. Nr.626 „Noteikumi par piesārņojošas darbības izraisīto smaku noteikšanas metodēm,
kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos.”(27.07.2004.)
28. Nr.158 „Noteikumi par prasībām attiecībā uz vides monitoringu un tā veikšanas
kārtību, piesārņojošo vielu reģistra izveidi un informācijas pieejamību sabiedrībai”
(17.02.2009.)
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29. 2006.gada 18.decembra Eiropas un Padomes Regula (EK) Nr.1907/2006, kas
attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH),
un ar kuru izveido Eiropas Ķimikāliju aģentūru, groza Direktīvu 1999/45/ EK un atceļ
Padomes Regulu (EEK) Nr.793/93 un Komisijas Regulu (EK) Nr.1488/94, kā arī
Padomes Direktīvu 76/769/ EEK, un Komisijas Direktīvu 91/155/EEK, Direktīvu
__________________________
Atļaujā izmantota atsauce uz šajā punktā norādītajiem normatīvajiem aktiem.

2. Atļaujas derīguma termiņš un jauna iesnieguma iesniegšanas termiņš;

Atļauja izsniegta 2014. gada 7. janvārī bez derīguma termiņa
ierobežojuma
1. B kategorijas atļauju izsniedz uz visu attiecīgās iekārtas darbības laiku ([2] 32. pants
(1) daļa).
2. Atļauju pārskata un atjauno ik pēc septiņiem gadiem ([2] 32. pants (1) daļa).
3. Jautājumu par jaunas atļaujas izsniegšanu vai atļaujas nosacījumus pārskata šādos
gadījumos:
3.1.) ir saņemta informācija par piesārņojuma negatīvo ietekmi uz cilvēku veselību vai
vidi, ir pārsniegti vides kvalitātes normatīvu robežlielumi vai izdarīti grozījumi
normatīvajos aktos, kas nosaka vides kvalitātes normatīvus;
3.2.) saskaņā ar valsts institūciju atzinumu procesa drošības garantēšanai ir nepieciešams
lietot citu tehnoloģiju;
3.3.) to nosaka citi normatīvie akti;
3.4.) pirms piesārņojošas darbības izmaiņas;
3.5.) ja tas paredzēts atļaujas nosacījumos;
3.6.) likuma „Par piesārņojumu” 50. un 51.pantā noteiktajos gadījumos;
3.7.) ja iekārtas radītais piesārņojums ir tik būtisks, ka atļaujas nosacījumus vai tajā
noteiktos emisijas limitus nepieciešams pārskatīt vai noteikt atļaujā jaunus emisijas
limitus ([2] 32. pants (3) daļa).
4. Ja iekārtā paredzēts veikt būtiskas izmaiņas, jauns iesniegums jāiesniedz vismaz 60
dienas pirms šo izmaiņu veikšanas. ([9] 4.2.punkts).
Operators iesniegumu jaunas atļaujas saņemšanai vai būtiskas izmaiņas ieviešanai
piesārņojošā darbībā iesniedz attiecīgajā reģionālajā vides pārvaldē tādos termiņos un kārtībā,
kādi paredzēti normatīvajos aktos, kuri nosaka atļauju izsniegšanu piesārņojošas darbības
veikšanai, vai mēneša laikā pēc šā panta trešās daļas 1. — 4. vai 8.punktā minēto apstākļu
atklāšanas ([2] 32. pants (4) daļa).
3. Informācija par to, kam nosūtītas atļaujas kopijas;
•
•
•

Vides pārraudzības valsts birojam (Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045), elektroniski
un dokumentāri.
Veselības inspekcijas Vidzemes kontroles nodaļai (elektroniski uz e-pasta adresi
vidzeme@vi.gov.lv );
Madonas novada domei (elektroniski uz e-pasta adresi dome@madona.lv)

4. Norāde par ierobežotas pieejamības informāciju;
Atļaujā nav iekļauta ierobežotas pieejas informācija.
5. Citas saņemtās atļaujas, kuras aizstāj šī atļauja;
B kategorijas piesārņojošas darbības atļauja MAT-16-7032-241. Izsniegta 2008. gada 22.
maijā.
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B sadaļa
Pieteiktā darbība, iesnieguma izvērtējums un atļaujas izsniegšanas
pamatojums
6. Pieteiktās darbības īss apraksts;
Bērzaunes pagasta SIA „Bērzaunes komunālais uzņēmums” pārziņā ir septiņi artēziskie
urbumi, ūdens attīrīšanas ietaises, Sauleskalna, Bērzaunes un Iedzēnu ciemu un Bērzaunes
pamatskolas ūdensvada un kanalizācijas tīkli, četras notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kā arī
sadzīves atkritumu apsaimniekošana un citi ar komunālo saimniecību saistīti jautājumi
pagastā (apkures nodrošināšana, ceļu uzturēšana u.c.).
Atļaujai pieprasītais apjoms:
•

•
•

Dzeramā ūdens ieguvei ciemata vajadzībām no artēziskā urbuma AA1 Ūdenstornis
P600667 līdz 120 m3/dnn jeb 43 800 m3 gadā, artēziskais urbums AA2 Sauleskalns
P600220 un artēziskais urbums AA5 Sauleskalns 2 P600620 netiek izmantoti;
Sadzīves notekūdeņu attīrīšanai bioloģiskajās notekūdeņu attīrīšanas iekārtās
BioDRY-BB-120 līdz 120 m3/dnn jeb 43 800 m3 gadā;
Notekūdeņu nosēdumi, dūņas;

Darbības veids atbilst MK noteikumu Nr. 1082 (04.12.2010.), 1.pielikuma sadaļai
5. Atkritumu apsaimniekošana: 5.8. notekūdeņu dūņu un tādu atkritumu apglabāšanas,
uzglabāšanas vai kompostēšanas vietas, kuri saskaņā ar normatīvajiem aktiem nav
pielīdzināmi bīstamajiem atkritumiem;
8. Citas nozares: 8.9. notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru
dienā.
Sauleskalna ūdenssaimniecības sistēmu veido trīs ūdensapgādes urbumi, ūdens attīrīšanas
ietaises, ūdenstornis, ūdensapgādes tīkli, notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kanalizācijas tīkli.
Ūdensapgādes sistēma izbūvēta un nodota ekspluatācijā 1973.-1982.gadā. 2007.gadā tika
realizēts projekts „Ūdenssaimniecības sakārošana Bērzaunes un Sauleskalna ciematos”, kā
rezultātā tika izbūvēta atdzelžošanas stacija, nodots ekspluatācijā jauns artēziskais urbums,
rekonstruēti ūdenstorņa stāvvadi, nomainīti ūdensvadi 500m garumā. Pašreiz ūdensapgādes
sistēmu veido 2 artēziskie urbumi, kas atrodas 30m attālumā viens no otra, un kuri tiek
uzskatīti par vienu ūdensgultni, bet tos nedrīkst ekspluatēt vienlaicīgi. Uzsūknētais ūdens tiek
padots uz atdzelžošanas ietaisēm, kuru jauda ir 15 m3/st, pēc tam ūdens tiek uzsūknēts
ūdenstorņa rezervuārā, kura tilpums ir 100 m3 un tiek novadīts pa sadales tīkliem patērētājam.
Ūdens apgādes tīkliem ir pieslēgtas 21 daudzdzīvokļu mājas, 16 privātmājas, bērnudārzs
„Vārpiņa”, divi veikali, Tautas nams, astoņas komercfirmas. Kopējais ūdensvadu garums
Sauleskalns ūdens apgādes sistēmai ir 5.4 km . Cauruļvadi ir no tērauda, čuguna un
polietilēna. To diametrs ir 40 mm, 50 mm, 63 mm, 75 mm, 100 mm. Čuguna cauruļvadi ir
bojāti to savienojumu vietās un bieži notiek tīklu plīsumi. Sauleskalns ūdenssistēmas patēriņš
ir 75-95 m3/dnn. Artēziskajos urbumos ir uzstādīti ūdensskaitītāji. Ūdensskaitītāji ir uzstādīti
visos daudzdzīvokļu māju ievados un visām pagasta iestādēm un visām privātfirmām.
Ūdenssistēmas apkalpošanu, remontus, apkopes veic SIA „Bērzaunes komunālais
uzņēmums”.
Ūdens attīrīšana. Pirms ūdens padošanas pa centralizētiem ūdensapgādes sistēmas tīkliem
patērētājiem tas tiek apstrādāts atdzelžošanas iekārtā ar jaudu līdz 15 m3/stundā.
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Ūdens atdzelžošanas iekārtā ar aerācijas palīdzību notiek ūdens piesātināšana ar gaisu
nogulsnējamo vielu oksidēšanai. Radušās nogulsnes pēc tam tiek nofiltrētas, bet gāzes un
gaistošās organiskās vielas tiek izvadītas ar gaisa plūsmu. Aerācijas metode tiek izmantota lai
samazinātu paaugstinātu dzelzs saturu ūdenī. Tāda veida filtru iekšpusē atrodas katalizators,
kas vairākkārt paātrina dzelzs oksidācijas procesu. Rezultātā dzelzs pāriet no šķīstošas formas
nešķīstošā un nogulsnējas, veidojot pārslas, kuras viegli var aizturēt ar mehāniskajiem
filtriem.
Ūdens attīrīšanas iekārtas ekspluatācijas instrukcija un iekārtu izvietošanas un montāžas
shēma pievienota iesnieguma 6. pielikumā.
Spiedientvertnes pildījums:
1. Grants(rupja frakcija);
2. Kvarca smiltis:
3. Katalizators (PIROLOX)
Reģenerācija (filtrējoša slāņa atjaunošana) notiek vienu reizi diennaktī nakts laikā ar
atgriezeniskas skalošanas palīdzību.
Min. spiediens -2.5Bar.
Max. spiediens -8.0Bar.
Reģenerācijas laikā vadības vārsts noslēdz izejas ūdeni un strādā tikai viena kolonna.
Dzelzs saturs pie sistēmas izplūdes būs 0.2-0.4mg/l, kā rezultātā uzlabojas ūdens garša un
smarža.
Ūdens ieguve. Šobrīd ūdens ieguvei tiek izmantots viens artēziskais urbums, bet divi agrāk
ierīkotie urbumi atrodas rezervē.
Artēziskais urbums AA1 Ūdenstornis P600667 (LVĢMA DB Nr. 21872) ierīkots 2007.
gadā, 120 m dziļš. Urbuma filtrs ierīkots D3pl-dg(76) ūdens horizontā. Urbšanas laikā iegūtais
urbuma debits sastādīja 3.0 l/s, īpatnējais debits 0.34 l/s. Urbums aprīkots ar krānu ūdens
paraugu noņemšanai no urbuma. Urbumam nodrošināta stingrā režīma aizsargjosla. Iegūtais
ūdens daudzums 2012. gadā sastāda 54.18 m3/dnn jeb 19 779 m3 gadā.
Artēziskais urbums AA2 Sauleskalns P600220 (LVĢMA DB Nr. 6671) ierīkots 1973.
gadā, 93 m dziļš. Urbuma filtrs ierīkots D3pl(75) ūdens horizontā. Urbšanas laikā iegūtais
urbuma debits sastādīja 2,8 l/s. Šobrīd netiek izmantots.
Artēziskais urbums AA5 Sauleskalns 2 P600620 (LVĢMA DB Nr. nav zināms) ierīkots
1973. gadā, 101 m dziļš. Urbuma filtrs ierīkots D3pl(75) ūdens horizontā. Urbšanas laikā
iegūtais urbuma debits sastādīja 2,5 l/s. Šobrīd netiek izmantots.
Kanalizācijas sistēma. Attīrīšanas ietaises BIO DRY-BB-120 apkalpo Sauleskalna ciematu,
kur pie kanalizācijas tīkliem ir pieslēgtas mājas ar 579 iedzīvotājiem. Sauleskalna ciematā
kanalizācijas tīkls ir centralizēts un dalīts. Tīkli ir projektēti 1979.gadā un nodoti ekspluatācijā
1984.gadā. Saskaņā ar kanalizācijas tehniskās pases datiem kolektoru tīklu kopgarums sastāda
4.94 km, tai skaitā keramikas caurules ar diametru no 150 mm līdz 800 mm sastāda 4,69 km,
bet dzelzsbetona caurules 0,25 km. Ielu tīklu kopgarums sastāda 2.16 km. 2007.gadā tika
realizēts „Ūdenssaimniecības sakārtošanas projekts”. Realizējot šo projektu tika izbūvētas
jaunas NAI ar jaudu 120 m3/dnn un 500 m kanalizācijas vadu diametrā 100 mm. Kopumā
notekūdeņu daudzums pēc aprēķiniem sastāda 70-80 m3/d-naktī. Attīrīšanas ietaisēm ir
pieslēgtas 16 daudzdzīvokļu mājas un iestādes, pagasta ēka, veikali, firmas un mehāniskās
darbnīcas, katlu māja u.c. – kopumā 88 pieslēgumi.
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas. Pašvaldības notekūdeņu attīrīšanas ietaises ģenerālplānā
tiek izvietotas aiz ciemata dzīvojamās zonas kompaktā laukumā, kurš ir norobežots ar žogu.
Iekārtas sastāv no aerācijas tvertnes, diviem dīķiem, pēc kuriem notekūdeņi ieplūst
meliorācijas grāvī un tālāk pēc 3,5 km ieplūst Aronas upē. Ir iekārtota notekūdeņu no
asenizācijas transporta pieņemšanas vieta, kas pievestos notekūdeņus ar sūkņu palīdzību
pārsūknē aerotankā un attīra tos. NAI darbības stāvoklis ir apmierinošs.
Attīrīšanas iekārtu komplektācija:
- nerūsošā tērauda korpuss (Izmēri: L=19,0m, B=2,8m, H=2,8m);
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- 2 nostādinātāji (Izmēri: D=2000mm, H=2800 mm);
- mehāniskais maisītājs (notekūdeņu pieņemšanas /anoksajā/ kamerā);
- kompresors (380V, 3,0 kW);
- elektriskais vadības skapis;
- kontrolaka (d= 400mm, h=2,7m);
- aka ar plūsmas mērītāju (D= 1000 mm).
Tehnoloģiskā procesa apraksts.
1. Mehāniskās attīrīšanas fāze. Notekūdeņi ar fekālā sūkņa palīdzību no akas tiek
padoti uz spiediena dzēšanas aku. Notekūdeņu mehāniskai attīrīšanai izbūvēta
nosēdaka (d.-2,0m). Pirmreizēja nostādināšana nepieciešama, lai atdalītu no
notekūdens smilts, taukus un citu rupjo piesārņojumu.
2. Attīrīšanas fāze. No pirmreizējiem nostādinātājiem attīrītie notekūdeņi vienmērīgi
paštecē ieplūst bioloģiskajā attīrīšanas iekārtā, kas izgatavota no nerūsējoša tērauda.
Bloka konstrukcija aprīkota ar plastmasas pildījumu un membrānu aeratoriem.
Memrānu aeratori nodrošina notekūdeņu efektīvu samaisīšanos un skābekļa
piesātinājumu. Iekārtas darbības sākumā vērojama pastiprināta putu veidošanās, ko var
novērst ar biopreparātu pielietošanu. Membrānu aeratori nodrošina notekūdeņu
efektīvu samaisīšanos un skābekļa piesātinājumu. Attīrīšanas procesu nodrošina uz
plastmasas pildījuma piestiprinātā mikroorganismu biocenoze. Pateicoties
specifiskiem procesiem bioplēves slānī, rodas labvēlīgi apstākļi vienlaicīgai
nitrifikācijai-denitrifikācijai. Nelielais suspendēto vielu daudzums attīrīto notekūdeņu
izplūdē sastāv no otrā un trešā trofiskā līmeņa hidrobiontiem, kuri, izlaižot
notekūdeņus dabiskajās ūdenstilpnēs, lieliski iekļaujas to trofiskajās ķēdēs. Trešā
trofiskā līmeņa pārstāvji (mazsaru tārpi, virpotāji) ir lieliska zivju barība, bet otrā
trofiskā līmeņa pārstāvji- nematodes, infuzorijas, virpotāji veicina planktona
bakteriālo attīrīšanu, uzlabojot ūdenstilpņu sanitāro stāvokli. Šāda biocenoze, kas satur
gan vienšūņus (Protozoa), gan daudzšūņus (Metazoa) nodrošina iekārtas darbu ar
mazu daudzumu liekajām dūņām.
Dūņu lauki, kas ir izveidoti blakus attīrīšanas ietaišu bioloģiskajiem dīķiem, ar
atstrādātajām dūņām tiek pildīti pie aerotenku tīrīšanas. Uz dūņu laukiem vidēji gadā tiek
novadīti ~ 2.0 tonnas notekūdeņu dūņu. (pēc 2012.gada datiem).
Notekūdeņu atkritumi (smiltis, lupatas), kuri tiek uztverti notekūdeņu spiediena dzēšanas
kamerā, tiek savākti un uzkrāti metāla konteinerā un pēc tam izvesti uz sadzīves atkritumu
poligonu saskaņā ar noslēgto līgumu. Vidēji gadā uz poligonu tiek izvesti līdz 3 m3 atkritumu.
7. Atrašanās vietas novērtējums;
Ģeoloģiskie apstākļi. Bērzaunes pagasts atrodas Vidzemes augstienes Vestienas
paugurainē. Reljefs izteikti paugurains. Pagasta ziemeļrietumu malā atrodas Gaiziņkalns augstākā Latvijas virsotne (311.6 m vjl.), lielpaugurs (garums 1.1 km, platums 650 m) ar
stāvām, gravu saposmotām nogāzēm, kuras daļēji klāj egļu un bērzu mežs. Gaiziņkalna
apkaimē ir puse no 25 Latvijas augstākajām virsotnēm (270 m vjl. un augstākām), t.sk.,
Abrienas (287.3 m vjl.), Bolēnu (282.5 m vjl.), Dēklaiņu (275.8 m vjl.) kalns. Teritorijā ir
bagāts upju tīkls un daudz samērā mazu ezeriņu. Pagasta A malā pa robežu ar Mārcienas
pagastu tek Arona. Pagastam cauri tek Aronas pieteka Bērzaune ar Taleju (regulēta). Pagasta
R malā tecējuma lielākajā daļā pa dziļu ieleju līkumo Savīte. Lielākais ezers - Kaņepēnu ezers
(platība 60.4 ha, lielākais dziļums 5.5 m, iztek Savīte). Pārējie ezeri: Grīvu ezers (platība 9
ha), Virkstenis (7.1 ha), Ezermuižas ezers (6.2 ha), Zābaks (6.0 ha), Krustiņš (4.9 ha, dziļums
līdz 20 m). Pie Bērzaunes ir Dzirnavezers (platība 1.3 ha). Pagasta teritorijā nav pārpurvotu
teritoriju, kurām nepieciešami izmantošanas nosacījumi. Bērzaunes pagastā atrodas daļa no
aizsargājamā ainavu apvidus „Vestiena” (dibināts 1977.g., lai aizsargātu Vidzemes augstienei
raksturīgo dabas kompleksu daudzveidību, izteiksmīgās paugurainu un ezeraiņu ainavas),
kurā ietilpst dabas parks „Gaiziņkalns” (dibināts 1987.g.; no 1957.g. bija aizsargāta
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Gaiziņkalna virsotne, no 1977.g. - viss kalns) un Bolēnu Acu avots. Bolēnu Acu avots ir
aizsargājams ģeoloģiskais objekts kopš 1977.g., tas ir hipsometriski visaugstākais avots
Latvijā (262 m vjl.), tā ūdens temperatūra Latvijā ir nemainīga visu gadu (+7°C). Ir vairāki
nostāsti par avota ūdens dziedniecisko ietekmi. Avots ir Raganītes upes izteka.
Bērzaunes pagasta teritorijas ģeoloģiskā uzbūve nav pārāk sarežģīta un uzskatāma par
samērā labi izpētītu. Nedaudz sarežģītāka uzbūve ir tikai kvartāra segas nogulumiem, kuriem
bieži vien raksturīgas krasas sastāva, slāņu saguluma un biezuma izmaiņas. Iepriekšējos gados
šajā reģionā mērogā 1:200000 pabeigta ģeoloģiskā, hidroģeoloģiskā, inženierģeoloģiskā,
gravimetriskā un aeromagnētiskā kartēšana, kā arī veikti diezgan plaši smilts un grants
atradņu meklēšanas un izpētes darbi. Pagastā laikā līdz mūsdienām izurbti 33 urbumi, t.sk.,
viens ģeoloģiskās kartēšanas un 32 ekspluatācijas urbumi pazemes ūdens ieguvei. Bez tam
derīgo izrakteņu izpētes gaitā zemes virsējos slāņos izurbti arī daudzi seklāki urbumi. Urbumu
dziļums mainās no dažiem metriem līdz 245 m (fermā „Čauri”). Latvijas austrumu rajoni
iekļaujas Latvijas sedlienes robežās, kura ir Austrumeiropas – lielas reģionālas ģeoloģiskās
struktūras sastāvdaļa. Pēc iežu vecuma, sastāva, saguluma apstākļiem un fizikālajām īpašībām
vertikālajā griezumā te iezīmējas trīs krasi atšķirīgi kompleksi: apakšējais – kristāliskais
pamatklintājs, vidējais – pirmskvartāra nogulumiežu sega un augšējais – kvartāra perioda
veidojumi. Pilns nogulumu segas stratigrāfiskais griezums, ieskaitot kristālisko pamatklintāju,
šinī reģionā atsegts tikai vienā urbumā Cesvaines apkārtnē (dziļurbums Madona-93; datu bāzē
“Urbumi” nr. 50152).
Madonas novadā, tai skaitā, arī Bērzaunes pagasta teritorijā, pagājušā gadsimta otrajā pusē
veikti kā ģeoloģiskās kartēšanas, tā arī derīgo izrakteņu meklēšanas darbi, kuru gaitā iegūtas
samērā izsmeļošas ziņas par zemes dzīļu uzbūvi un nogulumu segā sastopamajiem derīgajiem
izrakteņiem. Iegūtie materiāli liecina, ka pagasta teritorijā visdziļākajos – venda un kembrija
sistēmas slāņos sastopami sālsūdeņi ar paaugstinātu broma saturu, tuvāk zemes virspusei –
daudzās devona sistēmas slāņkopās ievērojamas platības aizņem pazemes ūdens horizonti, no
kuriem iegūstams dzeramais ūdens un minerālūdeņi (sāļūdeņi). Vēl tuvāk zemes virspusei –
kvartāra sistēmas veidojumos sastopami tādi nozīmīgi derīgie izrakteņi kā grants, smilts un
kūdra. Ezeros savukārt konstatēti ievērojami sapropeļa krājumi. Turklāt kvartāra nogulumos
sastaptos gruntsūdeņus plaši izmanto atsevišķu saimniecību un privātmāju apgādē ar dzeramo
un citām vajadzībām izmantojamo ūdeni.
Hidroģeoloģiskie apstākļi. Ūdens apgādes nodrošināšanai pagasta teritorijā pārsvarā
izmanto artēziskos ūdeņus, kas iekļauti pirmskvartāra nogulumos. Par galvenajiem ūdens
horizontiem uzskatāmi Pļaviņu, Salaspils un Daugavas horizonti, kas vidēji ieguļ dziļāk par
100 m no zemes virspuses. Šo horizontu artēziskie ūdeņi ir cieši savstarpēji saistīti un veido
vienotu ūdens horizontu kompleksu, kura kopējais biezums sasniedz 55-65 m. PļaviņuDaugavas ūdens kompleksa horizonti izolēti visā Bērzaunes pagasta teritorijā un jebkurā tā
vietā raksturojas ar ievērojamiem ūdens krājumiem. Pagasta centrālajā un ziemeļu daļā virs
Daugavas svītas uzguļ Katlešu svītas, galvenokārt, mālaini aleirolīti un domerīti, kuros
iekļautie ūdens daudzumi ir nelieli, tādēļ ūdens apgādē tos neizmanto.
Pļaviņu-Daugavas kompleksa ūdeņi ir spiedienūdeņi, statisko līmeņu svārstību amplitūda
mainās no 14 līdz 98 m. Ekspluatācijas urbumu debiti visbiežāk ir 1.0-1.5 l/sek (ap 100
kubikmetriem diennaktī). Jāatzīmē, ka Daugavas horizonta nogulumi ir mazāk mālaini un to
ūdens bagātība ir lielāka. Tāpēc ekspluatācijas urbumu produktīvo daļu (filtra intervālu)
vēlams ierīkot kompleksa augšējā daļā (vietās, kur šie nogulumi nav erodēti). Kompleksa
ūdeņi pieder pie hidrogēnkarbonātu kalcija tipa saldūdeņiem ar mineralizāciju 0.3-0.4 g/l, bet
kopējais dzelzs saturs tajos mainās no 0.1 līdz 4.1 mg/l (norma 0.2 mg/l). Jāatzīmē, ka
paaugstināta dzelzs koncentrācija pazemes ūdeņos Latvijā ir visai tipiska parādība, kas
daudzviet neļauj tos izmantot ūdens apgādē bez attīrīšanas. Taču ūdens atdzelzošana šeit
iespējama ar vienkāršu un samērā lētu metodi – aerāciju.
Bērzaunes pagastā galvenos artēziskos ūdens horizontus pārklāj biezi (100 un vairāk
metru), pārsvarā vāji caurlaidīgi glacigēnie nogulumi (mālsmilts un smilšmāls), kas kavē
piesārņojošo vielu infiltrāciju un diezgan labi aizsargā artēziskos ūdeņus no iespējamās
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tehnogēnās piesārņošanas. Iecirkņos ar augšupejošu pazemes ūdeņu plūsmu dabiskos
hidrodinamiskos apstākļos artēziskos ūdeņus praktiski nevar piesārņot. Tomēr arī te situācija
var mainīties ap ūdens ņemšanas vietām depresijas piltuvju robežās. Tādēļ, plānojot liela
apjoma ūdens ieguvi (ražotnes vai cita objekta ierīkošanu), pazemes ūdens aizsargātību
nepieciešams novērtēt individuāli, ņemot vērā sagaidāmās pazemes ūdens plūsmas. Īpaši būtu
jāņem vērā, ka Latvijas teritorijā Vidzemes augstiene ir viens no pazemes ūdeņu barošanas
iecirkņiem, un teritorijas noturība pret tehnoloģiskajām slodzēm te ir dažāda, ko nosaka
saposmotais reljefs un vietām sarežģītā mainīgā ģeoloģiskā uzbūve. Tādēļ šinī apvidū nebūtu
ieteicams izvietot lielus dabiskai videi potenciāli bīstamus objektus vai veikt saimniecisko
darbību, kas izjauktu pastāvošo ģeoloģisko procesu jau izveidojušos relatīvo līdzsvaru.
Sauleskalna ciema struktūrā iezīmējas 2 galvenās sastāvdaļas: dzīvojamā un sabiedrisko
iestāžu apbūves zona ciema rietumu pusē virzienā no Madona-Pļaviņas autoceļa uz
ziemeļiem, savukārt- komerciālu objektu, rūpniecisko objektu un tehniskās apbūves zona
ciema austrumu puse virzienā no Madona-Pļaviņas autoceļa uz ziemeļiem.
SIA „ Bērzaunes komunālais uzņēmums” notekūdeņu attīrīšanas iekārtas BioDRY-BB120 atrodas ciema dienvidaustrumu malā aptuveni 300 m no autoceļa Madona-Pļaviņas.
(2.pielikums). Teritorijas apkārtnē izvietoti mazdārziņi un lauksaimniecības zemes, tuvākā
viensēta “Rami”, bet otrpus autoceļam Madona-Pļaviņas dažādi ražošanas, noliktavu u.c.
objekti, kā arī sabiedriskās ēkas, degvielas uzpildes stacija.
Artēziskais urbums un ūdens atdzelžošanas stacija atrodas blakus pie dzīvojamās apbūves
ciemata ziemeļu daļā. (2.pielikums).
Neviens no objektiem neatrodas nevienā no Aizsargjoslu likumā minētajām virszemes
ūdensobjektu aizsargjoslām. Tuvākā upe – Arona, atrodas apt. 0.4km uz DA-A.
Objekti neatrodas Ministru kabineta noteiktajā jutīgajā teritorijā. Teritorijā nav konstatēts
paaugstināts gaisa piesārņojums.
Ūdenssaimniecības sistēmas objekti- artēziskais urbums un notekūdeņu attīrīšanas iekārtas
ir to objektu sarakstā, kam ir jānosaka aizsargjoslas saskaņā ar Aizsargjoslu likumu.
Bērzaunes pagastā atrodas daļa no aizsargājamā ainavu apvidus „Vestiena” (dibināts
1977.g., lai aizsargātu Vidzemes augstienei raksturīgo dabas kompleksu daudzveidību,
izteiksmīgās paugurainu un ezeraiņu ainavas), kurā ietilpst dabas parks Gaiziņkalns, dabas
liegums Ilziņa ezers un Kāla ezera salas, ģeoloģiskais veidojums – Bolēnu Acu avots un
Vestienas muižas aleja. Teritorija dibināta, lai saglabātu un aizsargātu Vidzemes augstienes
raksturīgo ainavu un dabas kompleksu daudzveidību. Vestienas aizsargājamo ainavu apvidus
ietver Vidzemes augstienes centrālo daļu ar Latvijas augstāko virsotni – Gaiziņkalnu, kā arī
citus apkārtējos lielpaugurus, kuru augstums pārsniedz 270 m vjl. (Sirdskalns, Abrienas kalns,
Bolēnu kalns u.c.). Teritorijā ietilpst gan ainaviski, gan bioloģiski vērtīga Vestienas ezeru
grupa - Kāla ezers, Talejas ezers, Ilziņas ezers u.c. Teritorijā konstatēti tādi ES Biotopu
direktīvas biotopi kā – 3150 Eitrofi ezeri ar iegrimušo ūdensaugu un peldaugu augāju, 6430
Eitrofas augsto lakstaugu audzes, 6270* Sugām bagātas ganības un ganītas pļavas, 7140
Pārejas purvi un slīkšņas, 9010* Veci vai dabiski boreāli meži, 91E0* Aluviāli krastmalu un
palieņu meži u.c. Teritorijā sastopams liels skaits aizsargājamu augu un dzīvnieku sugu:
• augi – lielā brūnkāte Orbanache pallidiflora, spilvainais ancītis Agrimonia
pilosa, jumstiņu gladiola Gladiolus imbricatus, stāvlapu dzegužpirkstīte
Dactylorhiza incarnata u.c.;
• bezmugurkaulnieki – divjoslu airvabole Graphoderus bilineatus, spilgtā
purvuspāre Leucorrhinia pectoralis, kārklu zaigraibenis Apatura iris, lielais
torņgliemezis Ena montana u.c.;
• zivis un apaļmutnieki – akmeņgrauzis Cobitis taenia, platgalve Cottus gobio,
strauta nēģis Lampetra planeri u.c.;
• putni – mazais ērglis Aquilla pomarina, grieze Crex crex, vakarlēpis
Caprimulgus europaeus, sila cīrulis Lullula arborea, svītrainais ķauķis Sylvia
nissoria u.c.;
• zīdītāji – ūdrs Lutra lutra, dīķa naktssikspārnis Myotis dasycneme u.c.
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8. Lēmuma pieņemšanas procesā iesniegtie priekšlikumi (norādot, kā tie ņemti vērā):
8.1. valsts vai pašvaldību institūciju priekšlikumi;
LR VM Veselības inspekcijas Vidzemes kontroles nodaļai (2013.gada 6. decembra
vēstule Nr.12-33/10761) nav iebildumu atļaujas izsniegšanai ūdenssaimniecības sistēmas
darbībai Bērzaunes pagasta Sauleskalna ciematā.
8.2. citu valstu atbildīgo institūciju priekšlikumi, ja ir pārrobežu ietekme;
Priekšlikumi nav saņemti;
8.3. sabiedrības priekšlikumi;
Priekšlikumi nav saņemti;
8.4. operatora skaidrojumi;
Skaidrojumi nav saņemti;
9. Iesnieguma novērtējums:
9.1. ieviestie un plānotie labākie pieejamie tehniskie paņēmieni A kategorijas
darbībām;
Sauleskalna ciema ūdensapgādes sistēma tiek klasificētas kā B kategorijas piesārņojošas
darbības iekārtas.
9.2. ieviestie un plānotie tīrākas ražošanas pasākumi;
1. Lai nodrošinātu vides aizsardzības normatīvo aktu prasības SIA „Bērzaunes komunālais
uzņēmums” ir saņēmis B kategorijas piesārņojošas darbības atļauju MAT-16-7032-241.
Atļauja paredz ūdens iegūšanu no viena artēziskā urbuma un notekūdeņu novadīšanu uz
bioloģiskajām attīrīšanas iekārtām BioDRY-BB-120 ar izplūdi meliorācijas grāvī un tālāku
novadīšanu Aronas upē.
2. Artēziskais urbums ir ierīkots un tiek ekspluatēts atbilstoši LR MK 23.12.2003. noteikumu
Nr.736 „Noteikumi par ūdens lietošanas resursu lietošanas atļauju” un citu normatīvo aktu
prasībām. Precīzai pazemes ūdens ieguves uzskaitei pie ekspluatācijas urbuma uzstādīts ūdens
plūsmas skaitītājs, kas ļauj precīzi noteikt no urbuma paceltā ūdens daudzumu. Urbumam ir
ierīkotas aizsargjoslas, teritorija ir iežogota.
3. Notekūdeņu attīrīšanai uzstādītas modernas, kompaktas attīrīšanas iekārtas, kas tiek
darbinātas atbilstoši ekspluatācijas noteikumiem. Ir ieviests notekūdeņu kvalitātes un
kvantitātes uzskaites žurnāls. Tiek veikti pasākumi, kas nodrošina attīrīšanas iekārtu sekmīgu
darbību:
-uzturētas darba kārtībā dīķu izplūdes akas;
- savākti no dīķa virsmas un pie krasta sadzītie netīrumi;
- regulāri appļauta zāle dīķu malās.
4. Attīrītais notekūdens, kas iztek no iekārtām, ir bez krāsas un smakas.
5. Kategoriski ir aizliegts ievadīt kanalizācijā toksiskas vielas un bioloģiski nesadalāmas
vielas. Regulāri tiek veikta attīrīšanas iekārtu apskate (ne retāk kā vienu vai divas reizes
mēnesī) un to ekspluatācija atbilstoši attīrīšanas iekārtu ekspluatācijas noteikumiem.
6. Ūdenssaimniecības rekonstrukcijas projekta ietvaros nomainīti visvairāk nolietojušies
ūdensvada un kanalizācijas tīklu posmi, pieslēgti papildus abonenti. Kanalizācijas tīklos
atsevišķi posmi nomainīti uz plastmasas caurulēm, kas samazina notekūdeņu infiltrācijas
iespējamību pazemes ūdeņos.

10

9.3. resursu izmantošana (ūdens, enerģija un ķīmiskās vielas);
• Ūdens – 43 800 m3/gadā;
Dzeramā ūdens ieguvei pagasta vajadzībām no artēziskā urbuma AA1 Ūdenstornis P600667
līdz 120 m3/dnn jeb 43 800 m3 gadā, artēziskais urbums AA2 Sauleskalns P600220 un
artēziskais urbums AA5 Sauleskalns 2 P600620 netiek izmantoti;
• Elektroenerģija – 120 000 kWh /gadā;
Sauleskalna ciema teritorijā esošie ūdenssaimniecības sistēmas elektroenerģijas patērētāji –
artēziskais urbums, ūdenstornis, ūdens attīrīšanas ietaises, sūkņi, pārsūknēšanas stacijas un
bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas ietaises gadā vidēji patērē līdz 120 000 kWh.
• Ķīmiskās vielas;
Uzņēmuma ūdenssaimniecības sistēmas iekārtu darbībā netiek izmantotas ķīmiskās vielas un
maisījumi.
9.4. emisija gaisā un tās ietekme uz vidi;
Nosacījumi netiek izvirzīti.
9.5. smaku veidošanās;
Nelabvēlīgos klimatiskos apstākļos (neliels notekūdeņu daudzums ar lielu koncentrāciju,
sausums, karstums) attīrīšanas iekārtu mehāniskā sektora tiešā tuvumā dažreiz var būt jūtama
kanalizācija smaka, kas netraucē pagasta iedzīvotājiem un būtiski nepasliktina vides kvalitāti
kopumā konkrētajā teritorijā.
9.6. emisija ūdenī un tās ietekme uz vidi;
1. SIA „Bērzaunes komunālais uzņēmums” atļaujā pieprasītais kopējais notekūdeņu apjoms,
kas tiek novadīts uz BioDRY-BB-120 ar maksimālo jaudu 120 m3 ir līdz 120 m3/dnn jeb 43
800 m3 gadā.
2. Vidē tiek novadīti sadzīves notekūdeņi, kuru sastāvā suspendētās vielas, slāpekļa un fosfora
savienojumi, kā arī bioloģiski noārdāmas un nenoārdāmas vielas, kuru oksidēšanai ir
nepieciešams skābeklis (BSP5 un ĶSP). Pēc VVD Madonas reģionālās vides pārvaldes
izsniegtās B kategorijas piesārņojošai darbībai Nr. MAT-16-7032-241 pieļaujamais ūdens
piesārņojums dots tabulā. Bez šiem parametriem tiek kontrolēts arī kopējā slāpekļa un kopējā
fosfora saturs, kuri limitēti netiek. Notekūdeņu testēšanas pārskati pievienoti atļaujas
pielikumā.
B-1. tabula
Piesārņojošā viela,
parametrs
BSP5
ĶSP
Suspendētās vielas

Maksimāli pieļaujamā
piesārņojošo vielu
koncentrācija (mg/l)

Maksimālā
piesārņojuma
slodze (t/g)

< 25
< 125
< 35

1.095
5.475
1.533

Dzeramā ūdens un notekūdeņu laboratoriskā kontrole BioDRY-BB-120 tiek veikta pēc
noslēgtā līguma ar akreditētu laboratoriju. Ieplūde tiek kontrolēta vienu reizi gadā un izplūde
vienu reizi ceturksnī. Testēšanas pārskatos tiek noteiktas sekojošas piesārņojošās vielas suspendētās vielas, slāpekļa un fosfora savienojumi, bioloģiski noārdāmas un nenoārdāmas
vielas, kuru oksidēšanai ir nepieciešams skābeklis (BSP5 un ĶSP). Galvenās piesārņojošās
vielas, kas tiek novadītas vidē pēc NAI, ir tipisku komunālo notekūdeņu paliekošais
piesārņojums.
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B-2. tabula
BioDRY-BB-120
Rādītājs
Susp.vielas
ĶSP
BSP
P kop
Nkop
N/NH4
N/NO3

09.01.3013.
izplūde
6.3±0.5
40±4
8.1±0.6
1.32±0.07
13±1

Testēšanas datums
10.04.2013.
10.04.2013.
ieplūde
izplūde
220±20
6.1±0.5
400±20
37±4
210±10
5.4±0.4
6.88±0.38
2.45±0.13
38±3
9.96±0.38
24±1
7.27±0.51
0.064±0.005
23±2

17.07.2013.
izplūde
29±3
93±10
18±1
3.65±0.19
5±1

Izvērtējot testēšanas pārskatu rezultātus pirms NAI un pēc NAI var secināt, ka uz notekūdeņu
attīrīšanas iekārtām BioDRY-BB-120 tiek novadīti sadzīves notekūdeņi, kuru sastāvā
suspendētās vielas, slāpekļa un fosfora savienojumi, kā arī bioloģiski noārdāmas un
nenoārdāmas vielas, kuru oksidēšanai ir nepieciešams skābeklis ( BSP5 un ĶSP).
3. Galvenās vielas, kas tiek novadītas vidē pēc NAI, ir tipisku komunālo notekūdeņu
paliekošais piesārņojums: suspendētās vielas, kopējais slāpeklis un kopējais fosfors. Tikpat
nozīmīgi ir lielumi, kas raksturo notekūdeņu kopējo noslogojumu ar organiskajām vielām –
bioķīmiskais un ķīmiskais slāpekļa patēriņš (BSP5 un ĶSP). BSP5 ir lielums, kas raksturo
ūdens organisko piesārņojumu, ko spēj noārdīt mikroorganismi. Savukārt ĶSP raksturo
notekūdeņu kopējo noslogojumu ar organiskajām vielām. Tas aptver arī bioloģiski
nenoārdāmās vielas. Piesārņojošo vielu koncentrācijas attīrīto notekūdeņu izplūdē ir
noteicošais faktors NAI darbības izvērtēšanā. Operators notekūdeņu kvalitātes testēšanu veic
regulāri, izvērtējot testēšanas pārskatu rezultātus pirms NAI un pēc NAI pie izplūdes var
secināt, ka uz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām BioDRY-BB-120 tiek novadīti sadzīves
notekūdeņi. Piesārņojošo vielu koncentrācijas attīrīto notekūdeņu izplūdē ir noteicošais
faktors NAI darbības izvērtēšanā. Kā redzams augstāk norādītās B-2. tabulā, kurā ir apkopotas
ziņas par BioDRY-BB-120 testēšanas pārskatiem, tabulā neviens no vielu un parametru
vidējā rādītāja krasi nepārsniedz pieļaujamo koncentrāciju (BSP5 < 25 mg/l un ĶSP < 125
mg/l). Testēšanas pārskatu dati liecina, ka attīrīšanas iekārtas nodrošina suspendēto vielu,
fosfora un slāpekļa savienojumu attīrīšanu, kā arī oksidē notekūdeņos esošās organiskās vielas
līdz likumdošanā noteiktajiem ūdens kvalitātes standartiem un izplūžu emisijas limitu
robežvērtībām atbilstoši MK 22.01.2002. noteikumu Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo
emisiju ūdenī ” prasībām.
9.7. atkritumu veidošanās un apsaimniekošana;
Sadzīves atkritumi līdz izvešanai tiek uzglabāti konteineros, līdz ar to netiek radīts augsnes
un pazemes ūdeņu piesārņojums. No sadzīves atkritumiem augsnes un pazemes ūdeņu
piesārņojums nav konstatēs.
Bioloģisko attīrīšanas iekārtu darbības rezultātā kā atkritumi veidojas notekūdeņu dūņas un
nosēdumi. Notekūdeņu atkritumi (smiltis, lupatas), kuri tiek uztverti notekūdeņu spiediena
dzēšanas kamerā, tiek savākti un uzkrāti metāla konteinerā un pēc tam izvesti uz sadzīves
atkritumu poligonu saskaņā ar noslēgto līgumu (SIA „Bērzaunes komunālais uzņēmums”
atkritumu pārvadāšanas atļauja Nr. MA11AP0014 izsniegta 20.06.2011., derīga līdz
19.06.2016.) Vidēji gadā uz poligonu tiek izvesti līdz 2 m3 atkritumu.
Pēc valsts statistiskā pārskata datiem 2012. gadā saražots 2 t mitru, neapstrādātu
notekūdeņu dūņu ar sausnas saturu 20%. Dūņas tiek kompostētas ar vides pārvaldi saskaņotā
vietā attīrīšanas iekārtu teritorijā un pēc tam izmantotas lauksaimniecībā.
Gadā veidojas ~ 3 t notekūdeņu nosēdumu un atkritumu no sietiem.
Bīstamie atkritumi ūdenssaimniecības sistēmas objektu darbības rezultātā neveidojas.
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9.8. trokšņa emisija;
Sauleskalna ciemata ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmās, notekūdeņu attīrīšanas
iekārtās uzstādīto iekārtu radītais troksnis apkārtējā vidē netiek konstatēts, līdz ar to trokšņa
mērījumi nav nepieciešami.
9.9. augsnes un pazemes ūdeņu aizsardzība;
NAI darbības rezultātā nerodas atkritumi, kas izraisītu augsnes un pazemes ūdeņu
piesārņojumu. Augsnes, grunts, zemes dzīļu un pazemes ūdeņu piesārņojuma izpēte nav
veikta.
9.10.

avāriju risks un rīcības plāni ārkārtas situācijām;

1. Saskaņā ar LR MK noteikumiem Nr.532/2005 “Noteikumi par rūpniecisko avāriju riska
novērtēšanas kārtību un riska samazināšanas pasākumiem” SIA „Bērzaunes komunālais
uzņēmums” ūdenssaimniecības sistēmai nav nepieciešama rūpniecisko avāriju novēršanas
programma vai drošības pārskats un objekta avārijgatavības plāns. Augstāk minēto noteikumu
1.pielikumā norādīti kvalificējošie daudzumi bīstamām vielām un bīstamo vielu grupām.
Neviena no šīm vielā netiek izmantota un arī nerodas uzņēmuma iekārtu darbības rezultātā.
2. Iespējamās avārijas komunālajā saimniecībā:
1.) ūdensvada plīsums;
2.) dziļurbuma sūkņa bojājumi;
3.) kanalizācijas aku un sistēmu aizsērēšana;
4.) attīrīšanas iekārtu bojājums.
3. Lai pēc iespējas izvairītos no ūdensvada un kanalizācijas sistēmas bojājumiem, regulāri tiek
veikta ūdensvada un kanalizācijas tīklu profilaktiska apskate.
4. Elektrības pārtraukuma gadījumā notiek pārslēgšanās uz otru pievadu.
5. Ūdenstorņa avārijas gadījumā ūdens var tikt padots ūdensvada sistēmā pa tiešo bez
ūdenstorņa darbības.
6. Attīrīšanas iekārtu darbības nodrošināšanas mehānismu avārijas gadījumā iekārtas var
pārslēgt uz rezerves kompresoru un notekūdeņu sūkni.
7. Apkalpojot attīrīšanas ietaises, stingri jāievēro darba drošība un drošības tehnika.
Notekūdeņi var būt par infekcijas avotu. Strādājot attīrīšanas iekārtās jālieto darba apģērbs –
kombinezons, gumijas zābaki, gumijas vai brezenta darba cimdi. Vienmēr pēc saskares ar
notekūdeni, rokas jāmazgā ar ziepēm.
8. Strādājot ar elektroierīcēm, jārīkojas atbilstoši darba drošības noteikumiem. Veicot darbus
un remontus, iekārtas obligāti jāatslēdz no elektriskā tīkla.
9. Visās slēgtās telpās (akas, sūknētava), kurās no notekūdeņu nogulsnēm var veidoties
indīgas gāzes (tās ir smagākas par gaisu un uguns nedrošas), drīkst ieiet vai iekāpt pēc to
vēdināšanas vai uzvelkot gāzmasku. To darīt aizliegts vienai personai.
10. Jāizsargājas no slidenām virsmām. Neizliet smērvielas. Vietām, kurās var iekrist, ir jābūt
nožogotām ar aizsargnožogojumu. Visām akām jābūt slēgtām ar vākiem.
11. Operatora rīcībā jābūt medicīniskajai aptieciņai pirmās palīdzības sniegšanai.
12. Attīrīšanas ietaišu teritorijai jābūt nožogotai, vārtiem aizvērtiem. Nepiederošām personām
atrašanās attīrīšanas ietaišu teritorijā un telpās aizliegta.
13. Vasarā attīrīšanas ietaišu teritorijā jāveic zāles izpļaušana sanitārajā zonā. Ziemā jārūpējas
par sniega attīrīšanu no tehnoloģiskajām iekārtām un celiņiem, slideno vietu nokaisīšanu ar
smiltīm.
14. Visiem attīrīšanas ietaises strādājošiem, pirms darba uzsākšanas (pastāvīgi vai remontu
veikšanai) jāsaņem darba drošības instruktāža. Instruktāža tiek noformēta darba drošības
instruktāžu žurnālā.
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C SADAĻA
Atļaujas nosacījumi
10. Nosacījumi uzņēmuma darbībai
10.1.

darbība un vadība;

Atļauja izsniegta SIA „Bērzaunes komunālais uzņēmums” Sauleskalna
ciemata ūdenssaimniecības sistēmai
1. Atļauja izsniegta sekojošu darbību veikšanai:
• Dzeramā ūdens ieguvei ciemata vajadzībām no artēziskā urbuma AA1 Ūdenstornis
P600667 līdz 120 m3/dnn jeb 43 800 m3 gadā, artēziskais urbums AA2 Sauleskalns
P600220 un artēziskais urbums AA5 Sauleskalns 2 P600620 netiek izmantoti;
• Sadzīves notekūdeņu attīrīšanai bioloģiskajās notekūdeņu attīrīšanas iekārtās
BioDRY-BB-120 līdz 120 m3/dnn jeb 43 800 m3 gadā;
• Notekūdeņu nosēdumi, dūņas;
2. Būtisku izmaiņu gadījumā - palielinoties vai krasi samazinoties izmantojamo resursu
daudzumiem, vai pielietojot jaunas ķīmiskās vielas un produktus, informēt VVD Madonas
RVP, lai izvērtētu nepieciešamību izdarīt grozījumus atļaujas nosacījumos vai izsniegt jaunu
atļauju.([2] 30. panta 1.daļa, [9] 4.2.punkts)
3. Operatora maiņas gadījumā iesniegt iesniegumu VVD Madonas RVP, lai precizētu atļauju,
ierakstot tajā datus par jauno operatoru. ([2] 30.panta 3.daļa)
4. Par traucējumiem darbībā, ieskaitot avārijas, kas varētu izraisīt, vai ir izraisījušas nopietnu
piesārņojumu, vai tā risku, nekavējoties ziņot Valsts vides dienesta Madonas reģionālajai
vides pārvaldei un citām uzraugošajām institūcijām. Nedēļas laikā šīm institūcijām jānosūta
rakstisks ziņojums ar norādi par veicamajiem pasākumiem šādu darbības traucējumu vai
avāriju novēršanai nākotnē. ([2] 45.panta 4.daļa)
5. Visu līmeņu darbiniekiem ir jāsaņem atbilstoša apmācība un instrukcijas par viņu
pienākumiem ražošanas procesu vadībā un sakarā ar iespējamajām kaitīgo vielu emisijām
vidē. ([2] 6.panta 2.daļa)
6. Pārvalde var anulēt atļauju, ja konstatē, ka operators sniedzis nepareizu vai maldinošu
informāciju ([9] 42.punkts) pasākumiem šādu darbības traucējumu vai avāriju novēršanai
nākotnē.
10.2.

darba stundas;

Ūdensapgādes un kanalizācijas notekūdeņu novadīšanas sistēmas, kā arī notekūdeņu
attīrīšanas iekārtas darbojas nepārtraukti diennakts režīmā.
11. Resursu izmantošana:
11.1.

ūdens;

Atļautais ūdens ieguves daudzums – 43 800 m3 gadā;
1. Pazemes ūdens ieguvei izmantot artēziskos urbums AA1 Ūdenstornis (P600667).
2. Pazemes ūdens urbumu ekspluatēt saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.
3. Ievērot Aizsargjoslu likumā noteiktos aprobežojumus un aizsargjoslas ap ūdens
ņemšanas vietu, it īpaši stingrā režīma aizsargjoslu, kurā aizliegta jebkāda veida saimnieciskā
darbība (teritorijas piegružošana un piesārņošana);
4. Stingrā režīma aizsargjoslai ap ūdens ņemšanas vietu:
1. nodrošināt virszemes ūdens noteci no aizsargjoslas;
2. jābūt labiekārtotai;
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3. jābūt iežogotai. Nožogojuma augstums nedrīkst būt zemāks par 1.5 m un uz tā jābūt
informatīvai zīmei ar uzrakstu “Nepiederošiem ieeja aizliegta” ([12] 11. punkts).
5. Urbuma atveres aprīkojumam jābūt hermētiskam. Urbuma atveri šahtā drīkst ierīkot
tikai tad, ja hidroģeoloģiskie un hidroloģiskie apstākļi pilnībā nodrošina šahtu pret applūšanu
([10] 70. punkts).
6. Urbumu konstrukcijai jābūt tādai, lai varētu izmērīt ūdens līmeni un debitu un paņemt
ūdens paraugus, kā arī veikt remontu un rekonstrukciju ([10] 71. punkts).
Ūdens ieguve
C-1.tabula

N.
p.
k.

Ūdens
ieguves
avota
identifikā
cijas
numurs (1)

1

2

1.

P600667

2.

P600220

3.

P600620

Atļautais ūdens
daudzums (m3)

Ūdens ieguves avots (ūdens objekts vai urbums)
Nosaukums
un atrašanās
vieta (adrese)

Z platums

A garums

3

4

5

Ūdens
saimnieci
skā
iecirkņa
kods
6

56°48'35”

26°04'08”

AA1
Ūdenstornis
AA2
Sauleskalns
AA5
Sauleskalns 2

Ģeogrāfiskās
koordinātes

Ūdens
resursu
ieguves
nosacīju
mi

Teritorijas kods

dienā

gadā

7

8

9

10

42167130

0700246

120.00

43 800

Vienmē
-rīgs

56o48’30’’ 26o04’35”

42167130

704600

00.00

00.00

Rezervē

56◦48’26”

42167130

704600

00.00

00.00

Rezervē

26◦43’47”

Kopā pazemes ūdeņi 120.00 43 800
KOPĀ 120.00 43 800
(1)

Piezīme: saskaņā ar Valsts ģeoloģijas dienesta un Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs
klasifikatoru.

7. Atkarībā no vietējiem apstākļiem un akas augšgala aprīkojuma akas augšgalam jābūt
ierīkotam virszemes paviljonā vai pazemes kamerā. Paviljona vai kameras augstums ir
atkarīgs no iekārtas izmēriem, bet tas nedrīkst būt zemāks par 2,4 metriem ([11] 34. punkts,
[10] V daļa).
8. Akas caurules augšgalam jāatrodas vismaz 0,5 m virs grīdas.
9. Visus datus, kas saistīti ar urbuma konstrukcijas, dziļuma un ražības izmaiņām, sūkņu
nomaiņu, to iegremdēšanas dziļuma vai citu parametru izmaiņām, fiksēt ekspluatācijas
žurnālā.
10. Periodiski veikt ūdens līmeņa mērījumus ūdensapgādes urbumos, mērot statistisko un
dinamisko ūdens līmeni urbumos. Dinamiskā līmeņa mērījumus veikt dziļsūkņa darbošanās
laikā, statiskā līmeņa mērījumus veikt sūkņa maiņas laikā vai ilgstoša urbuma darba
pārtraukumā (1-2 dienas). Mērījumu rezultātus reģistrēt ekspluatācijas žurnālā.
11. Divu gadu laikā veikt neizmantoto/nekvalitatīvo ūdensapgādes urbumu likvidāciju
tamponējot ([10] 64. punkts). Atbilstoši ūdensapgādes sistēmas darba aku skaitam (1)
pieļaujama viena rezerves urbuma esamība ([10] 9. tabula).
Ūdens resursu ieguves uzskaites nosacījumi
12. Ūdens patēriņu artēziskajam urbumam AA1 Ūdenstornis (P600667) noteikt pēc ūdens
plūsmas mērītāja rādījumiem urbuma izmantošanas periodā, reģistrējot tos ūdens
ieguves uzskaites žurnālā. Ūdens instrumentālās ieguves uzskaites žurnāls jāiekārto atbilstoši
MK noteikumu Nr. 736/2003 “Noteikumi par ūdens resursu lietošanas atļauju” 3.
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pielikumam. Katra ieraksta pareizību un atbilstību ar parakstu apliecināt atbildīgajai
amatpersonai.
13. Ūdens ieguves uzskaitei izmantot standartizētu vai metroloģiski pārbaudītu
mēraparatūru. Mēraparāta pārbaudi vismaz 1 reizi četros gados veikt Latvijas nacionālā
standartizācijas un metroloģijas centra akreditētā organizācijā.
Ūdens ieguves uzskaite
C-2. tabula
Nr.p.k

Identifikācijas
numurs

Uzskaites parametrs

Uzskaites biežums

AA 1

P600667

Kubikmetri, ūdens mērītājs

Vienu reizi mēnesī

14. Katru ceturksni veikt dabas resursu nodokļu aprēķinu par ūdens ieguvi un veikt
maksājumus ([6] (27.panta (2), (3) daļa).
15. Katru gadu līdz 1. martam iesniegt elektroniski (meteo.lv) vides aizsardzības valsts
statistikas pārskata veidlapu „Nr.2- Ūdens. Pārskats par ūdens resursu lietošanu”, saskaņā ar
MK 22.12.2008. noteikumu Nr. 1075 „Noteikumi par vides aizsardzības valsts statistikas
pārskatu veidlapām” prasībām.
Ūdens kvalitātes kontroles nosacījumi
16. Ūdens kvalitātes kontroli veikt saskaņā ar MK noteikumiem Nr.235. “Dzeramā ūdens
obligātās nekaitīguma prasības, monitoringa un kontroles kārtība” (29.04.2003. ar grozījumiem
06.12.2005.)
11.2.

enerģija;

1. Ražošanas iekārtas ekspluatēt atbilstoši tehnoloģiskajās kartēs izvirzītajām prasībām.
2. Enerģijas patēriņu atzīmēt uzskaites žurnālā vienu reizi mēnesī.
3. Apgaismojumam izmantot zema enerģijas patēriņa lampas.
11.3.

izejmateriāli un palīgmateriāli;

1. Patērētās bīstamās ķīmiskās vielas un produktus (vielas, kas uzskaitītas 3. tabulā)
reģistrēt speciālā uzskaites žurnālā katrā lietošanas reizē. Katra ieraksta pareizību ar parakstu
apstiprināt atbildīgajai amatpersonai.
2. Lietot mazgāšanas un dezinfekcijas līdzekļus, kuru sastāvā esošās virsmas aktīvās vielas
spēj bioloģiski sadalīties un tajās esošo smaržvielu koncentrācija nepārsniedz 0.01%.
3. Visus ražošanas procesu nodrošināšanai nepieciešamos izejmateriālus un palīgmateriālus
uzglabāt tā, lai novērstu jebkādu gaisa, ūdens vai augsnes piesārņojumu.
4. Ūdensvada un hidraforu tīrīšanu un dezinfekciju veikt specializētam uzņēmumam, ar kuru
ir noslēgts līgums. Mainoties situācijai (gadījumā, ja tiek lauzts līgums un tīrīšanas un
dezinfekcijas darbus paredzēts veikt ūdenssaimniecības sistēmas darbiniekiem), pirms
darbības uzsākšanas nekavējoties par to informēt VVD Madonas RVP.
Ja izejmateriālu un palīgmateriālu patēriņš pārsniedz 10% no atļaujā uzrādītā materiālu
daudzuma, VVD Madonas RVP jāiesniedz pieteikums par atļaujas nosacījumu maiņu (vismaz
90 dienas pirms izmaiņām).
12. Gaisa aizsardzība:
12.1. emisija no punktveida avotiem, emisijas limiti;
Nosacījumi netiek izvirzīti.
12.2. emisija no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem, emisiju limiti;
Nosacījumi netiek izvirzīti.
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12.3. procesa un attīrīšanas iekārtu darbība;
Nosacījumi netiek izvirzīti.
12.4. smakas;
1. Nepieļaut traucējošu smaku izplatīšanos vidē, kas pārsniedz vides aizsardzību regulējošajos
normatīvajos aktos noteikto smakas mēķlielumu – 10 ouE/m3 ([27] 8. punkts).
2. Saņemot sūdzības par vidi un cilvēkus traucējošām smakām, veikt smaku emisijas
testēšanu akreditētā laboratorijā ar akreditētām metodēm, un iesniedz pārvaldē pasākumu
plānu smaku traucējumu novēršanai. ([27] 11. punkts).
3. Smakas mērķlielumu – 10 ouE/m3- nedrīkst pārsniegt vairāk par septiņām diennaktīm gadā
([27] 6.punkts).
4. Avārijas gadījumā un nelabvēlīgu klimatisko apstākļu laikā ir pieļaujama kanalizācijas
ūdeņu smaka notekūdeņu priekšattīrīšanas iekārtu un attīrīšanas iekārtu teritorijā.
12.5. emisijas uzraudzība un mērīšana (mērījuma vietas, regularitāte, metodes);
Nosacījumi netiek izvirzīti.
12.6. to emisijas veidu pārraudzība, kas rodas no neorganizētiem (difūziem) emisiju
avotiem;
Nosacījumi netiek izvirzīti.
12.7. gaisa monitorings;
Nosacījumi netiek izvirzīti.
12.8. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija;
Nosacījumi netiek izvirzīti.
12.9. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām;
Nosacījumi netiek izvirzīti.
13. Notekūdeņi:
13.1. izplūdes, emisijas limiti
1. Notekūdeņus novadīt notekūdeņu attīrīšanas iekārtās BioDRY-BB-120 (izplūdes punkta
identifikācijas numurs A600293) ar izplūdi Aronas upē (izplūdes vietas identifikācijas numurs
N600138).
2. Informācija par atļauto notekūdeņu daudzumu un izplūdi ūdens objektos skatīt C-4. tabulā.
C-4. tabula
Tieša notekūdeņu izplūde ūdens objektos

Izplūdes punkta
numurs un adrese
A600293
BioDRY-BB-120
„Rāvas”,
Sauleskalsns

Izplūdes
vietas
identifikāc
ijas
numurs
N600138

Izplūdes vietas
ģeogrāfiskās
koordinātes

Saņemošā ūdenstilpe

Izplūdes
ilgums,
stundas/
dienā,
dienas/
gadā

Notekūdeņu
daudzums

Z platums

A garums

nosauku
ms

kods

m3/
dienā

m3/
gadā

56°48'13”

26°05'02”

Arona

42167110

120

43 800
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24/365

3. Informāciju par atļauto piesārņojošo vielu limitējošām koncentrācijām un piesārņojuma
slodzi skatīt C-5. tabulā.
C-5. tabula
Atļautās piesārņojošo vielu limitējošās koncentrācijas notekūdeņos vidēji gadā

Piesārņojošā viela,
parametrs
BSP5
ĶSP
Suspendētās vielas
Kopējais slāpeklis
Kopējais fosfors

Vielas
kods
230003
230004
230026
230015
230016

Maksimāli
Piesārņojuma
pieļaujamā
samazinājuma
piesārņojošo vielu
procenti (%)
koncentrācija (mg/l)
< 25
90
< 125
75
< 35
90
Atbilstoša attīrīšana
15
Atbilstoša attīrīšana
15

Maksimālā
piesārņojuma slodze
(t/g)
1.095
5.475
1.533
Atbilstoša attīrīšana
Atbilstoša attīrīšana

13.2. procesa norise un attīrīšanas iekārtu darbība;
1. Nodrošināt vienmērīgu notekūdeņu padevi uz attīrīšanas iekārtām BioDRY-BB-120.
NAI ekspluatēt tā, lai sasniegtu maksimāli iespējamo attīrīšanas kvalitāti ([16] 41.pants).
2. Nodrošināt kanalizācijas tīklus un notekūdeņu attīrīšanas iekārtas tehniskā kārtībā, lai
nepieļautu gruntsūdeņu piesārņošanu.
3.Notekūdeņu attīrīšanas procesā veidojoties notekūdeņu nosēdumiem un dūņām,
nodrošināt vides aizsardzības prasību ievērošanu šo notekūdeņu attīrīšanas procesa atkritumu
apsaimniekošanā.
4. Perspektīvā paredzēt maksimāli vairāk jaunās dzīvojamās teritorijas pieslēgt pie kopējā
kanalizācijas tīkla.
5. Nodrošināt iespēju kanalizācijas notekūdeņus no izsmeļamajām bedrēm un sausajām
tualetēm novadīt notekūdeņu attīrīšanas iekārtās, kas darbojas bioloģiskajā režīmā un kurās ir
izbūvēta speciāla aka šādu notekūdeņu pieņemšanai.
13.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes);
1. Notekūdeņu testēšanu veikt:
1.1. notekūdeņu attīrīšanas iekārtās A600293 novadītajiem notekūdeņiem;
1.2. notekūdeņu attīrīšanas iekārtās A600293 attīrītajiem notekūdeņiem.
2. Nodrošināt nepārtrauktu notekūdeņu uzskaiti. Datus reģistrēt uzskaites žurnālā rakstiskā
vai elektroniskā veidā ne retāk kā vienu reizi mēnesī. Katra ieraksta pareizību un atbilstību
ar parakstu apliecināt atbildīgajai amatpersonai. Vienu reizi pusgadā nodrošināt elektroniskā
veidā sagatavota reģistrācijas žurnāla datorizdruku.
3. Nodrošināt paraugu ņemšanas vietas pieejamību (izveidot taku, nopļaut zāli, ziemā
notīrīt sniegu).
4. Notekūdeņu testēšanas paraugu ņemšana jānodrošina:
4.1. attīrītajiem notekūdeņiem- īpašā kontroles akā, kura ierīkota aiz notekūdeņu
attīrīšanas iekārtām;
4.2. ieplūstošajiem notekūdeņiem īpašā kontroles akā, kura ierīkota pirms
notekūdeņu attīrīšanas iekārtām.
5. Paraugu ņemšana ieplūdē un izplūdē, kā arī paraugu testēšana jāveic atbilstoši C-6.
tabulā uzrādītajam grafikam akreditētai laboratorijai ar normatīvajos aktos noteiktā kārtībā
novērtētām metodēm.
18

C-6. tabula

Nosakāmie ingredienti
Susp. vielas
BSP5
ĶSP
Nkop
Pkop
N/NH4
N/NO3

Monitoringa biežums gadā
ieplūdē
1 x gadā
1 x gadā
1 x gadā
1 x gadā
1 x gadā
1 x gadā
1 x gadā

izplūdē
1 x ceturksnī
1 x ceturksnī
1 x ceturksnī
1 x ceturksnī
1 x ceturksnī
1 x gadā
1 x gadā

6. Vismaz vienu reizi gadā vasaras periodā notekūdeņu paraugu noņemšanas brīdī
pieaicināt VVD Madonas RVP atbildīgo inspektoru.
7. Notekūdeņu testēšanas paraugus atļauts ņemt un tos testēt tikai normatīvajos aktos
noteiktā kārtībā akreditētai laboratorijai ar metodēm, kas norādītas laboratorijas
akreditācijas apliecībā.
8. Testēšanas pārskatam jāsatur ziņas par paraugu ņēmēju un paraugu ņemšanas
akreditāciju.
9. Notekūdeņu testēšanas rezultātus reģistrēt notekūdeņu kvalitātes reģistrācijas žurnālā
rakstiskā vai elektroniskā veidā, katra ieraksta atbilstību apstiprināt ar atbildīgās
amatpersonas parakstu. Vienu reizi pusgadā nodrošināt elektroniskā veidā sagatavota
reģistrācijas žurnāla datorizdruku.
13.4. mērījumi saņēmējā ūdenstilpē;
Nosacījumi netiek izvirzīti.
13.5. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija;
Notekūdeņu uzskaitei izmantot metroloģiski pārbaudītu mēraparatūru. Mēraparāta
pārbaudi veikt atbilstoši 2006. gada 5.decembra Ministru kabineta noteikumos Nr. 981
”Noteikumi par mērīšanas līdzekļu atkārtoto verificēšanu, verificēšanas sertifikātiem un
verificēšanas atzīmēm” 6., 8. un 18. punktā minētajai kārtībai un 3. pielikumā noteiktajai
precizitātei.
13.6. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām;
1. Katru gadu līdz 1. martam iesniegt elektroniski (meteo.lv) vides aizsardzības valsts
statistikas pārskata veidlapu „Nr.2- Ūdens. Pārskats par ūdens resursu lietošanu”, saskaņā ar
MK 22.12.2008. noteikumu Nr. 1075 „Noteikumi par vides aizsardzības valsts statistikas
pārskatu veidlapām” prasībām.
2. Vienu reizi ceturksnī par ūdeņu piesārņojumu veikt maksājumus saskaņā ar “Dabas
resursu nodokļa likuma” un MK noteikumu Nr.404. „Dabas resursu nodokļa un aprēķināšanas
un maksāšanas kārtība un kārtība, kādā izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju” prasībām.
3. Notekūdeņu testēšanas pārskatu kopijas par iepriekšējo gadu un notekūdeņu emisijas
ietekmes mērījumu testēšanas pārskatu kopijas uzrādīt VVD Madonas RVP vides valsts
inspektoram pēc pieprasījuma pārbaudes laikā.
4. Par avārijām kanalizācijas tīklos, NAI un avārijas izplūdēm ziņot VVD Madonas RVP
(tel. 64807451; 29485237; 29482163). Datumu, cēloni, izplūdušo notekūdeņu daudzumu
pierakstīt notekūdeņu attīrīšanas iekārtu ekspluatācijas žurnālā.
5. Ja atskaites periodā limiti tiek pārsniegti, tad ziņojumā VVD Madonas RVP jānorāda:
 limitu pārsniegšanas iemesli, to analīze;
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pasākumu plāns situācijas uzlabošanai

14. Troksnis:
14.1. trokšņa avoti un nosacījumi troksni radošo iekārtu darbībai;
Nepārsniegt likumdošanā noteikto trokšņu līmeni apkārtējā vidē, uzstādot iekārtas, kas
paaugstina trokšņa līmeni ārpus ūdenssaimniecības iekārtu teritorijas vairāk par 40 dB.
14.2. trokšņa emisijas avoti;
Ja iekārtās tiek izmantotas ierīces, kuru darbība pārsniedz 40 dB robežvērtību, sniegt
informāciju par tām.
14.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes);
1.Veikt trokšņa mērījumus, ja ir saņemtas sūdzības par traucējošu trokšņa līmeni.
2.Mērījumus veikt attiecīgā jomā akreditētai laboratorijai ar akreditētām metodēm un
mēraparatūru.
14.4. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām;
Pēc pieprasījuma veikto mērījumu rezultātus iesniegt VVD Madonas RVP.
15. Atkritumi:
15.1. atkritumu veidošanās;
•
•

notekūdeņu nosēdumi, dūņas;
sadzīves atkritumi;

15.2. atkritumu apsaimniekošanas nosacījumi;
1. Atkritumu apsaimniekošana nedrīkst negatīvi ietekmēt vidi:
1) radīt apdraudējumu ūdeņiem, gaisam, augsnei, kā arī florai un faunai;
2) radīt traucējošus trokšņus un smakas;
3) nelabvēlīgi ietekmēt ainavas un, it īpaši, aizsargājamās teritorijas;
4) piesārņot un piegružot vidi ([5] 5. pants; [19] 8. punkts).
2. Atkritumu plūsmu notekūdeņu attīrīšanas iekārtās nodrošināt atbilstoši 21. tabulai.
3. Attīrīšanas iekārtu sietos savāktie sadzīves atkritumi un citi sadzīves atkritumi (tauki un
smiltis no uztvērējiem, notekūdeņu dūņas) līdz to nodošanai savākšanai jāuzglabā
konteineros. Atkritumi jānodod atkritumu apsaimniekošanas organizācijai. Par atkritumu
nodošanu jābūt noslēgtam līgumam.
4. Veikt visu veidu atkritumu uzskaiti žurnālā (tonnās) ik reizi nododot tos savākšanai.
Nodoto atkritumu apjoma uzskaites datus apliecināt atbildīgajai personai parakstoties.
Inspektora pārbaudes laikā jābūt pieejamiem datiem (uzskaites žurnālam) par
apsaimniekošanai nodoto atkritumu apjomu un veidu.
5. Nav pieļaujama nekāda veida atkritumu novietošana tiem nepiemērotās vietās, kā arī
dedzināšana attīrīšanas iekārtu teritorijā.
6. Ir aizliegts sajaukt bīstamos atkritumus ar sadzīves atkritumiem.
7. No notekūdeņu attīrīšanas iekārtām izņemtās dūņas savākt, aiztransportēt un noglabāt ar
VVD Madonas reģionālo vides pārvaldi saskaņotā pagaidu kompostēšanas vietā.
Notekūdeņu dūņas un to kompostu pēc to novietošanas uzglabāt ne ilgāk kā trīs gadus ([20]
16. punkts).
8. Pirms kompostēšanas noteikt no notekūdeņu attīrīšanas iekārtām izņemto dūņu kvalitāti
veidojot:
1) 1 paraugu gadā agroķīmisko rādītāju noteikšanai;
2) 2 paraugus gadā sausnas satura noteikšanai ([20] 8. punkts, 1. pielikums).
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Notekūdeņu dūņu vidējā parauga veidošanas kārtība attīrīšanas iekārtās BioDRY-BB-120
C-7.tabula
Notekūdeņu
attīrīšanas
iekārtu
noslodze CE
(cilvēku
ekvivalents)
<2000

Vidējā
Vidējo
parauga
paraugu veidošanas
skaits
periods
gadā
(mēnešos)
1

12

Individuālo
paraugu
ievākšanas
periodiskums

Testējamo paraugu skaits gadā
Smagajiem
metāliem

Agroķīmiskaji
em rādītājiem

Sausnas
saturam

2 x mēnesī

--

1

2

9. Ja dūņas tiek izmantotas lauksaimniecības vai meža zemju mēslošanai, līgumā ar juridisko
vai fizisko personu iekļaut punktu par savstarpēju vienošanos, kura no līgumslēdzēju pusēm
veic vienreizēju augsnes virsējā slāņa analīzi ( paraugam noteikt tikai vides reakciju pH KCl).
Līgumā iekļaut punktu, ka dūņas netiks izmantotas bez apstrādes ( līgumā noteikt, kura no
līgumslēdzēju pusēm veic dūņu apstrādi). Dūņu apstrādes veidi noteikti 2006. gada 2. maija
MK noteikumos Nr. 362 „Noteikumi par notekūdeņu dūņu un to komposta izmantošanu,
monitoringu un kontroli” . Noformēt rakstisku apliecinājumu par notekūdeņu dūņu
izmantošanu augšņu mēslošanai ar mēslojuma lietotāju. Apliecinājumu noformēt atbilstoši
augstāk minēto MK noteikumu nosacījumiem.
10. Uzskaitīt katras notekūdeņu dūņu sērijas masu, kvalitāti un izmantošanu un attiecīgos
datus ierakstīt īpaši iekārtotā reģistrācijas žurnālā. Reģistrācijas žurnālu uzglabāt ne mazāk
kā 10 gadus ([20] 80. un 82. punkts).
11. Aizliegta neapstrādātu notekūdeņu dūņu – nosēdumu izkliedēšana attīrīšanas iekārtu
teritorijā, izmantošana mežsaimniecībā un teritorijas apzaļumošanā, izkliedēšana uz
lauksaimniecībā izmantojamām zemēm, kā arī izmantošana degradēto platību rekultivācijai.
12. Operatoram, veicot savā uzņēmējdarbībā radušos atkritumu pārvadāšanu, saņemt
Pārvaldē atkritumu pārvadāšanas atļauju Ministru kabineta 2011.gada gada 13.septembra
noteikumu Nr. 703 “Noteikumi par kārtību, kādā izsniedz un anulē atļauju atkritumu
savākšanai, pārvadāšanai, pārkraušanai, šķirošanai vai uzglabāšanai, kā arī par valsts
nodevu un tās maksāšanas kārtību” noteiktajā kārtībā.
15.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes);
1. Veikt visu veidu atkritumu uzskaiti, fiksējot atkritumu veidus, daudzumus,
transportēšanas datumu.
2. Ierakstus izdarīt atbilstošā žurnālā. Ierakstu pareizību ar parakstu apstiprināt atbildīgai
amatpersonai.
15.4. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām;
Katru gadu līdz 1. martam iesniegt elektroniski (meteo.lv) vides aizsardzības valsts
statistikas pārskata veidlapu „Nr.3 - Atkritumi. Pārskats par atkritumiem”, saskaņā ar MK
22.12.2008. noteikumu Nr. 1075 „Noteikumi par vides aizsardzības valsts statistikas pārskatu
veidlapām” prasībām.
15.5. atkritumu sadedzināšanas vai līdzsadedzināšanas iekārtai – iekārtas jauda,
iekārtā sadedzināmo atkritumu kategorijas, atkritumu daudzums;
Nosacījumi netiek izvirzīti.
15.6. atkritumu poligoniem – poligona kategorija, ietilpība, darbības ilgums,
apglabājamo atkritumu veidi un kategorijas, prasības poligona iekārtošanai,
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ekspluatācijai, uzraudzības un kontroles procedūrām, prasības poligona
slēgšanai un apsaimniekošanai pēc slēgšanas;
Nosacījumi netiek izvirzīti.
16. Prasības augsnes, grunts, kā arī pazemes ūdeņu aizsardzībai;
1. Ievērot Aizsargjoslu likuma aprobežojumus ap ūdens ņemšanas vietu, nepieļaut urbuma un
pazemes ūdeņu horizonta piesārņojuma iespēju.
2. Nepieļaut neattīrītu notekūdeņu noplūdi no attīrīšanas iekārtām, radot pazemes ūdeņu
piesārņojuma risku.
3. Veikt regulāras kanalizācijas sistēmas tehniskā stāvokļa kontroles, lai nepieļautu cauruļu
dehermetizāciju un nepieļautu neattīrītu notekūdeņu noplūdes.
16.1 Nosacījumi A kategorijas iekārtām, ar kuriem saskaņā izvērtē atbilstību emisijas
robežvērtībām, kas noteiktas secinājumos par labākajiem pieejamiem tehniskiem
paņēmieniem.
Neattiecas uz pieteikto 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;

1. Iekārtas darbībai netipiskos apstākļos gadījumā nepieļaut:
1. nekāda veida ķīmisko vielu un produktu nonākšanu apkārtējā vidē;
2. neattīrītu notekūdeņu noplūdi no attīrīšanas iekārtām;
2. Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu bioloģiskā darbības režīma pārtraukuma gadījumos,
piem. elektroenerģijas padeves pārtraukuma gadījumos ilgāk par 12 (divpadsmit) stundām:
1. nekavējoties informēt Valsts vides dienesta Madonas reģionālo vides pārvaldi
par izveidojušos situāciju;
2. veikt papildus notekūdeņu monitoringu, vadoties pēc VVD reģionālās vides
pārvaldes norādījumiem (monitoringa ilgums, regularitāte, nosakāmie
ingredienti) konkrētā situācijā.
18. Nosacījumi, pārtraucot iekārtas vai tās daļas darbību, lai samazinātu ietekmi uz vidi.
Pārvalde paredz operatora pienākumu veikt attīrīšanas darbības, lai savāktu,
kontrolētu un ierobežotu bīstamo ķīmisko vielu izplatību un lai neradītu draudus
cilvēka veselībai vai videi;
1. Ne vēlāk kā 30 dienas pirms iekārtas darbības pilnīgas pārtraukšanas iesniegt
reģionālajai vides pārvaldei attiecīgu iesniegumu, norādot pasākumus, kas tiks veikti darbības
vietas sakārtošanai. Pēc vietas sakārtošanas, iesniegt vides pārvaldē informāciju par paveikto
([2] 4. pants).
2. Pēc iekārtas pilnīgas darbības pārtraukšanas veikt pasākumus, kas nepieciešami
piesārņojuma riska novēršanai un iekārtas darbības vietas sakārtošanai atbilstošā stāvoklī ([2]
4. pants (9) daļa).
3. Pārtraucot uzņēmuma darbību, bīstamās ķīmiskās vielas vai ķīmiskos maisījumus nodot
vai pārdot citam darbību veicējam.
4. Uzkrātos sadzīves un bīstamos atkritumus nodot atkritumu savākšanas un pārvadāšanas
uzņēmumiem, saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem.
5. No attīrīšanas iekārtām izvest dūņas un nodrošināt to apsaimniekošanu atbilstoši
normatīvo aktu prasībām.
19. Nosacījumi avāriju novēršanai un darbībām ārkārtas situācijās;
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1. Ārkārtējo situāciju un ražošanas avāriju gadījumā rīkoties saskaņā ar uzņēmuma
izstrādātiem reaģēšanas pasākumiem ārkārtas situācijās.
2. Veikt nepieciešamos piesardzības pasākumus, lai novērstu vai, ja tas nav iespējams,
samazinātu vides piesārņošanu vai tās risku, kā arī avāriju risku ([2] 5. pants).
3. Sniegt darbiniekiem, kuri veic piesārņojošo 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 ([2]
6. pants (2) daļa).
4. Darbības traucējumu gadījumā, ieskaitot avārijas, kas rada tieša kaitējuma draudus videi
vai ir izraisījušas kaitējumu videi, rīkoties saskaņā ar normatīvo aktu prasībām:
4.1. ja kaitējums videi nav nodarīts, bet pastāv tieši kaitējuma draudi, nekavējoties
veikt visus nepieciešamos preventīvos pasākumus,
4.2. ja pastāv tieši kaitējuma draudi, kā arī tad, ja, veicot preventīvos pasākumus, nav
izdevies likvidēt tiešos kaitējuma draudus, nekavējoties rakstveidā informēt VVD Madonas
RVP par šiem draudiem, veiktajiem preventīvajiem pasākumiem un citiem būtiskiem situāciju
raksturojošiem aspektiem,
4.3. ja nodarīts kaitējums videi, nekavējoties rakstveidā ziņot VVD Madonas RVP, par
kaitējumu videi un sniegt pilnīgu situācijas raksturojumu, nekavējoties veikt neatliekamos
pasākumus, kā arī veikt sanācijas pasākumus ([1] 27., 28. pants).
5. 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. ([1] 25. pants
(1), (2) daļa).
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 izmeši
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. Nekavējoties informēt attiecīgās institūcijas, ja:
1) pārkāpti atļaujas nosacījumi;
2) radušies vai var rasties draudi cilvēka veselībai, dzīvībai vai videi;
3) ir notikusi avārija.
2. Paziņojumā jāiekļauj šāda informācija:
4) negadījuma datums un laiks;
5) negadījuma apstākļi;
6) pasākumi, kas veikti seku likvidācijā.
Tālruņa numuri informācijas sniegšanai 64807451; 29485237; 29482163;
21. Nosacījumi vides valsts inspektoru regulārajām kontrolēm;
1. Vides stāvokļa un šīs atļaujas nosacījumu kontroli veic Valsts vides dienesta Madonas
reģionālās vides pārvaldes inspektori ([2] 49. pants).
2. Uzņēmuma teritorijā vides valsts inspektori pakļaujas uzņēmuma iekšējās kārtības
noteikumu prasībām.
3. Uzņēmumā jābūt pieejamiem visiem dokumentiem vides valsts inspekcijas veikšanai un
atļaujas nosacījumu pārbaudei.
4. Uzņēmuma integrētā kontrole jāveic ne retāk kā vienu reizi gadā.

23

Tabulu saraksts
Tabulas
Nosaukums
Nr.
1.
Informācija par noslēgtajiem līgumiem
Ķīmiskās vielas, ķīmiskie produkti un citi
materiāli, ko izmanto ražošanas procesā kā
2.
izejmateriālus vai palīgmateriālus un kuri nav
klasificēti kā bīstami
Bīstamās ķīmiskās vielas un ķīmiskie produkti, kas
3.
izmantoti ražošanā kā izejmateriāli, palīgmateriāli
vai veidojas starpproduktos vai gala produktos
Kurināmā vai degvielas izmantošana
4.
siltumenerģijai, elektroenerģijai un transportam
uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) iekšienē
5.

7.
8.

Siltumenerģijas izmantošana gadā

9.

11.

Ūdens ieguve
Informācija par ūdensapgādes sistēmu un derīgo
izrakteņu (pazemes ūdens) atradnēm(1)
Ūdens lietošana

12.

Emisijas avotu fizikālais raksturojums

13.

No emisiju avotiem gaisā emitētās vielas

14.

Emisija no neorganizētiem emisiju avotiem un
smakas

15.

Piesārņojošo vielu emisijas limitu projekts

16.

Piesārņojošās vielas notekūdeņos
Tieša notekūdeņu un lietusūdeņu izplūde ūdens
objektos (grāvī, upē, ezerā, jūrā)
Notekūdeņu izplūde uz cita uzņēmuma attīrīšanas
iekārtām
Operatora rīcībā esošie kanalizācijas sistēmu
raksturojošie dokumenti

10.

17.
18.
19.
20.

Trokšņa avoti un to rādītāji

21.
22.

Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem
Atkritumu savākšana un pārvadāšana

23.

Atkritumu apglabāšana

24.

Monitorings

Komentārs, ja
tabula nav aizpildīta

Netiek izmantotas

Netiek izmantotas
Neattiecas uz
konkrēto iekārtu
Neattiecas uz
konkrēto iekārtu

Uzglabāšanas tvertņu saraksts
Atkritumi, ko izmanto sadedzināšanas vai
līdzsadedzināšanas procesā
Elektroenerģijas izmantošana (gadā)

6.

Aizpildīta
(atzīmēt ar X)
X

Nav nepieciešams
X
Neattiecas uz
konkrēto iekārtu
X
X
X
Neattiecas uz
konkrēto iekārtu
Neattiecas uz
konkrēto iekārtu
Neattiecas uz
konkrēto iekārtu
Neattiecas uz
konkrēto iekārtu
X
X
Neattiecas uz
konkrēto iekārtu
X
Neattiecas uz
konkrēto iekārtu
X
X
Neattiecas uz
konkrēto iekārtu
X
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1. tabula
Informācija par noslēgtajiem līgumiem.

Nr.
p.k.

Līguma numurs

Līguma priekšmets

1.

28-2011

notekūdeņi

Līguma puses

Līgumā norādītā jauda
(piemēram, notekūdeņu,
atkritumu apjoms)

Līguma termiņš

SIA „Rēzeknes ūdens”

Vienu reizi ceturksnī

12.02.2011.-beztermiņa

7. tabula
Elektroenerģijas izmantošana (gadā)
Elektroenerģija, MWh/a
izlietots
Ražošanas iekārtām
Apgaismojumam
Atdzesēšanai un saldēšanai
Vēdināšanai
Apsildei
Citiem mērķiem
Kopā

kopējais daudzums
120 000

120 000
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9. tabula
Ūdens ieguve
Ūdens ieguves avota
identifikācijas
numurs
(*)

P600667
P600220
P600620

Ūdens ņemšanas avots (ūdenstilpe vai urbums)
ģeogrāfiskās
ūdens
koordinātas
nosaukums un atrašanās
saimnieciskā
vieta (adrese)
Z platums A garums iecirkņa kods
AA1 Ūdenstornis
AA2 Sauleskalns
AA5 Sauleskalns 2

56°48'35”
56o48’30’’
56◦48’26”

26°04'08”
26o04’35”
26◦43’47”

42167130
42167130
42167130

Ūdens daudzums
teritoriālais
kods

kubikmetri
dienā

kubikmetri
gadā

0700246
0704600
0704600

120.00
00.00
00.00

43 800
00.00
00.00

10.tabula
Informācija par ūdensapgādes sistēmu un derīgo izrakteņu (pazemes ūdens) atradnēm(1)
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 izrakteņu (pazemes ūdens) atradnes pase

Izstrādāšanas datums
-2001.gads
2001.gads
2007.gads
--

Atzīme par dokumenta
esību
-ir
ir
ir
--

Piezīme. (1) Operators pēc reģionālās vides pārvaldes pieprasījuma uzrāda dokumentu oriģinālus.
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11. tabula
Ūdens lietošana

Ūdens ieguves avoti un izmantošanas
veidi
1. No ārējiem piegādātājiem
2. No īpašniekam piederoša urbuma
3. Ezers vai upe
4. Jūras ūdens
5. Citi avoti
Kopā:

Sadzīves
vajadzībām
(kubikmetri gadā)

Citiem
mērķiem
(kubikmetri
gadā)atsūknēšana

19 779

18 193

1 586

19 779

18 193

1 586

Kopējais
ūdens
patēriņš

Atdzesēšanai
(kubikmetri
gadā)

Ražošanas
procesiem
(kubikmetri gadā)

16. tabula
Piesārņojošās vielas notekūdeņos
Izplūdes punkta
numurs un
adrese

Piesārņojošā viela,
parametrs

(1)

N60138
BioDRY-BB-120
„Rāvas”,
Sauleskalsns

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

Suspendētās vielas
BSP5
ĶSP
Nkopējais
Pkopējais
N/NH4
N/NO3

35
25
125
nelimitējas
nelimitējas

Pirms attīrīšanas
mg/l, 24
tonnas gadā
stundās
(vidēji )
(vidēji)
120
2.373
210
4.153
100
1.977
3.56
0.070
26
0.514
13
0.257
0.57
0.011

Īss lietotās
attīrīšanas
apraksts un tās
efektivitāte (%)
Mehāniskā
attīrīšana,
biogēnu
redukcija

Pēc attīrīšanas
mg/l,
tonnas
24 stundās
gadā
(vidēji)
(vidēji)
6.9
0.11
29
0.573
3.6
0.071
0.93
0.018
11
0.217
6.6
0.130
1.5
0.029

Piezīme.
(1) Saskaņā ar valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” klasifikatoru;
(2) Norāda tikai atļaujā.
(3) Vielas kods ar valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” apstiprinātu sarakstu;
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17. tabula
Tieša notekūdeņu un lietusūdeņu izplūde ūdens objektos (grāvī, upē, ezerā, jūrā)

Izplūdes vietas
nosaukums un
adrese (vieta)

Izplūdes
vietas
identifikācijas
numurs

Izplūdes vietas
ģeogrāfiskās
koordinātas

Saņemošā ūdenstilpe

Z platums

A garums

nosaukums

56°48'13”

26°05'02”

Arona

Kods
(1)

(1)

BioDRY-BB-120
„Rāvas”,
Sauleskalsns

A600293

ūdens
caurtece
(m3/h)

42167110

Notekūdeņu
daudzums
m3/d
(vidēji)

120

Izplūdes ilgums
(2)

kubikmetru gadā
(vidēji)

stundas/
diennaktī
dienas/ gadā

43 800

24/365

Piezīmes. (1) Saskaņā ar valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” klasifikatoru;.
( 2)
Neregulārām izplūdēm izplūdes periodu norāda stundās, dienās, mēnešos un gados (arī periodus, kas saistīti ar sistēmas uzstādīšanu, uzturēšanu un
remontēšanu).

19.tabula
Operatora rīcībā esošie kanalizācijas sistēmu raksturojošie dokumenti(1)

Nr.p.k.

Dokuments

Izstrādāšanas
datums

Atzīme par dokumenta esību

1.

Kanalizācijas ārējo tīklu un būvju tehniskās inventarizācijas lieta

--

--

2.

Kanalizācijas sistēmas tehniskā pase

2001. gads

ir

Piezīme. (1) Operators pēc reģionālās vides pārvaldes pieprasījuma uzrāda dokumentu oriģinālus.
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21.tabula
Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem

Atkritumu
klase

Atkritumu
nosaukums

(1)

(2)

190805
190801

Atkritumu
bīstamība(3)

Notekūdeņu
dūņas
Notekūdeņu
nosēdumi

Nav
bīstami
Nav
bīstami

Ienākošā atkritumu plūsma (t/a)
saņemts no
saražots
citiem
Pagaidu
uzņēmuglabāšanā galvemiem
kopā
(t)
nais avots
t
(uzņēmē(4)
jsabiedrībām)
Attīrīšanas
2
2
2
iekārtas
Attīrīšanas
1
3
3
iekārtas

Izejošā atkritumu plūsma (t/a)
nodots
pārstrādāts
apglabāts
citiem
uzņēmuRDmiem
kopā
daudaukods
kods (uzņēmējdzums (5)
dzums (6)
sabiedrībām)
2
3

3

3

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

22.tabula
Atkritumu savākšana un pārvadāšana
Pārvadāto
Komersants, kas veic
Atkritumu Savākšanas atkritumu
Pārvadāšanas
Komersants, kas saņem
atkritumu pārvadājumus
bīstamība(3) veids(4)
daudzums
veids(5)
atkritumus
(vai atkritumu radītājs)
(tonnas/gadā)
Atkritumu
Atkritumu
Notekūdeņu
apsaimniekotājorganisācija, apsaimniekotājorganisācija,
3
Autotransports
Nav bīstami konteiners
nosēdumi
kas saņēmusi attiecīgu
kas saņēmusi attiecīgu
atļauju
atļauju

Atkritumu
Atkritumu
nosauklase (1)
kums(2)
190801

Piezīmes.
(1), (2), (3)
Saskaņā ar Ministru kabineta 2004.gada 30.novembra noteikumiem Nr.985 “Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus”.
(4)
Konteineri, mucas, maisi un citi.
(5)
Autotransports, dzelzceļš, jūras transports
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24.tabula
Monitorings
Kods(1)

N600138

Monitoringam
pakļautie parametri
Suspendētās vielas
BSP5
ĶSP
N kopējais
P kopējais
N/NH4
N/NO3

Paraugu ņemšanas
Analīzes metode un
metode
tehnoloģija
Ieplūdē un izplūdē
Konkrētā laboratorijā
akreditētas
metodes

Konkrētā laboratorijā
akreditētas
metodes

Kontroles
biežums

Laboratorija, kas
veic analīzes

1 reizi gadā ieplūdē
un 1 reiz ceturksnī
izplūdē

Akreditēta
laboratorija

1 reizi gadā izplūdē
un ieplūde
Dzeramais ūdens

P600667

Atbilstoši MK noteikumiem Nr. 235 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes
prasības, monitoringa un kontroles kārtība”

Akreditēta
laboratorija

Aronas upe

42167110

Saprobitātes indekss
pH
Suspendētās vielas
BSP 7
N/NH4
N/NO2
N/NH4

Konkrētā laboratorijā
akreditētas
metodes

Konkrētā
laboratorijā
akreditētas
metodes

2016. u.t.t

Akreditēta
laboratorija

Piezīme. (1) Emisijas avota kods, izplūdes kods vai atkritumu kods. Lietot tādus pašus kodus kā šī pielikuma 13.2., 14.1., 14.2., 14.3., 16.1. un 17.1.tabulā.
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1. PIELIKUMS

Informācija par iesnieguma un tā precizējumu vai papildinājumu
iesniegšanas datumiem

Dokuments
Iesnieguma pirmā redakcija saņemta
Pieprasta papildinformācija operatoram
Iesnieguma otrā redakcija saņemta
Iesniegums pieņemts (atzinums)

Saņemts/Nosūtīts
15.11.2013.
26.11.2013.
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2. PIELIKUMS
Kopsavilkums
1.Ziņas par uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību):

SIA „Bērzaunes komunālais uzņēmums”
Adrese: Aronas iela 1, Sauleskalns, Bērzaunes pagasts, Madonas
novads, LV-4853
Tālruņa numurs: 64825124
Elektroniskā pasta adrese: berzaunesku@inbox.lv
Kontaktpersonas vārds, uzvārds: Māris Belorags
Amats: Valdes loceklis
2. Īss ražošanas aprakstu un iemeslu, kāpēc nepieciešama atļauja;
Bērzaunes pagasta SIA „Bērzaunes komunālais uzņēmums” pārziņā ir septiņi artēziskie urbumi,
ūdens attīrīšanas ietaises, Sauleskalna, Bērzaunes un Iedzēnu ciemu un Bērzaunes pamatskolas
ūdensvada un kanalizācijas tīkli, četras notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kā arī sadzīves atkritumu
apsaimniekošana un citi ar komunālo saimniecību saistīti jautājumi pagastā (apkures nodrošināšana,
ceļu uzturēšana u.c.)
Darbības veids atbilst MK noteikumu Nr. 1082 (04.12.2010.), 1.pielikuma sadaļai
8. Citas nozares: 8.9. notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dienā.
3. Piesārņojošās darbības apraksts, norādot izmantojamos resursus un emisiju ietekmi uz
vidi:
Sauleskalna ūdenssaimniecības sistēmu veido trīs ūdensapgādes urbumi, ūdens attīrīšanas
ietaises, ūdenstornis, ūdensapgādes tīkli, notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kanalizācijas tīkli.
Patreiz ūdensapgādes sistēmu veido 2 artēziskie urbumi, kas atrodas 30 m attālumā viens no otra,
un kuri tiek uzskatīti par vienu ūdensgultni, bet tos nedrīkst ekspluatēt vienlaicīgi. Uzsūknētais
ūdens tiek padots uz atdzelžošanas ietaisēm, kuru jauda ir 15 m3/st, pēc tam ūdens tiek uzsūknēts
ūdenstorņa rezervuārā, kura tilpums ir 100 m3 un tiek novadīts pa sadales tīkliem patērētājam.
Ūdens apgādes tīkliem ir pieslēgtas 21 daudzdzīvokļu mājas, 16 privātmājas, bērnudārzs „Vārpiņa”,
divi veikali, Tautas nams, astoņas komercfirmas. Kopējais ūdensvadu garums Sauleskalns ūdens
apgādes sistēmai ir 5.4 km . Cauruļvadi ir no tērauda, čuguna un polietilēna. To diametrs ir 40 mm,
50 mm, 63 mm, 75 mm, 100 mm. Ūdenssistēmas apkalpošanu, remontus, apkopes veic SIA
„Bērzaunes komunālais uzņēmums”. Pirms ūdens padošanas pa centralizētiem ūdensapgādes
sistēmas tīkliem patērētājiem tas tiek apstrādāts atdzelžošanas iekārtā ar jaudu līdz 15 m3/stundā.
Ūdens atdzelžošanas iekārtā ar aerācijas palīdzību notiek ūdens piesātināšana ar gaisu
nogulsnējamo vielu oksidēšanai. Radušās nogulsnes pēc tam tiek nofiltrētas, bet gāzes un gaistošās
organiskās vielas tiek izvadītas ar gaisa plūsmu. Aerācijas metode tiek izmantota lai samazinātu
paaugstinātu dzelzs saturu ūdenī. Tāda veida filtru iekšpusē atrodas katalizators, kas vairākkārt
paātrina dzelzs oksidācijas procesu. Rezultātā dzelzs pāriet no šķīstošas formas nešķīstošā un
nogulsnējas, veidojot pārslas, kuras viegli var aizturēt ar mehāniskajiem filtriem. Šobrīd ūdens
ieguvei tiek izmantots viens artēziskais urbums, bet divi agrāk ierīkotie urbumi atrodas rezervē.
Artēziskais urbums AA1 Ūdenstornis P600667 (LVĢMA DB Nr. 21872) ierīkots 2007. gadā, 120
m dziļš. Urbuma filtrs ierīkots D3pl-dg(76) ūdens horizontā. Urbšanas laikā iegūtais urbuma debits
sastādīja 3.0 l/s, īpatnējais debits 0.34 l/s. Urbums aprīkots ar krānu ūdens paraugu noņemšanai no
urbuma. Urbumam nodrošināta stingrā režīma aizsargjosla. Iegūtais ūdens daudzums 2012. gadā
sastāda 54.18 m3/dnn jeb 19 779 m3 gadā.
Artēziskais urbums AA2 Sauleskalns P600220 (LVĢMA DB Nr. 6671) ierīkots 1973. gadā, 93
m dziļš. Urbuma filtrs ierīkots D3pl(75) ūdens horizontā. Urbšanas laikā iegūtais urbuma debits
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sastādīja 2,8 l/s. Šobrīd netiek izmantots. Artēziskais urbums AA5 Sauleskalns 2 P600620
(LVĢMA DB Nr. nav zināms) ierīkots 1973. gadā, 101 m dziļš. Urbuma filtrs ierīkots D3pl(75)
ūdens horizontā. Urbšanas laikā iegūtais urbuma debits sastādīja 2,5 l/s. Šobrīd netiek izmantots.
Attīrīšanas ietaises BIO DRY-BB-120 apkalpo Sauleskalna ciematu, kur pie kanalizācijas tīkliem ir
pieslēgtas mājas ar 579 iedzīvotājiem. Sauleskalna ciematā kanalizācijas tīkls ir centralizēts un
dalīts. Pašvaldības notekūdeņu attīrīšanas ietaises ģenerālplānā tiek izvietotas aiz ciemata
dzīvojamās zonas kompaktā laukumā, kurš ir norobežots ar žogu. Iekārtas sastāv no aerācijas
tvertnes, diviem dīķiem, pēc kuriem notekūdeņi ieplūst meliorācijas grāvī un tālāk pēc 3,5 km
ieplūst Aronas upē. Ir iekārtota notekūdeņu no asenizācijas transporta pieņemšanas vieta, kas
pievestos notekūdeņus ar sūkņu palīdzību pārsūknē aerotankā un attīra tos. NAI darbības stāvoklis
ir apmierinošs. Dūņu lauki, kas ir izveidoti blakus attīrīšanas ietaišu bioloģiskajiem dīķiem, ar
atstrādātajām dūņām tiek pildīti pie aerotenku tīrīšanas. Uz dūņu laukiem vidēji gadā tiek novadīti ~
2.0 tonnas notekūdeņu dūņu. (pēc 2012.gada datiem). Notekūdeņu atkritumi (smiltis, lupatas), kuri
tiek uztverti notekūdeņu spiediena dzēšanas kamerā, tiek savākti un uzkrāti metāla konteinerā un
pēc tam izvesti uz sadzīves atkritumu poligonu saskaņā ar noslēgto līgumu. Vidēji gadā uz poligonu
tiek izvesti līdz 3 m3 atkritumu.
4. Iespējamo avāriju novēršana:
1. Saskaņā ar LR MK noteikumiem Nr.532/2005 “Noteikumi par rūpniecisko avāriju riska
novērtēšanas kārtību un riska samazināšanas pasākumiem” SIA „Bērzaunes komunālais
uzņēmums” ūdenssaimniecības sistēmai nav nepieciešama rūpniecisko avāriju novēršanas
programma vai drošības pārskats un objekta avārijgatavības plāns. Augstāk minēto noteikumu
1.pielikumā norādīti kvalificējošie daudzumi bīstamām vielām un bīstamo vielu grupām. Neviena
no šīm vielā metiek izmantota un arī nerodas uzņēmuma iekārtu darbības rezultātā.
2. Iespējamās avārijas komunālajā saimniecībā:
1.) ūdensvada plīsums;
2.) dziļurbuma sūkņa bojājumi;
3.) kanalizācijas aku un sistēmu aizsērēšana;
4.) attīrīšanas iekārtu bojājums.
3. Lai pēc iespējas izvairītos no ūdensvada un kanalizācijas sistēmas bojājumiem, regulāri tiek
veikta ūdensvada un kanalizācijas tīklu profilaktiska apskate.
4. Elektrības pārtraukuma gadījumā notiek pārslēgšanās uz otru pievadu.
5. Ūdenstorņa avārijas gadījumā ūdens var tikt padots ūdensvada sistēmā pa tiešo bez ūdenstorņa
darbības.
6. Attīrīšanas iekārtu darbības nodrošināšanas mehānismu avārijas gadījumā iekārtas var pārslēgt uz
rezerves kompresoru un notekūdeņu sūkni.
7. Apkalpojot attīrīšanas ietaises, stingri jāievēro darba drošība un drošības tehnika. Notekūdeņi
var būt par infekcijas avotu. Strādājot attīrīšanas iekārtās jālieto darba apģērbs – kombinezons,
gumijas zābaki, gumijas vai brezenta darba cimdi. Vienmēr pēc saskares ar notekūdeni, rokas
jāmazgā ar ziepēm.
8. Strādājot ar elektroierīcēm, jārīkojas atbilstoši darba drošības noteikumiem. Veicot darbus un
remontus, iekārtas obligāti jāatslēdz no elektriskā tīkla.
9. Visās slēgtās telpās (akas, sūknētava), kurās no notekūdeņu nogulsnēm var veidoties indīgas
gāzes (tās ir smagākas par gaisu un uguns nedrošas), drīkst ieiet vai iekāpt pēc to vēdināšanas vai
uzvelkot gāzmasku. To darīt aizliegts vienai personai.
10. Jāizsargājas no slidenām virsmām. Neizliet smērvielas. Vietām, kurās var iekrist, ir jābūt
nožogotām ar aizsargnožogojumu. Visām akām jābūt slēgtām ar vākiem.
11. Operatora rīcībā jābūt medicīniskajai aptieciņai pirmās palīdzības sniegšanai.
12. Attīrīšanas ietaišu teritorijai jābūt nožogotai, vārtiem aizvērtiem. Nepiederošām personām
atrašanās attīrīšanas ietaišu teritorijā un telpās aizliegta.
13. Vasarā attīrīšanas ietaišu teritorijā jāveic zāles izpļaušana sanitārajā zonā. Ziemā jārūpējas par
sniega attīrīšanu no tehnoloģiskajām iekārtām un celiņiem, slideno vietu nokaisīšanu ar smiltīm.
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14. Visiem attīrīšanas ietaises strādājošiem, pirms darba uzsākšanas (pastāvīgi vai remontu
veikšanai) jāsaņem darba drošības instruktāža. Instruktāža tiek noformēta darba drošības instruktāžu
žurnālā.
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