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A SADAěA
Vispārīgā informācija par atĜauju
1. Normatīvie akti, uz kuriem pamatojoties izsniegta atĜauja1

Latvijas Republikas likumi
1. “Vides aizsardzības likums” (02.11.2006. ar grozījumiem 21.06.2007., 14.02.2008.,
14.11.2008., 12.06.2009.)
2. “Par piesārĦojumu” (29.03.2001.ar grozījumiem 10.073.2002., 18.12.2003.,
27.01.2005., 06.04.2006., 27.09.2007., 25.10.2007., 07.05.2009., 10.12.2009.)
3. “Aizsargjoslu likums” (05.02.1997. ar grozījumiem 12.03.2002., 08.07.2003.,
22.06.2005., 06.03.2008., 14.05.2009.)
4. “Ūdens apsaimniekošanas likums” (16.10.2002. ar grozījumiem 12.12.2002.,
29.04.2004., 03.02.2005., 31.05.2007., 23.04.2009.)
5. “Atkritumu apsaimniekošanas likums” (14.12.2000. ar grozījumiem 19.02.2004.,
22.04.2004., 02.12.2004., 22.06.2005., 26.10.2006., 13.03.2008., 17.09.2009.)
6. “Ėīmisko vielu un ėīmisko produktu likums” (01.04.1998. ar grozījumiem
21.12.2000., 11.10.2001., 16.10.2003., 30.06.2005., 01.11.2007.)
7. “Dabas resursu nodokĜa likums” (01.01.2006. ar grozījumiem 19.12.2006.,
08.11.2007., 13.12.2007., 08.05.2008., 14.11.2008., 12.06.2009.)
Ministru kabineta noteikumi:
8. Nr.294 „Kārtība, kādā piesakāmas A,B un C kategorijas piesārĦojošās darbības un
izsniedzamas atĜaujas A un B piesārĦojošās darbības veikšanai” (09.07.2002. ar
grozījumiem 08.07.03., 03.02.04., 22.04.2004., 26.07.2005., 25.07.2006.,
19.12.2006., 06.01.2009., 13.10.2009.)
9. Nr.626 “Noteikumi par piesārĦojošas darbības izraisīto smaku noteikšanas metodēm,
kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos.”(27.07.2004. ar grozījumiem
03.07.2007.)
10. Nr.736 „Noteikumi par ūdens resursu lietošanas atĜauju” (23.12.2003. ar
grozījumiem 13.09.2005.)
11. Nr.43 „Aizsargjoslu ap ūdens Ħemšanas vietām noteikšanas metodika” (20.01.2004.
ar grozījumiem 17.03.2008., 13.10.2009.)
12. Nr.40 „Noteikumi par valsts metroloăiskai kontrolei pakĜauto mērīšanas līdzekĜu
sarakstu” (09.01.2007.)
13. Nr.235 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma prasības, monitoringa un kontroles
kārtība"(29.04.2003., ar grozījumiem 06.12.2005., 03.01.2006., 27.03.2007.,
19.05.2008., 28.07.2009., 29.09.2009.)
14. Nr.34 “Noteikumi par piesārĦojošo vielu emisiju ūdenī” (22.01.2002. ar grozījumiem
16.01.2007., 15.04.2008.)
15. Nr.362 “Noteikumi par notekūdeĦu dūĦu un to kompostu izmantošanu, monitoringu
un kontroli” (02.05.2006.)
16. Nr.118 “Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeĦu kvalitāti” (12.03.2002. ar
grozījumiem 01.10.2002., 04.10.2005., 07.07.2008., 11.08.2009., 29.09.2009.)
17. Nr.38 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 222-99 “Ūdensapgādes ārējie
tīkli un būves” (01.02.2000. ar grozījumiem 21.12.2004., 08.09.2009.)
18. Nr.214 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 223-99 „Kanalizācijas ārējie
tīkli un būves”” (15.06.1999. ar grozījumiem 18.01.2005.)
19. Nr.597 „Vides trokšĦa novērtēšanas kārtība” (13.07.2004. ar grozījumiem
30.11.2004., 03.01.2006., 31.01.2006., 02.06.2008.)
20. Nr.985 „Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus
bīstamus” (30.11.2004.)
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21. Nr.466 „Noteikumi par ėīmisko vielu un ėīmisko produktu uzskaites kārtību un datu
bāzi”(22.10.2002. ar grozījumiem 18.04.2006., 17.03.2008.)
22. Nr.448 “Par nepieciešamo izglītības līmeni personām, kuras veic uzĦēmējdarbību ar
ėīmiskajām vielām un ėīmiskajiem produktiem.” (23.10.2001.)
23. Nr.107 „Ėīmisko vielu un ėīmisko produktu klasificēšanas, marėēšanas un
iepakošanas kārtība” (12.03.2002., 01.10.2002., 21.10.2003., 19.04.2005.,
30.01.2007.)
24. Nr.404 “Dabas resursu nodokĜa aprēėināšanas un maksāšanas kārtība un kārtība,
kādā izsniedz dabas resursu lietošanas atĜauju” (19.06.2007. ar grozījumiem
02.06.2009.)
25. Nr. 1075 „Noteikumi par vides aizsardzības valsts statistikas pārskatu veidlapām”
(22.12.2008.)
26. 2006.gada 18.decembra Eiropas un Padomes Regula (EK) Nr.1907/2006, kas
attiecas uz ėimikāliju reăistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu
(REACH), un ar kuru izveido Eiropas Ėimikāliju aăentūru, groza Direktīvu 1999/45/
EK un atceĜ 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 93/67/EEK, Direktīvu 93/105/EK un Direktīvu 2000/21/EK.
________________________________
AtĜaujā izmantota atsauce uz šajā punktā norādītajiem normatīvajiem aktiem.

2. AtĜaujas derīguma termiĦš un jauna iesnieguma iesniegšanas termiĦš

AtĜauja izsniegta 2010. gada 28. aprīlī bez derīguma termiĦa ierobežojuma.
1. B kategorijas piesārĦojošas darbības atĜauju izsniedz uz visu attiecīgās iekārtas
darbības laiku ([2] 32. pants (1) daĜa).
2. AtĜauju pārskata un atjauno ik pēc septiĦiem gadiem ([2] 32. pants (1) daĜa).
3. Jautājumu par jaunas atĜaujas izsniegšanu vai atĜaujas nosacījumus pārskata šādos
gadījumos:
4.1.) ir saĦemta informācija par piesārĦojuma negatīvo ietekmi uz cilvēku
veselību vai vidi, ir pārsniegti vides kvalitātes normatīvu robežlielumi vai izdarīti
grozījumi normatīvajos aktos, kas nosaka vides kvalitātes normatīvus;
4.2.) saskaĦā ar valsts institūciju atzinumu procesa drošības garantēšanai ir
nepieciešams lietot citu tehnoloăiju;
4.3.) to nosaka citi normatīvie akti;
4.4.) pirms piesārĦojošas darbības izmaiĦas;
4.5.) ja tas paredzēts atĜaujas nosacījumos;
4.6.) likuma „Par piesārĦojumu” 50. un 51.pantā noteiktajos gadījumos;
4.7.) ja iekārtas radītais piesārĦojums ir tik būtisks, ka atĜaujas nosacījumus vai
tajā noteiktos emisijas limitus nepieciešams pārskatīt vai noteikt atĜaujā jaunus
emisijas limitus ([2] 32. pants (3) daĜa).
4. Ja iekārtā paredzēts veikt būtiskas izmaiĦas, jauns iesniegums jāiesniedz vismaz 90
dienas pirms šo izmaiĦu veikšanas. ([8] 4.2.punkts).
5. Operators iesniegumu jaunas atĜaujas saĦemšanai vai būtiskas izmaiĦas ieviešanai
piesārĦojošā darbībā iesniedz attiecīgajā reăionālajā vides pārvaldē tādos termiĦos un
kārtībā, kādi paredzēti normatīvajos aktos, kuri nosaka atĜauju izsniegšanu piesārĦojošas
darbības veikšanai, vai mēneša laikā pēc šā panta trešās daĜas 1. — 4. vai 8.punktā
minēto apstākĜu atklāšanas ([2] 32. pants (4) daĜa).

4

3. Informācija par to, kam nosūtītas atĜaujas kopijas

•
•
•

Vides pārraudzības valsts birojam (Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045), elektroniski un
dokumentāri.
Veselības inspekcijas Vidzemes kontroles nodaĜai (L. Paegles iela 9, Valmiera, LV4201), elektroniski uz e-pasta adresi vidzeme@vi.gov.lv.
Gulbenes novada pašvaldībai (Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801),
elektroniski uz e-pasta adresi dome@madona.lv.

4. Norāde par ierobežotas pieejamības informāciju

AtĜaujā nav iekĜauta ierobežotas pieejas informācija
5. (Svītrots ar 26.07.2005. noteikumiem Nr. 567)
6. Citas saĦemtās atĜaujas, kuras aizstāj šī atĜauja

B kategorijas piesārĦojošas darbības atĜauja Nr. MAT-8-5090-146, derīga līdz 2010. gada 1.
maijam.

B SADAěA
Pieteiktā darbība, iesnieguma izvērtējums un atĜaujas izsniegšanas
pamatojums
7.

Pieteiktās darbības īss apraksts.

SIA “Alba” ūdensvada un kanalizācijas ekspluatācijas daĜas pārziĦā Gulbenes pilsētā ir septiĦi
artēziskie urbumi, atdzelžošanas stacija, ūdensvada un kanalizācijas tīkli, notekūdeĦu attīrīšanas
iekārtas BIO-2000, kā arī notekūdeĦu dūĦu kompostēšanas laukums attīrīšanas iekārtu teritorijā.
AtĜaujai pieprasītais apjoms:
• Iegūtais pazemes ūdens no artēziskiem urbumiem- 405 150 m3 gadā;
• NotekūdeĦu daudzums – 1110 m3 diennaktī jeb 405 150m3 gadā;
• NotekūdeĦu dūĦu daudzums - 900 t gadā;
• Atkritumi no sietiem – 160 t gadā.
SaskaĦā ar ekonomiskās darbības klasifikāciju (NACE_2.red.) SIA “Alba” piesārĦojošas
darbības virziena kodi ir :
36.00. – Ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde
37.00. – NotekūdeĦu savākšana un attīrīšana
SaskaĦā ar rūpniecības produkcijas klasifikatoru (PRODCOM) uzĦēmuma darbības virziena
kodi ir:
36.00.00.00.00 – Patērētājiem piegādātais kopējais ūdens daudzums, tūkst. m3
Darbības veidi atbilst MK noteikumu Nr. 294/2002, 1.pielikuma sadaĜai
5. Atkritumu apsaimniekošana 5.8. to dūĦu un atkritumu apglabāšanas, uzglabāšanas vai
kompostēšanas vietas, kuri nav pielīdzināmi bīstamajiem atkritumiem.
8. Citas nozares 8.9. notekūdeĦu attīrīšanas iekārtas ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dienā.
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Ūdens ieguve. UzĦēmuma pārziĦā ir centralizētā Gulbenes pilsētas ūdensapgādes sistēma (vēl ir
divas resoru ūdensapgādes sistēmas, kas atrodas pilsētas Z daĜā). Uz šo brīdi ar centralizēto
ūdensapgādi tiek nodrošināti 68% iedzīvotāju, bet pēc ūdenssaimniecības attīstības projekta
realizācijas šis skaitlis sasniegs 95% kā tas ir noteikts ES Dzeramā ūdens direktīvā.
Ūdensapgādes sistēma nodota ekspluatācijā 1976. gadā, tās garums ir 25 km, tīkls ir vāji attīstīts
un bieži vien trūkst sacilpojuma. Lai novērstu nepilnības ūdensapgādē ir izstrādāta ilgtermiĦa
investīciju programma, kas ietver ūdensapgādes tīklu paplašināšanu Gulbenes pilsētā un blakus
esošajos Stradu pagasta 4 ciemos- Stāėi, Šėieneri, Paliena, CeĜmalas.
UzĦēmuma pārziĦā ir septiĦi artēziskie urbumi. Trīs no urbumiem netiek izmantoti (atrodas
rezervē). Uz šo brīdi ūdens apgādei tiek izmantotas 3 artēziskās akas, kas ietilpst Gulbenes
ūdensgūtnes „Gaitnieki” sastāvā. No 1999. līdz 2001. gadam tika veikta artēzisko urbumu
rekonstrukcija. Ūdens kvalitāte ir laba, izĦemot paaugstinātu dzelzs saturu. Lai dzelzs
koncentrācija atbilstu pieĜaujamiem daudzumiem, ir izbūvētas ūdens atdzelžošanas iekārtas ar
jaudu 2500 m3/dnn, jauni pazemes ūdens rezervuāri un otrā pacēluma sūkĦu stacija. Pēc 2009.
gada statistikas pārskata datiem „Nr.2-Ūdens. Pārskats par ūdens lietošanu” dienā tiek iegūti 680
m3 un gadā- 248 069 m3 ūdens. Ūdens ieguvei tiek izmantoti artēziskie urbumi AA5Gaitnieku-3
P600515, AA6Jaunais tornis P600552, AA7Gaitnieku-1 P600517. No kopējā iegūtā ūdens
daudzuma iedzīvotāji izmanto 74%, dažādas institūcijas- 14%, bet ražošanas procesiem- 12%.
Ūdens pacelšana no urbumiem notiek ar dziĜurbuma daudzpakāpju centrbēdzes sūkĦiem, kuri
strādā automātiskajā režīmā. Ūdens patēriĦš tiek uzskaitīts ūdens lietošanas instrumentālās
uzskaites žurnālā pēc ūdens skaitītāja rādījumiem.
Kanalizācijas tīkli. Centralizētajiem kanalizācijas tīkliem pieslēgti ~6575 (aptuveni 68%
pilsētas iedzīvotāju) lietotāji. Kanalizācijas tīklu kopgarums ir 27.31 km. No tiem dzelzbetona
kolektori 0.53 km garumā, ėeta spiedvadi ar diametru 150, 250 un 300 mm 3.18 km garumā.
Pārējo sastāda ielu tīkli. Pamatā keramikas caurules ar diametru100, 150, 200, 250 un 300 mm.
Kanalizācijas tīkliem nepieciešama tīklu rekonstrukcija. Atšėirība starp kanalizācijas sistēmā
ievadīto notekūdeĦu daudzumu (519 m3/dnn) un caur attīrīšanas iekārtu plūsmas mērītāju izejošo
notekūdeĦu daudzumu (1047 m3/dnn) norāda uz augstu infiltrācijas procentu tīklos. 2002. gadā
tika izbūvēts dubultais 500m spiedvads, kas kopā ar Rēzeknes ielas kanalizācijas sūkĦu staciju
nodrošina slimnīcas, bijušās skolas ēkas un Veselības inspekcijas pieslēgumu pie pilsētas
kanalizācijas tīkla, rekonstruēta pilsētas galvenā kanalizācijas sūkĦu stacija, tās jauda 250 m3/h.
Gulbenes pilsētas kanalizācijas sistēma ekspluatācijā nodota 1955.gadā. Rekonstruētās
notekūdeĦu attīrīšanas iekārtas nodotas ekspluatācijā 2001. gadā. Viss iekārtu komplekss
aizĦem 7.872 ha lielu platību. Attīrīšanas iekārtu tips – bioloăiskās attīrīšanas iekārtas BIO ar
jaudu 2000 m3 diennaktī, ar kopējo darba tilpumu 3200 m3. Attīrīšanas iekārtu projektētā jauda ir
2000 m3 notekūdeĦu diennaktī, bet faktiski 2009. gadā uz attīrīšanas iekārtām tika novadīti 157
593 m3 notekūdeĦu jeb 432 m3 diennaktī. Gaisu attīrīšanas iekārtām var padot ar 2
kompresoriem Pauther WA 2024AP un Pauther WA 2037AP un notekūdeĦus var pieĦemt ar 2
pazemes tipa sūkĦiem- 7LY6TNP3201MT un AFP0832.
NotekūdeĦu attīrīšanas iekārtu BIO-2000 elementu secība ir sekojoša:
• Septisko nogulšĦu tvertne-asenizācijas stacija Privātmāju septikdūĦas un citi
notekūdeĦi tiek pieĦemti septikdūĦu tvertnē un ar sūkĦa palīdzību tiek sūknētas
uz iekārtām. Netīro ūdeĦu tvertne ir aprīkota ar sūkĦiem. Tajā nonāk NAI
sadzīves notekūdeĦi, nosēdināšanas tvertnes virsmas ūdeĦi, lieko dūĦu blīvēšanas
tvertnes ūdeĦi un ūdeĦi, kuri rodas dūĦu presēšanas laikā skalojot preses lentas.
• spiediena dzēšanas kameras;
• rupjo redeĜu akas, kurā notekūdeĦi tiek attīrīti no rupjo atkritumu
piemaisījumiem;
• smilšu un eĜĜas uztvērējs;
• OCO tvertne- aerācijas tvertnes tilpums ir 1500 m3. Notekūdens paštecē nonāk
bioloăiskajā attīrīšanas daĜā- aerācijas tvertnē, kur notiek nitrifikācija. Tā ir
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aprīkota ar aerācijas sistēmu, plūsmas mikseri, skābekĜa mērītāju, gaisa pūtējiem
ar frekvenču pārveidotāju. Aerācijas sistēma sastāv no maăistrālā gaisa vada, kurš
sadalās piecos sadalošajos vados. Sadalošajiem vadiem ir pieskrūvēti 44 difuzori
katram, ar kuru palīdzību aktīvās dūĦas tiek bagātinātas ar gaisu. SkābekĜa saturs
tiek regulēts no 1 mg/l vasarā līdz 2.5 mg/l ziemā. DūĦu blīvums tiek regulēts no
3 g/l vasarā līdz 5 g/l ziemā.
• no aerācijas tvertnes ūdens nonāk dūĦu nosēdināšanas tvertnē. Tā ir aprīkota ar
tekni tīrā ūdens savākšanai, tiltu, diviem dūĦu recirkulācijas sūkĦiem ar frekvenču
pārveidotāju un plūsmas mērītāju, lieko dūĦu sūkni ar plūsmas mērītāju, virsmas
ūdeĦu savācējtvertni, skrēperi, teknes tīrīšanas sistēmu. Veidojošās liekās dūĦas
tiek atsūknētas uz lieko dūĦu blīvēšanas tvertni. Skrēpers nodrošina nosēdušos
dūĦu savākšanu recirkulācijai, virsmas ūdeĦu savākšanu, teknes tīrīšanu. Virsmas
ūdeĦi nonāk netīro ūdeĦu akā, no kuras tie tiek sūknēti atpakaĜ.
• izlaides Izlaide sastāv no izlaides akas un skābekĜa bagātināšanas teknes. Aka
aprīkota ar plūsmas mērītāju, Ph/temperatūras/elektrovadītspējas mērītāju un
automātisko paraugu Ħēmēju. SkābekĜa bagātināšanas tekne aprīkota ar skābekĜa
mērītāju.
Attīrītie notekūdeĦi nonāk Asarupītē, pēc tam Krustalīces upē.
Gulbenes pilsētā nav ražošanas uzĦēmumu, kas varētu negatīvi ietekmēt attīrāmo notekūdeĦu
kvalitāti. Lielākajiem uzĦēmumiem ir pašiem savas lokālās notekūdeĦu attīrīšanas iekārtas.
SIA “ALBA” apgādā ar ūdeni arī individuālās apbūves teritoriju, kurā nav izbūvēti maăistrālie
kanalizācijas tīkli. Kanalizācijas ūdeĦi tiek uzkrāti izsmeĜamās bedrēs, no kurām kanalizācijas
notekūdeĦi tiek izvesti uz pilsētas attīrīšanas iekārtām. Individuālie patērētāji paši organizē
izsmeĜamo bedru izvešanu, piesakot uzĦēmuma specializēto transportu.
Tā kā individuālajā apbūves daĜā pie mājām ir izsmeĜamās bedres, kā arī daĜa ūdens siltajā
gadalaikā tiek izlietota laistīšanai, tad daĜa no patērētā ūdens tiek novadīta atpakaĜ maăistrālajā
kanalizācijas tīklā. DaĜa lietus ūdeĦu kanalizācijas tīklu ir pievienoti kopējai kanalizācijas
sistēmai. Līdz ar to daĜa lietus un sniega kušanas ūdeĦu nonāk notekūdeĦu attīrīšanas ietaisēs.
Virsējo ūdeĦu kanalizācija būvēta padomju lakos un tās vispārējais stāvoklis ir neapmierinošs.
Sistēmā daudz bojājumu, bojājumu vietas pieskalotas ar smiltīm.
DūĦu apstrādes procesā ietilpst lieko dūĦu blīvēšanas tvertne un dūĦu prese. Lieko dūĦu
blīvēšanas tvertne aprīkota ar liekā ūdens savākšanas tekni un līmeĦu mērīšanas aparatūru.
Tvertnes tilpums ir 20m3. DūĦu preses sastāvā ietilpst dūĦu sūknis no blīvētāja uz presi ar
frekvenču pārveidotāju, plūsmas mērītājs, polimēru dozēšanas iekārtas, polimēru un dūĦu
sajaukšanas mikseris, dūĦu prese, preses siksnu skalošanas sūknis un sauso dūĦu sūknis,
piekabe. DūĦas no dūĦu blīvētāja ar sūkni tiek padotas uz presi, sajaucot mikserī ar polimēru.
Polimērs palīdz labāk atūdeĦot dūĦas. Sausnas saturs dūĦās pēc preses ir no 15%-20%. No
preses dūĦas ar sauso dūĦu sūkni tiek padotas uz traktora piekabi. DūĦas tiek pārvietotas uz
attīrīšanas iekārtu teritorijā esošo dūĦu uzglabāšanas laukumu.
NotekūdeĦu attīrīšanas procesā rodas divu veidu atkritumi- atkritumi no sietiem-160 t/gadā un
sadzīves notekūdeĦu attīrīšanas dūĦas-900 t/gadā.
Dienā tiek saražots apmēram 0.4 t atkritumu no sietiem un tie no NAI tiek nogādāti uz sadzīves
atkritumu poligonu „Kaudzītes” Litenes pagastā.
NotekūdeĦu dūĦas katru darba dienu tiek saražotas ~3 t un ar transportu tiek nogādātas uz
pagaidu dūĦu glabātuvi un kompostēšanas laukumu iekārtu teritorijā. DūĦu kompostēšanas
vieta no pārējās iekārtu teritorijas ir atdalīta ar aizsargvaĜĦiem. DūĦu uzglabāšana notiek
betonētos baseinos ar drenāžu. Savāktie drenāžas ūdeĦi nonāk atpakaĜ attīrīšanas iekārtās.
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8.

Atrašanās vietas novērtējums.

Gulbenes novads ir viens no Vidzemes novadiem, kas atrodas Latvijas ziemeĜaustrumu daĜā uz
Vidzemes - Latgales robežas. Novada centrs atrodas 186 km ( pa dzelzceĜu 179 km ) attālumā no
Rīgas. Rajona reljefu kopumā var raksturot, kā viegli viĜĦotu. Novadam raksturīgs pārejas tipa
klimats no piejūras klimata uz kontinentālo klimatu.
Ūdensapgādes urbumi ūdensgūtnē „Gaitnieku” atrodas pilsētas centrālajā daĜā apbūves teritorijā.
NotekūdeĦu attīrīšanas iekārtas atrodas Stradu pagastā pie pašas pilsētas robežas un aizĦem
7.872 ha lielu teritoriju. Iekārtu teritorijā esošās ēkas- vienstāva. Tuvākā dzīvojamā māja atrodas
100 m attālumā.
Ăeoloăiskās uzbūves pamatīpašības Gulbenes rajonā tāpat kā visā Latvijas teritorijā nosaka divi
platformām raksturīgi elementi: kristāliskais pamatklintājs un nogulumiežu sega. Narvas svīta
gandrīz visā Latvijas teritorijā ir stabils reăionālais sprostslānis, kurš atdala saldūdens horizontus
no zemāk iegulošajiem sāĜūdeĦiem ar daudz augstāku mineralizācijas pakāpi. Virs Narvas svītas
ieguĜ apjomīgs, pārsvarā sarkanīgs terigēno iežu komplekss, kurš apvieno vidusdevona Arukilas
un Burtnieku, kā arī augšdevona Gaujas un Amatas svītu smilšakmeĦus ar aleirolītu un mālu
starpslāĦiem. Šis komplekss veido vienotu ūdenssaturošu horizontu, kuru iespējams izmantot
daudzu objektu, t.sk.arī Gulbenes pilsētas centralizētai apgādei ar dzeramo ūdeni.
Teritorijas ăeoloăiskā griezumā var izdalīt limnoglaciālos nogulumus - mālus, mālsmilti,
smalkgraudaunu smilti, fluoglaciālos nogulumus - dažādas graudainības smiltis, ar grants un oĜu
piejaukumu un glaciālos nogulumus - mālsmilti un smilšmālu ar granti un oĜiem līdz 10-15%
(morēnu). Bezakmens māli, smiltis un kūdra jāuzskata tikai par lokāliem veidojumiem.
Attīrīšanas iekārtas ietilpst plašā glaciālo nogulumu (morēnas) izplatības rajonā.Gruntsūdens
sporadiski izplatīts mālainajos nogulumos lēcu un starpslāĦu vaidā un saistīts ar dažādgraudainu
smilti ar grants un oĜu piejaukumu. Objekta tiešā tuvumā atrodas Asarupīte, kas tek apmēram 0.4
km uz austrumiem no attīrīšanas iekārtām.
Attīrīšanas iekārtu potenciālās kaitīgās ietekmes zonā īpaši aizsargājamo jūtīgās dabas teritoriju
un objektu nav. Tās neatrodas aizsargjoslā.

9.

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

Ir saĦemts Veselības inspekcijas Vidzemes kontroles nodaĜas atzinums par B kategorijas
piesārĦojošas darbības atĜaujas izsniegšanu SIA „Alba” Gulbenes pilsētas ūdenssaimniecības
sistēmas darbībai.
9.2. citu valstu atbildīgo institūciju priekšlikumi, ja ir pārrobežu ietekme;

Nav pārrobežu ietekmes.
9.3. sabiedrības priekšlikumi;

Priekšlikumi nav saĦemti.
9.4. operatora skaidrojumi.

Nav pieprasīti.

10.

Iesnieguma novērtējums:
10.1. ieviestie un plānotie labākie pieejamie tehniskie paĦēmieni A kategorijas darbībām;
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SIA „Alba” piesārĦojošas darbības iekārtu darbība tiek klasificēta kā B kategorijas piesārĦojošas
darbības iekārta.

10.2. ieviestie un plānotie tīrākas ražošanas pasākumi;

1. Dzeramā ūdens taupīšanai pilsētā tiek uzstādīti ūdens patēriĦa skaitītāji, tādejādi rosinot
iedzīvotājus taupīgāk izturēties pret lieku dzeramā ūdens patēriĦu.
2. 2001. gadā ekspluatācijā tika nodotas vides aizsardzības prasībām atbilstošas notekūdeĦu
attīrīšanas iekārtas BIO-2000.
3. UzĦēmuma kanalizācijas dienests regulāri veic plānotu kanalizācijas trašu tīrīšanu un aku
apsekošanu. ĥemot vērā apsekošanas rezultātus tiek plānoti nelieli aku remonti.
4. Attīrīšanas iekārtu teritorijā ir izveidota atsūknēto dūĦu uzglabāšanas un kompostēšanas vieta.
5. Realizējot projektu „Gulbenes ūdenssaimneicības attīstība, II kārta”, Gulbenes pilsētā
paredzēts izbūvēt ūdensavada un kanalizācijas tīklus Aizkapu rajonam, Brīvības, Vidus, Ozolu,
RaiĦa, Ievugravas, Dzirnavu, BlaumaĦa, Draudzesskolas, Nākotnes, Lauku, Lapu un Litenes
ielām, ūdensvada tīklus DzelzceĜa, Robežu un KĜavu ielām. Paredzēts izbūvēt 7 jaunas
kanalizācijas sūkĦu stacijas, atjaunot 91 apkalpes aku un 104 skatakas.
10.3. resursu izmantošana (ūdens, enerăija un ėīmiskās vielas);

• Ūdens – 405 150 m3/gadā
Pilsētas apgādei ar ūdeni tiek izmantoti trīs artēziskie urbumi- AA5 P600515, AA6 P600552,
AA7 P600517. Viens urbums- AA1 P600516 ir rezervē.
Artēziskais urbums AA5Gaitnieku-3 P600515 (VĂD identifikācijas Nr. 8002) ierīkots 1977.gada
aprīlī, urbuma filtrs atrodas Gaujas-Amatas ūdens horizontā (D3gj+am/87) 225 m dziĜumā.
Urbuma atrašanās vietas ăeogrāfiskās koordinātes ZP 57o10’43”un AG 26o41’32”,
ūdenssaimnieciskais kods 42418500 Krustalīce. Ūdens patēriĦš diennaktī ~164 m3, gadā –60 000
m3. Ūdens debits 13.0 l/s; īpatnējais debits 1.80 l/s.
Artēziskais urbums AA6Jaunais tornis P600552 (VĂD identifikācijas Nr. 7932) ierīkots
1998.gada augustā, urbuma filtrs atrodas Gaujas-Amatas ūdens horizontā (D3gj+am/87) 220 m
dziĜumā. Urbuma atrašanās vietas ăeogrāfiskās koordinātes ZP 57o10’30”un AG 26o45’40”,
ūdenssaimnieciskais kods 42418500 Krustalīce. Ūdens patēriĦš diennaktī ~ 472 m3, gadā –172
575 m3. Ūdens debits 11.0 l/s; īpatnējais debits 1.20 l/s.
Artēziskais urbums AA7Gaitnieku-3 P600517 (VĂD identifikācijas Nr. 3493) ierīkots
2001.gadā, urbuma filtrs atrodas Gaujas-Amatas ūdens horizontā (D3gj+am/87) 220 m dziĜumā.
Urbuma atrašanās vietas ăeogrāfiskās koordinātes ZP 57o10’35”un AG 26o45’35”,
ūdenssaimnieciskais kods 42418500 Krustalīce. Ūdens patēriĦš diennaktī ~ 472 m3, gadā –172
575 m3. Ūdens debits 11.0 l/s; īpatnējais debits 1.20 l/s.
Ūdens pacelšana no urbumiem notiek ar dziĜurbuma daudzpakāpju centrbēdzes sūkĦiem, kuri
strādā automātiskajā režīmā. Ūdens patēriĦš tiek uzskaitīts ūdens lietošanas instrumentālās
uzskaites žurnālā pēc ūdens skaitītāju rādījumiem.
• Elektroenerăija – 178 000 kWh/gadā.
Elektroenerăija tiek izmantota ražošanas procesa nodrošināšanai atbilstoši 10.1. tabulai- 157 000
kW/h ražošanas iekārtām; 1000 kW/h apgaismojumam; 20 000 kW/h apsildei.
•

UzĦēmumā izmantoto ėīmisko vielu un materiālu izlietojums saskaĦā ar 9.1. tabulu.

DūĦu presēšanas procesā tiek pielietoti flokulanti ZETAG7875 FS40 (atbilstoši 9.1. tabulai),
kuri nepieciešami dūĦu atūdeĦošanai.
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Nepieciešamo flokulantu reizi gadā, veicot testus, nosaka flokulanta piegādātājfirma „Ekotakas”
pēc šādiem kritērijiem- sausne pēc preses, flokulanta patēriĦš uz 1m3 dūĦu un polimēra
daudzums preses skalošanas ūdenī.
Gadā tiek izlietotas apmēram 0.5 t flokulanta. Flokulants tiek piegādāts 60 kg mucās un tādēĜ nav
nepieciešamas speciālas uzglabāšanas tvertnes. Pielikumā tiek pievienots flokulanta kvalitātes
sertifikāts.
10.4. emisija gaisā un tās ietekme uz vidi;

Neattiecas uz konkrēto piesārĦojošo darbību.

10.5. smaku veidošanās;

Smaka notekūdeĦu attīrīšanas iekārtu teritorijā ir jūtama mehāniskās attīrīšanas sektorā, dūĦu
kompostēšanas vietā. Smakas veidošanās atkarīga no iekārtas ekspluatācijas režīma, no
klimatiskajiem apstākĜiem (temperatūra, sausums, nokrišĦi).
Iedzīvotāju sūdzības nav saĦemtas.

10.6

emisija ūdenī un tās ietekme uz vidi;

1.) Gulbenes pilsētas kanalizācijas sistēma ekspluatācijā nodota 1955.gadā. Pilsētas notekūdeĦi
tiek attīrīti bioloăiskajās notekūdeĦu attīrīšanas iekārtās BIO-2000 (600189) ar izplūdi Asarupītē,
tālāk Krustalīces upē.
2.) Attīrīto notekūdeĦu kvalitāte atbilst MK noteikumos noteiktajiem parametriem un paliekošais
piesārĦojums gadā nepārsniedz B kategorijas piesārĦojošās darbības atĜaujas Nr. MAT-8-5090146 noteiktos limitus.
3.) 2009. gadā kopējais notekūdeĦu daudzums, kas tika novadīts uz bioloăiskajām attīrīšanas
iekārtām ir 157 593 m3 notekūdeĦu jeb 432 m3 diennaktī. AtĜaujai pieprasītais apjoms sastāda
547 500 m3 gadā. Nosakāmās vielas notekūdeĦos- bioloăiskais skābekĜa patēriĦš BSP5, ėīmiskais
skābekĜa patēriĦš ĖSP, suspendētās vielas, kopējais slāpeklis, kopējais fosfors, amonija
slāpeklis, nitrātu slāpeklis, virsmas aktīvās vielas.
PieĜaujamais ūdens piesārĦojums dots B-1. tabulā.
B-1. tabula

Nosakāmais rādītājs
BSP5
ĖSP
Suspendētās vielas

Limitējošā
koncentrācija, mg/l

AtĜautā piesārĦojuma
slodze gadā, t/gadā

Faktiskā piesārĦojuma
slodze gadā, t/gadā

< 25
< 125
< 35

13.6875
68.4375
19.1625

396.94
2085.98
383.25

4.) Attīrīto notekūdeĦu izplūdes vietas numurs- N600371. Izplūdes punkta tiešā tuvumā nav
oficiāli apstiprinātas peldvietas. Ārējās kanalizācijas, un notekūdeĦu izplūdes vietas shēma
aplūkojama iesnieguma pielikumā.
5.) Lietus ūdeĦi, sniega un ledus kušanas ūdeĦi tiek novadīti pilsētas virsūdens sistēmā.
6.) Ūdens lietošanas bilances shēma ir pievienota iesnieguma pielikumā.
Paceltais ūdens 2009.gadā: 248 069 m3, t.sk. realizētais: 166 170 m3, rezervuārā uzkrātais 1000
m3, pašpatēriĦam izlietotais 43 058 m3. No realizētā ūdens 138 475 m3 patērēti sadzīves
vajadzībām, bet 27 695 m3 ražošanas vajadzībām.
NotekūdeĦu novadīšana 2009.gadā: 157 593 m3.
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10.7. atkritumu veidošanās un apsaimniekošana;

1.) NotekūdeĦu attīrīšanas iekārtas darbības rezultātā veidojas notekūdeĦu iekārtu darbības
procesa atkritumi.
2.) Neorganiskie atkritumi no sietiem (iesaiĦojamais materiāls, plastmasa, lupatas u.c.) 160 t
gadā. Atkritumi tiek savākti un uzglabāti konteinerā promvešanai uz sauso sadzīves atkritumu
poligonu.
3.) Katru darba dienu tiek saražots ~3 tonnām notekūdeĦu dūĦu, kuras tiek uzglabātas
kompostēšanas laukumā attīrīšanas iekārtu teritorijā. Gadā veidojas 900 t atsūknēto dūĦu.
10.8.

trokšĦa emisija;

1.) UzĦēmuma darbības rezultātā trokšĦa faktors nav būtisks. TrokšĦa avotu, kuri paaugstina
troksni ārpus piesārĦojošas darbības iekārtām vairāk par 40 decibeliem, nav.
2.) Pa uzĦēmuma teritoriju braucošais transports būtiski neietekmē trokšĦa līmeni ciemata
teritorijā un ārpus tās.
3.) UzĦēmuma teritorijā nav tādu iekārtu, kas radītu troksni, kurš varētu traucēt tuvākās
apkaimes iedzīvotājiem. Sūdzības nav saĦemtas.
4.) TrokšĦa līmenis uzĦēmuma teritorijā nav mērīts. TrokšĦa mērījumi vidē nav veikti.
10.9.

augsnes un pazemes ūdeĦu aizsardzība

1.) Ievērojot Aizsargjoslu likuma aprobežojumus ap ūdens Ħemšanas vietām, urbumu un
pazemes ūdeĦu horizonta piesārĦojums netiek pieĜauts.
2.) Netiek pieĜauta neattīrītu notekūdeĦu noplūde no attīrīšanas iekārtām, tādejādi pazemes ūdeĦi
netiek piesārĦoti.
3.) Regulāri tiek veiktas kanalizācijas sistēmas tehniskā stāvokĜa kontroles, lai nepieĜautu cauruĜu
dehermetizāciju un nepieĜautu notekūdeĦu noplūdi.
4.) Netiek pieĜauta arī notekūdeĦu dūĦu un to komposta, kā arī filtrējošo ūdeĦu nokĜūšanu
augsnē un gruntsūdeĦos.
10.10.

avāriju risks un rīcības plāni ārkārtas situācijām.

1.) SaskaĦā ar LR MK noteikumiem Nr.259 „Rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtība un
riska samazināšanas pasākumi” notekūdeĦu attīrīšanas iekārtām nav nepieciešama rūpniecisko
avāriju novēršanas programma vai drošības pārskats un objektu avārijgatavības plāns.
2.) Visās iekārtu ēkās atrodas ugunsdzēšamie aparāti.
3.) Regulāri notiek ūdensapgādes un kanalizācijas iekārtu un sistēmu tehniskā stāvokĜa
pārbaudes.
4.) Ugunsdrošībai pilsētā uzĦēmums ir ierīkojis ūdensapgādes tīklos ugunsdrošības hidrantus,
kuru izvietojums ir saskaĦots ar VUGD Gulbenes nodaĜu un VUGD darbinieki veicot hidrantu
pārbaudi informē uzĦēmumu par pārbaudes rezultātiem.
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C sadaĜa
AtĜaujas nosacījumi
11. Nosacījumi uzĦēmuma darbībai
11.1. darbība un vadība

AtĜauja izsniegta SIA “ALBA” Gulbenes pilsētas notekūdeĦu attīrīšanai
notekūdeĦu attīrīšanas iekārtās BIO-2000 (A600189) un dūĦu kompostēšanas
laukumam, kā arī pilsētas ūdens apgādes sistēmai.
1. AtĜauja izsniegta sekojošu darbību veikšanai:
• Komunālo notekūdeĦu attīrīšanai bioloăiskajās notekūdeĦu attīrīšanas iekārtās
BIO-2000 (A600189) līdz 1500 m3 diennaktī jeb 547 500 m3 gadā.
• NotekūdeĦu dūĦu 900 t gadā apsaimniekošanai atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
• Atkritumu apsaimniekošanai atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
• Dzeramā ūdens ieguvei no trīs artēziskajiem urbumiem līdz 1110 m3 diennaktī jeb
405 150 m3 gadā.
2. Būtisku izmaiĦu gadījumā - palielinoties vai krasi samazinoties izmantojamo resursu
daudzumiem, vai pielietojot jaunas ėīmiskās vielas un produktus, informēt VVD Madonas RVP,
lai izvērtētu nepieciešamību izdarīt grozījumus atĜaujas nosacījumos vai izsniegt jaunu
atĜauju.([2] 30.panta 1.daĜa, [8] 4.2.punkts)
3. Operatora maiĦas gadījumā iesniegt iesniegumu VVD Madonas RVP, lai precizētu atĜauju,
ierakstot tajā datus par jauno operatoru. ([2] 30.panta 3.daĜa)
4. Par traucējumiem darbībā, ieskaitot avārijas, kas varētu izraisīt, vai ir izraisījušas nopietnu
piesārĦojumu, vai tā risku, nekavējoties ziĦot Valsts vides dienesta Madonas reăionālajai vides
pārvaldei un citām uzraugošajām institūcijām. NedēĜas laikā šīm institūcijām jānosūta rakstisks
ziĦojums ar norādi par veicamajiem pasākumiem šādu darbības traucējumu vai avāriju
novēršanai nākotnē. ([2] 45.panta 4.daĜa)
5. Visu līmeĦu darbiniekiem ir jāsaĦem atbilstošas instrukcijas par viĦu pienākumiem ražošanas
procesu vadībā un sakarā ar iespējamajām kaitīgo vielu emisijām vidē. ([2] 6.panta 2.daĜa)
6. Pārvalde var anulēt atĜauju, ja konstatē, ka operators sniedzis nepareizu vai maldinošu
informāciju ([8] 42.punkts) pasākumiem šādu darbības traucējumu vai avāriju novēršanai
nākotnē.

11.2. darba stundas

Nosacījumi iekārtu darba laika ierobežošanai netiek izvirzīti.
12. Resursu izmantošana
12.1. ūdens

Ūdens resursu izmantošanas nosacījumi
AtĜautais pazemes ūdens ieguves daudzums – 405 150 m3 gadā.
1. Pazemes ūdens ieguvei izmantot trīs artēziskos urbumus “AA5Gaitnieku-3 P600515,
AA6Jaunais tornis P600552, AA7Gaitnieku-1 P600517”. AtĜautais ūdens ieguves daudzums
atbilstoši C-1. tabulai. Artēziskie urbumi AA1Dzilnas P600516, AA3Bērzu P600512,
AA4BlaumaĦa P600513, AA2ĀbeĜu P600519 atrodas rezervē.
2. Pazemes ūdens urbumus ekspluatēt saskaĦā ar normatīvo aktu un šīs atĜaujas prasībām.
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3. Ievērot Aizsargjoslu likumā noteiktos aprobežojumus un aizsargjoslas ap ūdens Ħemšanas
vietu, it īpaši stingrā režīma aizsargjoslu, kurā aizliegta jebkāda veida saimnieciskā darbība.
4. Stingrā režīma aizsargjoslai ap ūdens Ħemšanas vietu:
1. nodrošināt virszemes ūdens noteci no aizsargjoslas;
2. jābūt labiekārtotai;
3. jābūt iežogotai. Nožogojuma augstums nedrīkst būt zemāks par 1.5 m un uz tā jābūt
informatīvai zīmei ar uzrakstu “Nepiederošiem ieeja aizliegta” ([11] 11. punkts).
C-1.tabula

Ūdens ieguve

Nr.
p.
k.

1

Ūdens ieguves
avota
identifikācijas
numurs (1)

2

AtĜautais ūdens
daudzums (m3)

Ūdens ieguves avots (ūdens objekts vai urbums)
Ăeogrāfiskās kordinātes
Teritorijas kods

diennaktī

gadā

Ūdens
resursu
ieguves
nosacīju
mi

7

8

9

10

42418500
Krustalīce

0500
201

473.00

172 645

Vienmē
-rīgs

26o41’32”

42418500
Krustalīce

0500
201

164.00

59 860

Vienmē
-rīgs

Ūdens
saimniecis
kā
iecirkĦa
kods
6

Nosaukums un
atrašanās vieta
(adrese)

Z platums

A garums

3

4

5

57o10’30”

26o45’40”

57o10’43”

P600515
DB7531

AA6 Jaunais
tornis ,
D3gj,D3am/87
Gulbenes pilsēta
AA5 Gaitnieku-3
D3gj,D3am/87
Gulbenes pilsēta

3.

P600517
DB3493

AA7 Gaitnieku-1
D3gj,D3am/87
Gulbenes pilsēta

57o10’35”

26o45’35”

42418500
Krustalīce

0500
201

473.00

172 645

Vienmē
-rīgs

4.

P600516
DB3497

AA1 Dzilnas ,
D3gj/78
Gulbenes pilsēta

57o10’25”

26o45’29”

42418500
Krustalīce

0500
201

0.00

0.00

Rezervē

P600512
DB3499

AA3 Bērzu
D3gj/78
Gulbenes pilsēta

57o10’42”

26o41’01”

42418500
Krustalīce

0500
201

0.00

0.00

Rezervē

6.

P600513
DB3498

AA4 BlaumaĦa
D3gj/78
Gulbenes pilsēta

57o10’20”

26o46’20”

42418500
Krustalīce

0500
201

0.00

0.00

Rezervē

7.

P600519
DB3500

AA2 ĀbeĜu
D3gj/78
Gulbenes pilsēta

57o10’35”

26o45’35”

42418500
Krustalīce

0500
201

0.00

0.00

Rezervē

P600552
1.

2.

5.

Kopā pazemes ūdeĦi
Kopā virszemes ūdeĦi
KOPĀ

1110
-1110

405 150.00
-405 150.00

Piezīme: (1) saskaĦā ar valsts SIA “Latvijas Vides, ăeoloăijas un hidrometeoroloăijas centrs” klasifikatoru.

5. Urbuma atveres aprīkojumam jābūt hermētiskam. Urbuma atveri šahtā drīkst ierīkot tikai
tad, ja hidroăeoloăiskie un hidroloăiskie apstākĜi pilnībā nodrošina šahtu pret applūšanu ([17] 71.
punkts).
6. Urbuma konstrukcijai jābūt tādai, lai varētu izmērīt ūdens līmeni un debitu un paĦemt ūdens
paraugus, kā arī veikt remontu un rekonstrukciju ([10] 34. punkts, [17] V daĜa).

13

7. Atkarībā no vietējiem apstākĜiem 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 ([17] 72. punkts).
8. Akas caurules augšgalam jāatrodas vismaz 0,5 m virs grīdas ([17] 73. punkts).
9. Visus datus, kas saistīti ar urbuma konstrukcijas, dziĜuma un ražības izmaiĦām, sūkĦu
nomaiĦu, to iegremdēšanas dziĜuma vai citu parametru izmaiĦām, fiksēt uzskaites žurnālā.
10. Vienu reizi šīs atĜaujas derīguma termiĦa laikā veikt ūdens līmeĦa mērījumus
ūdensapgādes urbumos, mērot statistisko un dinamisko ūdens līmeni urbumos. Dinamiskā
līmeĦa mērījumus veikt dziĜsūkĦa darbošanās laikā, statiskā līmeĦa mērījumus veikt sūkĦa
maiĦas laikā vai ilgstoša urbuma darba pārtraukumā (1-2 dienas). Mērījumu rezultātus reăistrēt
uzskaites žurnālā.
11. Mainoties ūdens patēriĦam, savlaicīgi iesniegt iesniegumu limitu izmaiĦām.
12. Izvērtēt rezervē esošo ūdensapgādes urbumu izmantošanas iespējas nākotnē un veikt
neizmantoto/nekvalitatīvo ūdensapgādes urbumu tamponāžu ([17] 64. punkts).

Ūdens resursu ieguves uzskaites nosacījumi
13. Ūdens patēriĦu artēziskajiem urbumiem noteikt pēc ūdens plūsmas mērītāja rādījumiem
urbuma izmantošanas periodā, reăistrējot tos ūdens ieguves uzskaites žurnālā. Ūdens
instrumentālās ieguves uzskaites žurnāls jāiekārto atbilstoši MK noteikumu Nr. 736/2003
“Noteikumi par ūdens resursu lietošanas atĜauju” 3. pielikumam. Katra ieraksta pareizību un
atbilstību ar parakstu apliecināt atbildīgajai amatpersonai
C-2.tabula

Nr.p.k
AA6
AA5
AA7

Ūdens ieguves uzskaite
Identifikācijas numurs
Uzskaites parametrs
P600552
P600515
P600517

Kubikmetri, ūdens plūsmas mērītājs
Kubikmetri, ūdens plūsmas mērītājs
Kubikmetri, ūdens plūsmas mērītājs

Uzskaites biežums
Vienu reizi mēnesī
Vienu reizi mēnesī
Vienu reizi mēnesī

13. Ierakstu pareizību uzskaites žurnālā pēc pieprasījuma apliecināt vides valsts inspektoram
uzĦēmuma pārbaudes laikā.
14. Ūdens ieguves uzskaitei izmantot standartizētu vai metroloăiski pārbaudītu mēraparatūru.
Mēraparāta pārbaudi vismaz 1 reizi četros gados veikt Latvijas nacionālā standartizācijas un
metroloăijas centra akreditētā organizācijā ([12]).
15. Katru ceturksni līdz nākamā mēneša divdesmitajam datumam veikt dabas resursu nodokĜa
aprēėinu, pamatojoties uz ierakstiem ūdens resursu instrumentālās uzskaites žurnālā. Maksu
nodokĜa aprēėinam noteikt, pamatojoties uz nodokĜa likmēm, kas noteiktas LR likumā “Dabas
resursu nodokĜa likums”([7] 27. pants).
16. Katru gadu līdz 31. janvārim Vides ministrijas apstiprinātajā un Centrālās statistikas pārvaldes
saskaĦotajā kārtībā par iepriekšējo kalendāro gadu sagatavot ikgadējo valsts statistikas pārskatu
„Nr.2-Ūdens. Pārskats par ūdens resursu lietošanu”, datus ievadot tiešsaistes režīmā Latvijas
Vides, meteoroloăijas un ăeoloăijas aăentūras datu bāzē ([25]).
17. Valsts statistisko pārskatu “ Nr.2-Ūdens. Pārskats par ūdens resursu lietošanu” un ūdens
resursu izmantošanas gada bilanci pēc pieprasījuma uzrādīt vides valsts inspektoram
uzĦēmuma pārbaudes laikā.
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Ūdens kvalitātes kontroles nosacījumi
18. Ūdens kvalitātes kontroli veikt saskaĦā ar MK noteikumiem Nr.235 “Dzeramā ūdens
obligātās nekaitīguma prasības, monitoringa un kontroles kārtība” (29.04.2003. ar grozījumiem
līdz 29.09.2009.)

12.2. enerăija

1. Ražošanas iekārtas ekspluatēt atbilstoši tehnoloăiskajās kartēs izvirzītajām prasībām.
2. Enerăijas patēriĦu atzīmēt uzskaites žurnālā vienu reizi mēnesī.
3. Apgaismojumam izmantot zema enerăijas patēriĦa lampas.

12.3. izejmateriāli un palīgmateriāli

1. UzĦēmuma darbības nodrošināšanai lietot Latvijas Republikā reăistrētas un lietot atĜautas
ėīmiskās vielas un produktus.
5. Darbības ar bīstamajām ėīmiskām vielām veikt kvalificētam personālam, ievērojot darba
drošības norādījumus ėīmisko produktu drošības datu lapās. Drošības datu lapām jābūt brīvi
pieejamām noliktavu un cehu telpās. Ėīmisko vielu vai produktu maiĦas gadījumā pieprasīt
jaunas drošības datu lapas produkcijas piegādātājam. Informāciju par ėīmiskajām vielām un
ėīmiskiem produktiem nodrošināt drošības datu lapās valsts valodā atbilstoši 2006. gada 18.
decembra Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr.1907/2006 2. pielikuma prasībām
([26] „Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām”).
6. Vienu reizi gadā veikt ėīmisko vielu inventarizāciju:
1.) ėīmisko vielu vai produktu nosaukums, daudzums, klasifikācija, marėējums
2.) ėīmisko vielu un ėīmisko produktu drošības datu lapas ([27] 2. un 3.punkts)
7. Bīstamās ėīmiskās vielas un produktus uzglabāt speciālās marėētās tvertnēs. Nodrošināt
seguma hermētiskumu ėīmisko produktu uzglabāšanas vietās, kā arī nodrošināt ėīmisko vielu un
ėīmisko produktu iepakojumu un marėējumu ([21] 17. punkts, IV nodaĜa).
8. Visus ražošanas procesu nodrošināšanai nepieciešamos izejmateriālus un palīgmateriālus
uzglabāt tā, lai novērstu jebkādu gaisa, ūdens vai augsnes piesārĦojumu.
Ja izejmateriālu un palīgmateriālu patēriĦš pārsniedz 10% no atĜaujā uzrādītā materiālu
daudzuma, Madonas RVP jāiesniedz pieteikums par atĜaujas nosacījumu maiĦu (vismaz 90
dienas pirms izmaiĦām).

13. Gaisa aizsardzība
13.1. emisija no punktveida avotiem, emisijas limiti

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

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

Neattiecas uz konkrēto piesārĦojošo darbību.
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13.4. smakas

1. Nav pieĜaujama smaku izplatīšanās ārpus piesārĦojošas darbības iekārtu teritorijas.
2. Smakas mērėlielumu – 10 ouE/m3- nedrīkst pārsniegt vairāk par septiĦām diennaktīm gadā
([9] 6.punkts).
3. Smakas mērėlielumu – 10 ouE/m3- drīkst pārsniegt laika posmā, kad tiek īstenoti pasākumi
vai rīcības programma smaku novēršanai ([9] 17. un 19.punkts).
4. Reăionālajā vides pārvaldē saĦemot sūdzības par smaku izplatību ārpus slimnīcas teritorijas,
vides pārvalde viena mēneša laikā uzdod apsaimniekotājam izstrādāt pasākumu plānu ar
izpildes grafikiem smaku traucējumu novēršanai ([9] 11.punkts).
5. Avārijas gadījumā un nelabvēlīgu klimatisko apstākĜu laikā ir pieĜaujama kanalizācijas ūdeĦu
smaka notekūdeĦu attīrīšanas iekārtu teritorijā.
13.5. emisijas uzraudzība un mērīšana (mērījuma vietas, regularitāte, metodes)

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

Neattiecas uz konkrēto piesārĦojošo darbību.
13.7. gaisa monitorings

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

Nav nepieciešama.
13.9. ziĦas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām

Nav nepieciešams.

14. NotekūdeĦi
14.1. izplūdes, emisijas limiti

1. NotekūdeĦus no Gulbenes pilsētas novadīt bioloăiskajās notekūdeĦu attīrīšanas iekārtās
BIO-2000 (izplūdes punkta identifikācijas numurs A600189) ar izplūdi upē Asarupīte (izplūdes
vietas identifikācijas numurs N600371).
2. Informācija par atĜauto notekūdeĦu daudzumu un izplūdi ūdens objektos skatīt C-3. tabulā.
C-3.tabula

Tieša notekūdeĦu izplūde ūdens objektos
Izplūdes
punkta
numurs un
adrese

BIO-2000
A600189,
“Asarīši”,
Stradu
pagasts
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Izplūdes
vietas
identifikācij
as numurs

N600371

Izplūdes vietas
ăeogrāfiskās koordinātes

SaĦemošā ūdenstilpe

Z platums

A garums

nosaukums

kods

57o09’18”

26o46’20”

Asarupīte

42418200

NotekūdeĦu
daudzums
3
m/
m3/
dienā
gadā

Izplūdes
ilgums,
stundas/
dienā,
dienas/
gadā

1500

24/365

547 500

3. Informāciju par atĜauto piesārĦojošo vielu limitējošām koncentrācijām un piesārĦojuma slodzi
skatīt C-4. tabulā.
C-4.tabula

AtĜautās piesārĦojošo vielu limitējošās koncentrācijas notekūdeĦos vidēji gadā
PiesārĦojošā viela,
parametrs

Vielas kods

BSP5
ĖSP
Suspendētās vielas
Kopējais slāpeklis
Kopējais fosfors

230003
230004
230026
230015
230016

Maksimāli pieĜaujamā PiesārĦojuma
piesārĦojošo vielu
samazinājuma
koncentrācija (mg/l)
procenti (%)
< 25
70-90
< 125
75
< 35
90
Atbilstoša attīrīšana
10-15
Atbilstoša attīrīšana
10-15

Maksimālā
piesārĦojuma slodze
(t/g)
13.6875
68.4375
19.1625
Atbilstoša attīrīšana
Atbilstoša attīrīšana

14.2. procesa norise un attīrīšanas iekārtu darbība

1. Nepārtraukti uzturēt notekūdeĦu attīrīšanas iekārtu BIO-2000 darbību bioloăiskā režīmā,
lai izslēgtu neattīrītu notekūdeĦu ieplūšanu Asarupītē.
2. Nodrošināt vienmērīgu notekūdeĦu padevi uz attīrīšanas iekārtām. NAI ekspluatēt tā, lai
sasniegtu maksimāli iespējamo attīrīšanas kvalitāti ([14] 41.pants).
3. Rūpīgi un regulāri veikt attīrīšanas iekārtas uzraudzību un ievērot tās tehnoloăisko
procesu.
4. NotekūdeĦu attīrīšanas iekārtu apkopi veikt atbilstoši NAI tehniskajā pasē - lietošanas
instrukcijā norādītajai darbību kārtībai.
5. Vismaz vienu reizi dienā veikt sūkĦu staciju atkritumu uztvērēju tīrīšanu.
6. Nepieciešamības gadījumā veikt notekūdeĦu attīrīšanas iekārtu tīrīšanu. Sistemātiski
pasliktinoties attīrīto notekūdeĦu kvalitātes rādītājiem, veikt tūlītēju attīrīšanas iekārtu biobloka,
nostādināšanas baseinu tīrīšanu. Pēc tam veikt augstāk minēto objektu tīrīšanu vienu reizi divos
gados.
7. Datumu, kad tiek veikta iekārtu vai to daĜu tīrīšana, ierakstīt notekūdeĦu uzskaites žurnālā,
lai pārbaudes laikā varētu konstatēt, vai tiek veikta atĜaujas nosacījumu izpilde.
8. Uzturēt kanalizācijas tīklus un notekūdeĦu attīrīšanas iekārtas tehniskā kārtībā, lai
nepieĜautu gruntsūdeĦu piesārĦošanu. Neattīrītu notekūdeĦu un attīrīšanas iekārtu dūĦu
novadīšana vidē un virszemes ūdeĦos ir aizliegta ([16] 42. punkts).
9. Nodrošināt iespēju kanalizācijas notekūdeĦus no izsmeĜamajām bedrēm novadīt pilsētas
notekūdeĦu attīrīšanas iekārtās, veicot šo notekūdeĦu daudzuma uzskaiti.
10. Līgumus ar fiziskām un juridiskām personām par notekūdeĦu savākšanu un attīrīšanu slēgt
saskaĦā ar 22.01.2002. MK noteikumu Nr.34 „Noteikumi par piesārĦojošo vielu emisiju ūdenī”
nosacījumiem.
14.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)

1. NotekūdeĦu testēšanu veikt tikai bioloăiskajās notekūdeĦu attīrīšanas iekārtās A600189
attīrītajiem notekūdeĦiem.
2. Nodrošināt nepārtrauktu notekūdeĦu instrumentālu uzskaiti. Datus reăistrēt uzskaites
žurnālā ne retāk kā vienu reizi mēnesī. Katra ieraksta pareizību un atbilstību ar parakstu
apliecināt atbildīgajai amatpersonai. Vienu reizi pusgadā nodrošināt elektroniskā veidā
sagatavota reăistrācijas žurnāla datorizdruku.
3. Nodrošināt paraugu Ħemšanas vietas pieejamību (izveidot taku, nopĜaut zāli, ziemā notīrīt
sniegu).
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4. NotekūdeĦu testēšanas paraugu Ħemšana jānodrošina īpašā kontroles akā, kura ierīkota aiz
notekūdeĦu attīrīšanas iekārtām. Paraugu Ħemšana ieplūdē un izplūdē, kā arī paraugu testēšana
jāveic atbilstoši C-5. tabulā uzrādītajam grafikam akreditētai laboratorijai ar normatīvajos aktos
noteiktā kārtībā novērtētām metodēm.
5. Testēšanas pārskatam jāsatur ziĦas par paraugu Ħēmēju un paraugu Ħemšanas metožu
akreditāciju.
6. NotekūdeĦu testēšanas rezultātus reăistrēt notekūdeĦu kvalitātes reăistrācijas žurnālā
rakstiskā vai elektroniskā veidā, apstiprināt ar parakstu. Vienu reizi pusgadā nodrošināt
elektroniskā veidā sagatavota reăistrācijas žurnāla datorizdruku.
C-5.tabula

NotekūdeĦu testēšanas monitorings
Ingredienti

Vielas kods

Suspendētās vielas
BSP5
ĖSP
Nkop
N/NO3
N/NH4
Pkop
SVAV
Naftas produkti

230 026
230003
230004
230015
230 013
230 012
230016
230 028
230 025

Monitoringa biežums gadā
ieplūdē
izplūdē
4 x gadā
4 x gadā
4 x gadā
4 x gadā
4 x gadā
4 x gadā
4 x gadā
2 x gadā
-

1 x mēnesī
1 x mēnesī
1 x mēnesī
1 x mēnesī
1 x mēnesī
1 x mēnesī
1 x mēnesī
2 x gadā
1 x gadā

14.4. mērījumi saĦēmējā ūdenstilpē

1. Veikt notekūdeĦu emisijas ietekmes mērījumus Asarupītē vienu reizi trīs gados mazūdens
periodā. Pirmo reizi mērījumus veikt 2012. gadā. Mērījumus veikt 0.3 km augšpus un 0.3 km
lejpus notekūdeĦu ieplūdes vietai N600371 ([16] 3. pielikums).
2. Virszemes ūdenī noteikt sekojošus ingredientus- pH, suspendētās vielas, bioloăisko skābekĜa
patēriĦu BSP5, amonija slāpekli N/NH4, nitrītu slāpekli N/NO2, kopējo fosforu Pkop.
3. Testēšanas pārskatus uzrādīt VVD Madonas RVP inspektoram pārbaudes laikā.
14.5. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija

Nosacījumi netiek izvirzīti.
14.6. ziĦas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām

1. Katru gadu līdz 31.janvārim (ja nav noteikts savādāk) VSIA „Latvijas Vides, ăeoloăijas un
meteoroloăijas centrs” iesniegt valsts statistikas pārskatu "Nr.2-Ūdens. Pārskats par ūdens
resursu lietošanu." par iepriekšējo gadu, veidlapās iekĜaujamo informāciju ievadot centra
elektroniskajā datu bāzē tiešsaistes režīmā ([25] 4.punkts).
2. Vienu reizi ceturksnī par ūdeĦu piesārĦojumu veikt maksājumus saskaĦā ar “Dabas resursu
nodokĜa likuma” un MK noteikumu Nr.404 “Dabas resursu nodokĜa un aprēėināšanas un
maksāšanas kārtība un kārtība, kādā izsniedz dabas resursu lietošanas atĜauju” prasībām.
3 NotekūdeĦu testēšanas pārskatu kopijas par iepriekšējo gadu un notekūdeĦu emisijas
ietekmes mērījumu testēšanas pārskatu kopijas uzrādīt VVD Madonas RVP vides valsts
inspektoram pēc pieprasījuma pārbaudes laikā.
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4. Par avārijām kanalizācijas tīklos, NAI un avārijas izplūdēm ziĦot VVD Madonas RVP (tel.
64807451, 29482163, 29340789). Datumu, cēloni, izplūdušo notekūdeĦu daudzumu pierakstīt
notekūdeĦu attīrīšanas iekārtu netiešās uzskaites žurnālā.
5. Ja atskaites periodā limiti tiek pārsniegti, tad ziĦojumā VVD Madonas RVP jānorāda:
 limitu pārsniegšanas iemesli, to analīze;
 pasākumu plāns situācijas uzlabošanai.
15. Troksnis
15.1. trokšĦa avoti un nosacījumi troksni radošo iekārtu darbībai

1. Nav atĜauts uzstādīt iekārtas, kuras paaugstina trokšĦa līmeni ārpus uzĦēmuma teritorijas
vairāk par 60 decibeliem.
15.2. trokšĦa emisijas avoti

Ārpus uzĦēmuma robežas nav atĜauta šādu normatīvajos aktos noteiktā trokšĦa līmeĦa
robežlielumu pārsniegšana: dienā 60dB(A), vakarā 55dB(A) ([24] 2. pielikums).
15.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)

Nav nepieciešams.
15.4. ziĦas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām

Nav nepieciešams.
16. Atkritumi
16.1. atkritumu veidošanās

Atkritumu plūsmu uzĦēmumā nodrošināt atbilstoši 17.1. tabulai.
NotekūdeĦu nosēdumi ~160 t gadā
Sadzīves notekūdeĦu dūĦas ~ 900 t gadā

16.2. atkritumu apsaimniekošanas nosacījumi

1. Atkritumu apsaimniekošana nedrīkst negatīvi ietekmēt vidi:
1) radīt apdraudējumu ūdeĦiem, gaisam, augsnei, kā arī florai un faunai;
2) radīt traucējošus trokšĦus un smakas;
3) nelabvēlīgi ietekmēt ainavas un , it īpaši, aizsargājamās teritorijas;
4) piesārĦot un piegružot vidi ([5] 5. pants; [20] 8. punkts).
2. Atkritumu plūsmu notekūdeĦu attīrīšanas iekārtās nodrošināt atbilstoši 17.1. tabulai.
3. NotekūdeĦu nosēdumus un sadzīves atkritumus, kas tiek savākti notekūdeĦu attīrīšanas
iekārtu sietos, savākt konteineros un uzglabāt līdz nogādāšanai sauso sadzīves atkritumu
izgāztuvē.
4. No notekūdeĦu attīrīšanas iekārtām izĦemtās dūĦas savākt, aiztransportēt un noglabāt ar
Madonas reăionālo vides pārvaldi saskaĦotā pagaidu kompostēšanas vietā. NotekūdeĦu dūĦas
un to kompostu pēc to novietošanas uzglabāt ne ilgāk kā trīs gadus ([15] 16. punkts).
5. NotekūdeĦu dūĦu un to kompostu uzglabāšanas vietai jāatbilst šādiem kritērijiem:
o nedrīkst atrasties tuvāk par 150 no apdzīvotas vietas robežas;
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o nedrīkst atrasties tuvāk par 150 no dzīvojamām ēkām;
o nedrīkst atrasties īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos, kā
arī tuvāk par 150 m no to robežām;
o nedrīkst atrasties tuvāk par 150 no ūdens Ħemšanas vietām;
o gruntsūdens līmenis nevar būt augstāks par 1 m no zemes virsmas;
o nedrīkst atrasties applūstošās teritorijās;
o nedrīkst atrasties nogāzēs ar slīpumu lielāku par 5o ([15] 15. un 17. punkts).
6. NotekūdeĦu dūĦu un to kompostu uzglabāšanas vietās nav pieĜaujama notekūdeĦu dūĦu un to
komposta masas, kā arī tai piegulošās 5 m platas joslas aizaugšana ar nezālēm ([15] 23. punkts).
7. Infiltrātu no dūĦu kompostēšanas laukuma novadīt atpakaĜ uz notekūdeĦu attīrīšanas
iekārtām.
8. Pirms kompostēšanas noteikt no notekūdeĦu attīrīšanas iekārtām izĦemto dūĦu kvalitāti
veidojot:
1) 1 paraugu gadā agroėīmisko rādītāju noteikšanai;
2) 4 paraugus gadā sausnas satura noteikšanai;
3) 1 paraugu gadā smago metālu noteikšanai ([15] 8. punkts, 1. pielikums).
NotekūdeĦu dūĦu vidējā parauga veidošanas kārtība apskatāma C-6. tabulā.
C-6.tabula

NotekūdeĦu dūĦu vidējā parauga veidošanas kārtība attīrīšanas iekārtās BIO-2000
NotekūdeĦu
attīrīšanas
iekārtu
noslodze CE
(cilvēku
ekvivalents)

Vidējo
paraugu
skaits
gadā

Vidējā
parauga
veidošanas
periods
(mēnešos)

Individuālo
paraugu
ievākšanas
periodiskums

Smagajiem
metāliem

Agroėīmiskajiem
rādītājiem

Sausnas
saturam

3608

1

12

2 x mēnesī

1

1

4

Testējamo paraugu skaits gadā

9. Uzskaitīt katras notekūdeĦu dūĦu sērijas masu, kvalitāti un izmantošanu un attiecīgos
datus ierakstīt īpaši iekārtotā reăistrācijas žurnālā. Reăistrācijas žurnālu uzglabāt ne mazāk kā
10 gadus ([15] 80. un 82. punkts).
10. Aizliegta neapstrādātu notekūdeĦu dūĦu – nosēdumu izkliedēšana attīrīšanas iekārtu
teritorijā, izmantošana mežsaimniecībā un teritorijas apzaĜumošanā, izkliedēšana uz
lauksaimniecībā izmantojamām zemēm, kā arī izmantošana degradēto platību rekultivācijai.
11. Nav pieĜaujama nekāda veida atkritumu novietošana tiem nepiemērotās vietās, kā arī
dedzināšana attīrīšanas iekārtu teritorijā.
16.3. 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.
16.4. ziĦas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām

1. Apkopot informāciju atbilstoši reăistrācijas žurnālā ierakstītajiem datiem:
1. par pārskata gadā saražoto notekūdeĦu dūĦu masu, kvalitāti un izmantošanu vai
apglabāšanu;
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2. par apstrādāto un neapstrādāto notekūdeĦu dūĦu sausnas masu pārskata gada beigās, kā
arī notekūdeĦu dūĦu apstrādes veidu;
3. par pārskata gadā saražotās piektās klases notekūdeĦu sausnas masu (ja tādas ir);
4. par iepriekšējos gados saražoto, bet neizmantoto vai neapglabāto notekūdeĦu dūĦu masas
izmantošanu vai apglabāšanu pārskata gadā, kā arī to atlikumu pārskata gada beigās;
5. par notekūdeĦu dūĦu un to komposta izmantošanas vides monitoringa rezultātiem ([15]
99. punkts).
2. Katru gadu līdz 1. martam apkopoto informāciju iesniegt Madonas reăionālajā vides pārvaldē.
16.5. atkritumu sadedzināšanas vai līdzsadedzināšanas iekārtai – iekārtas jauda, iekārtā sadedzināmo
atkritumu kategorijas, atkritumu daudzums

Nosacījumi netiek izvirzīti.
16.6.atkritumu poligoniem – poligona kategorija, ietilpība, darbības ilgums, apglabājamo atkritumu
veidi un kategorijas, prasības poligona iekārtošanai, ekspluatācijai, uzraudzības un kontroles
procedūrām, prasības poligona slēgšanai un apsaimniekošanai pēc slēgšanas

Nosacījumi netiek izvirzīti.

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

1. Ievērot Aizsargjoslu likuma aprobežojumus ap ūdens Ħemšanas vietām, nepieĜaut urbumu un
pazemes ūdeĦu horizonta piesārĦojuma iespēju.
3. NepieĜaut neattīrītu notekūdeĦu noplūdi no attīrīšanas iekārtām, radot pazemes ūdeĦu
piesārĦojuma risku.
4. Uzturēt kanalizācijas tīklus tehniskā kārtībā.

18. Nosacījumi iekārtas darbībai netipiskos apstākĜos

1. Iekārtas darbībai netipiskos apstākĜos gadījumā nepieĜaut:
1. nekāda veida ėīmisko vielu un produktu nonākšanu apkārtējā vidē;
3. neattīrītu notekūdeĦu noplūdi vidē.
2. NotekūdeĦu attīrīšanas iekārtu bioloăiskā darbības režīma pārtraukuma gadījumos,
piem. elektroenerăijas padeves pārtraukuma gadījumos ilgāk par 12 (divpadsmit) stundām:
1. nekavējoties informēt VVD Madonas reăionālo vides pārvaldi par
izveidojušos situāciju;
2. veikt papildus notekūdeĦu monitoringu, vadoties pēc reăionālās vides
pārvaldes norādījumiem (monitoringa ilgums, regularitāte, nosakāmie
ingredienti) konkrētā situācijā.
18.1 Nosacījumi, pārtraucot iekārtas vai tās daĜas darbību, lai samazinātu ietekmi uz vidi

1. Ne vēlāk kā 30 dienas pirms iekārtas darbības pilnīgas pārtraukšanas iesniegt reăionālajai
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 piesārĦojuma
riska novēršanai un iekārtas darbības vietas sakārtošanai atbilstošā stāvoklī ([2] 4. pants (9)
daĜa).
3. Pārtraucot uzĦēmuma darbību, bīstamās ėīmiskās vielas vai ėīmiskos maisījumus nodot vai
pārdot citam darbību veicējam.
4. Uzkrātos sadzīves un bīstamos atkritumus nodot atkritumu savākšanas un pārvadāšanas
uzĦēmumiem, saskaĦā ar noslēgtajiem līgumiem.
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19. Nosacījumi avāriju novēršanai un darbībām ārkārtas situācijās

1. Ārkārtējo situāciju un ražošanas avāriju gadījumā rīkoties saskaĦā ar uzĦēmuma
izstrādātiem reaăēšanas pasākumiem ārkārtas situācijās.
2. Veikt nepieciešamos piesardzības pasākumus, lai novērstu vai, ja tas nav iespējams,
samazinātu vides piesārĦošanu vai tās risku, kā arī avāriju risku ([2] 5. pants).
3. Sniegt darbiniekiem, kuri veic piesārĦojošo darbību, nepieciešamās zināšanas par kārtību,
kādā šī darbība veicama un tās iespējamo ietekmi uz cilvēka veselību un vidi, par piesardzības
pasākumiem šīs ietekmes samazināšanai, kā arī par rīcību avārijas situācijā ([2] 6. pants (2)
daĜa)..
4. Nodrošināt avāriju situācijas likvidēšanas līdzekĜus uzĦēmumā ([2] 5. pants).
5. Darbības traucējumu gadījumā, ieskaitot avārijas, kas rada tieša kaitējuma draudus videi vai
ir izraisījušas kaitējumu videi, rīkoties saskaĦā ar normatīvo aktu prasībām:
5.1. ja kaitējums videi nav nodarīts, bet pastāv tieši kaitējuma draudi, nekavējoties veikt
visus nepieciešamos preventīvos pasākumus,
5.2. 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,
5.3. ja nodarīts kaitējums videi, nekavējoties rakstveidā ziĦot VVD Madonas RVP, par
kaitējumu videi un sniegt pilnīgu situācijas raksturojumu, nekavējoties veikt neatliekamos
pasākumus, kā arī veikt sanācijas pasākumus ([1] 27., 28. pants).
7. Operators ir atbildīgs par savas profesionālās darbības ietvaros nodarīto kaitējumu videi vai
tiešiem kaitējuma draudiem, ko izraisījusi viĦa tīša vai aiz neuzmanības veikta darbība vai
bezdarbība, ar kuru ir pārkāptas vides normatīvo aktu prasības. Operatora pienākums ir segt
izmaksas, ko radījis viĦa nodarītais kaitējums videi vai tieša kaitējuma draudi. ([1] 25. pants (1),
(2) daĜa).
20. Prasības informācijai, kas sniedzama vides aizsardzības institūcijām, ja pārkāpti atĜaujas
nosacījumi, vai notikusi avārija

1. Nekavējoties informēt attiecīgās institūcijas, ja:
1) pārkāpti atĜaujas nosacījumi;
2) radušies vai var rasties draudi cilvēka veselībai, dzīvībai vai videi;
3) ir notikusi avārija.
2. PaziĦojumā jāiekĜauj šāda informācija:
4) negadījuma datums un laiks;
5) negadījuma apstākĜi;
6) pasākumi, kas veikti seku likvidācijā.
TālruĦa numuri informācijas sniegšanai 648-07451 vai m.t.29485237.
21. Nosacījumi vides valsts inspektoru regulārajām kontrolēm

1. Vides stāvokĜa un šīs atĜaujas nosacījumu kontroli veic VVD Madonas reăionālās vides
pārvaldes inspektori ([1] 44. pants).
2. UzĦēmuma teritorijā vides valsts inspektori pakĜaujas uzĦēmuma iekšējās kārtības noteikumu
prasībām.
3. UzĦēmumā jābūt pieejamiem visiem dokumentiem vides valsts inspekcijas veikšanai un
atĜaujas nosacījumu pārbaudei.
4. UzĦēmuma integrētā kontrole jāveic ne retāk kā vienu reizi gadā.
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G SADAěA
Kopsavilkums
22. Kopsavilkumā sabiedrības informēšanai par uzĦēmumu (uzĦēmējsabiedrību) norāda:
1.1. uzĦēmuma (uzĦēmējsabiedrības) nosaukumu, informāciju par operatoru, īpašnieku un iekārtas
atrašanās vietu:

SIA ”ALBA”, BlaumaĦa iela 56A, Gulbene, Gulbenes nov., LV 4401, Reăistrācijas numurs
UzĦēmumu reăistrā 44603000098.
Darbības veids atbilst MK noteikumu Nr.736 “Noteikumi par ūdens resursu lietošanas atĜauju un
Nr. 294, 1.pielikuma sadaĜai 5.8 to dūĦu un atkritumu apglabāšanas, uzglabāšanas vai
kompostēšanas vietas, kuri nav pielīdzināmi bīstamajiem atkritumiem. NotekūdeĦu attīrīšanas
iekārtas ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dienā. Bioloăiskās notekūdeĦu attīrīšanas iekārtas
BIO-2000, “Asarīši”, Stradu pagasts, Gulbenes novads. Ūdens ieguvei no artēziskajiem
urbumiem AA5Gaitnieku-3 P600515, AA6Jaunais tornis P600552, AA7Gaitnieku-1 P600517
līdz 1110 m3/dnn jeb 405 150 m3 gadā.
20.2. īsu ražošanas aprakstu un iemeslu, kāpēc nepieciešama atĜauja;
AtĜaujai pieprasītais apjoms:
1)

notekūdeĦu daudzums – 2000 m3 dnn jeb 730 000 gadā;

2)

notekūdeĦu dūĦu daudzums 900 t gadā;

3)

sagatavotā komposta daudzums 3600 m3 gadā.

SaskaĦā ar ekonomiskās darbības klasifikāciju (NACE) SIA “ALBA” piesārĦojošās darbības
virziena kodi ir : 90. NotekūdeĦu un atkritumu likvidēšanas, attīrīšanas un tml. darbības. SaskaĦā
ar rūpniecības produkcijas klasifikatoru (PRODCOM) uzĦēmuma darbības virziena kodi ir
:90.00. NotekūdeĦu un atkritumu likvidēšanas, attīrīšanas un tml. darbības.
Ūdens ieguvei no artēziskajiem urbumiem AA5Gaitnieku-3 P600515, AA6Jaunais tornis
P600552, AA7Gaitnieku-1 P600517 līdz 1110 m3/dnn jeb 405 150 m3 gadā.
20.3. piesārĦojošās darbības aprakstu (norāda izmantojamos resursus un emisiju ietekmi uz vidi).
Aprakstā sniedz šādas ziĦas:
20.3.1. galvenie izejmateriāli (arī kurināmais un degviela) un to lietojums;
NotekūdeĦu apjoma uzskaitei ir uzstādīts notekūdeĦu plūsmas mērītājs. Uz attīrīšanas iekārtām
novadīto notekūdeĦu daudzums ir aptuveni 575 m3/dnn.
20.3.3. bīstamo ėīmisko vielu lietošana un plānotie pasākumi to aizvietošanai;
DūĦu presēšanas procesā tiek pielietoti flokulanti ZETAG7875 FS40, kuri nepieciešami dūĦu
atūdeĦošanai. Gadā tiek izlietotas apmēram 0.5 t flokulanta.
20.3.4. nozīmīgākās emisijas gaisā un ūdenī (koncentrācija un ikgadējais lielums);
PiesārĦojuma slodze gadā: 4.3918 t suspendēto vielu, 26.3509 t ĖSP, 4.3918 t BSP.
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20.3.5. atkritumu veidošanās un apsaimniekošana;
Neorganiskie atkritumi no sietiem (iesaiĦojamais materiāls, plastmasa, lupatas u.c.) 160 t gadā.
Katru darba dienu tiek saražots ~ 3 t notekūdeĦu dūĦu, kas tiek uzglabātas kompostēšanas
laukumā attīrīšanas iekārtu teritorijā. Gadā veidojas 900 t atsūknēto dūĦu.
20.3.6. trokšĦa emisijas līmenis;
Attīrīšanas iekārtās uzstādīto iekārtu radītais troksnis apkārtējā vidē netiek konstatēts, līdz ar to
trokšĦa mērījumi nav nepieciešami.
20.4. (svītrots ar MK 03.02.2004. noteikumiem Nr.64);
20.5. (svītrots ar MK 03.02.2004. noteikumiem Nr.64);
20.6. (svītrots ar MK 03.02.2004. noteikumiem Nr.64);
20.7. (svītrots ar MK 03.02.2004. noteikumiem Nr.64);
20.8. (svītrots ar MK 03.02.2004. noteikumiem Nr.64);
20.9. (svītrots ar MK 03.02.2004. noteikumiem Nr.64);
20.10. iespējamo avāriju novēršanu;
SaskaĦā ar LR MK noteikumiem Nr.259 “Rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtība un
riska samazināšanas pasākumi” notekūdeĦu attīrīšanas iekārtām nav nepieciešama rūpniecisko
avāriju novēršanas programma vai drošības pārskats un objektu avārijgatavības plāns.
Visās iekārtu ēkās atrodas ugunsdzēšamie aparāti.
Regulāri notiek ūdensapgādes un kanalizācijas iekārtu un sistēmu tehniskā stāvokĜa pārbaudes.
Ugunsdrošībai pilsētā uzĦēmums ir ierīkojis ūdensapgādes tīklos ugunsdrošības hidrantus, kuru
izvietojums ir saskaĦots ar VUGD Gulbenes nodaĜu un VUGD darbinieki veicot hidrantu
pārbaudi informē uzĦēmumu par pārbaudes rezultātiem.
20.11. nākotnes plānus - iekārtas plānoto paplašināšanos, atsevišėu daĜu vai procesu
modernizāciju.
Netiek plānots.
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Tabulu saraksts
Aizpildīta
Tabulas
(atzīmēt
Nosaukums
Nr
ar X)
7.1.
Informācija par noslēgtajiem līgumiem.
X
Ėīmiskās vielas, ėīmiskie produkti un
citi materiāli, ko izmanto ražošanas
9.1.
procesā kā izejmateriālus vai
X
palīgmateriālus un kuri nav klasificēti
kā bīstami
Bīstamās ėīmiskās vielas un ėīmiskie
produkti, kas izmantoti ražošanā kā
9.2.
izejmateriāli, palīgmateriāli vai
veidojas starpproduktos vai gala
produktos
Kurināmā vai degvielas izmantošana
9.3.
siltumenerăijai, elektroenerăijai un
X
transportam uzĦēmumā
9.4.
Uzglabāšanas tvertĦu saraksts
10.1.
Elektroenerăijas izmantošana (gadā)
X
10.2.
Siltumenerăijas izmantošana gadā
11.1.
Ūdens ieguve
X
Informācija par ūdensapgādes sistēmu
un derīgo izrakteĦu (pazemes ūdens)
11.2
X
atradnēm
12.
Ūdens lietošana
X
13.1.
Emisijas avotu fizikālais raksturojums
No emisiju avotiem gaisā emitētās
13.2.
vielas
Emisija no neorganizētiem emisiju
13.3.
avotiem un smakas
PiesārĦojošo vielu emisijas limitu
13.4.
projekts
14.1.
PiesārĦojošās vielas notekūdeĦos
X
Tieša notekūdeĦu un lietusūdeĦu
14.2.
izplūde ūdens objektos (grāvī, upē,
X
ezerā, jūrā)
NotekūdeĦu izplūde uz cita uzĦēmuma
14.3.
attīrīšanas iekārtām
Operatora rīcībā esošie kanalizācijas
14.4.
X
sistēmu raksturojošie dokumenti
16.1.

TrokšĦa avoti un to rādītāji

-

17.1.
17.2.

Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem
Atkritumu savākšana un pārvadāšana

X
X

17.3.

Atkritumu apglabāšana

-

Monitorings

X

18.
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Komentārs, ja tabula nav
aizpildīta

Netiek izmantotas.

Nav uzglabāšanas tvertĦu
Siltumenerăija netiek iepirkta

Neattiecas uz konkrēto darbību
Neattiecas uz konkrēto darbību
Neattiecas uz konkrēto darbību
Neattiecas uz konkrēto darbību

Netiek novadīti

Objekta darbības rezultāta
paaugstināts trokšĦa līmenis
neveidojas

UzĦēmums neveic atkritumu
apglabāšanau

Informācija par noslēgtajiem līgumiem.
Nr.
p.k.

1.

Līguma numurs Līguma priekšmets

Atkritumu
Līgums Nr.1
apglabāšana

Līguma puses

7.1.tabula
Līgumā norādītā jauda
(piemēram, notekūdeĦu,
atkritumu apjoms)

Nešėirotie sadzīves
SIA “ALBA” atkritumi 70000t/gadā
SIA “ALBA 5” Papīrs un kartons 3072
t/gadā
Stikls 1536 t/gadā
Plastmasa 768 t/gadā

Līguma termiĦš

beztermiĦa

Piezīme. *Operators pēc pārvaldes pieprasījuma uzrāda līgumu oriăinālus.

( MK 06.01.2009. noteikumu Nr.11 redakcijā, kas stājas spēkā ar 11.01.2009)
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9.1. tabula
Ėīmiskās vielas, ėīmiskie produkti un citi materiāli, ko izmanto ražošanas procesā kā izejmateriālus vai palīgmateriālus un kuri nav klasificēti kā
bīstami
Nr.p.k.
vai
kods
1.

Ėīmiskā viela vai ėīmiskais
produkts
(vai to grupas)

Ėīmiskās vielas vai
ėīmiskā produkta veids
(1)
Polimērs

Flokulants kanalizācijas
notekūdeĦu dūĦām
ZETAG 7875 FS40

Izmantošanas veids
DūĦu presēšana

Uzglabātais
daudzums (tonnas),
uzglabāšanas veids’
(2)
Oriăinālajā tarā,
telpās. Ne vairāk kā
0.18 t

Izmantotais
daudzums gadā
(tonnas)
0.5

Piezīmes.
(1)

Izejmateriālu vai palīgmateriālu veidi: metāls, koks, plastmasa, māls, smilts, naftas produkti, organiskās vielas, neorganiskās vielas, augĜi, dārzeĦi, dzīvnieki, krāsas, kurās gaistošie
organiskie savienojumi (turpmāk – GOS) ir mazāk nekā 5 %, mazgāšanas līdzekĜi, filtru materiāli.
(2)
Uzglabāšana: mucās, tvertnēs, zem zemes, ārpus telpām, iekštelpās un citās vietās. Maksimālais un vidējais daudzums, kas tiek uzglabāts. Sniegt atsauces uz karti.

Elektroenerăijas izmantošana (gadā)

10.1.tabula
Elektroenerăija, MWh/a (kWh/a)
izlietots

Ražošanas iekārtām
Apgaismojumam
Atdzesēšanai un saldēšanai
Vēdināšanai
Apsildei
Citiem mērėiem
Kopā
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kopējais daudzums
157 000
1000

20 000
178 000

Ūdens ieguve
Ūdens ieguves
avota identifikācijas
numurs
(*)

11.1.tabula
Ūdens Ħemšanas avots (ūdens objekts vai urbums)
ăeogrāfiskās koordinātas
nosaukums un
ūdens saimnieciskā
atrašanās vieta
iecirkĦa kods
Z platums
A garums
(adrese)

Ūdens daudzums
Teritorijas
kods

kubikmetri
dienā

kubikmetri
gadā

P600515
DB7531

AA6 Jaunais tornis ,
D3gj,D3am/87
Gulbenes pilsēta
AA5 Gaitnieku-3
D3gj,D3am/87
Gulbenes pilsēta

P600517
DB3493

AA7 Gaitnieku-1
D3gj,D3am/87
Gulbenes pilsēta

57o10’35”

26o45’35”

42418500
Krustalīce

0500201

473.00

172 645

P600516
DB3497

AA1 Dzilnas ,
D3gj/78
Gulbenes pilsēta

57o10’25”

26o45’29”

42418500
Krustalīce

0500201

0.00

0.00

P600512
DB3499

AA3 Bērzu
D3gj/78
Gulbenes pilsēta

57o10’42”

26o41’01”

42418500
Krustalīce

0500201

0.00

0.00

P600513
DB3498

AA4 BlaumaĦa
D3gj/78
Gulbenes pilsēta

57o10’20”

26o46’20”

42418500
Krustalīce

0500201

0.00

0.00

P600519
DB3500

AA2 ĀbeĜu
D3gj/78
Gulbenes pilsēta

57o10’35”

26o45’35”

42418500
Krustalīce

0500201

0.00

0.00

P600552

57o10’30”

26o45’40”

42418500
Krustalīce

0500201

473.00

172 645

57o10’43”

26o41’32”

42418500
Krustalīce

0500201

164.00

59 860

Piezīmes.
(*)
SaskaĦā ar Latvijas Vides, ăeoloăijas un meteoroloăijas centra klasifikatoru.
11.1 Ūdensapgādes sistēmas shēmā (mērogā 1:500 vai 1:5000, vai 1: 10000) norāda ūdens Ħemšanas akas vai vietas, ūdens mērītāju atrašanās vietas, maăistrālos vadus, ūdensapgādes ārējos
tīklus ar diametru 100 mm un lielāku, hidrantus, aizbīdĦus, skatakas, ūdenstorĦus, tīrā ūdens rezervuārus, ūdens attīrīšanas iekārtas un dezinficēšanas ierīces;
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11.2 Operators sniedz informāciju par ierīcēm, kas novērš zivju iekĜūšanu tehniskajā aprīkojumā, kā arī informāciju par ūdens ieguves režīmu, noteikto Ħemtā ūdens kategoriju un ūdens
Ħemšanas vietas aizsargjoslām atbilstoši Aizsargjoslu likumam. Ja plānots iegūt dzeramo ūdeni, pēc pārvaldes pieprasījuma pievieno ūdens kvalitātes testēšanas pārskatu.
( MK 06.01.2009. noteikumu Nr.11 redakcijā, kas stājas spēkā ar 11.01.2009)

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

11.2.tabula

Dokuments

Izstrādāšanas datums Atzīme par dokumenta esību

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

2002.gads
2002.gads
2001.04.04.
-

ir
ir
ir
-

Piezīme. * Operators pēc pārvaldes pieprasījuma uzrāda dokumentu oriăinālus."
( MK 06.01.2009. noteikumu Nr.11 redakcijā, kas stājas spēkā ar 11.01.2009)

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
29

12.tabula
Kopējais ūdens
patēriĦš
(kubikmetri
gadā)

Ražošanas
procesiem
(kubikmetri
gadā)

Sadzīves
vajadzībām
(kubikmetri
gadā)

405 150

48 618

356 532

405 150

48 618

356 532

Atdzesēšanai
(kubikmetri
gadā)

Citiem mērėiem
(kubikmetri
gadā)

PiesārĦojošās vielas notekūdeĦos

Izplūdes punkta
numurs un adrese
(1)

A600189
BIO-2000

14.1.tabula
Pirms attīrīšanas

PiesārĦojošā viela,
parametrs

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

mg/l, 24
stundās
(vidēji)

tonnas
gadā
(vidēji )*

ĖSP
BSP-5
Suspendētās vielas
Kopējais slāpeklis
Kopējais fosfors

125
25
35
nelimitē

432.00
141.00
115.00
39.00

23 652.00
7 719.75
6 296.25
2 135.25

nelimitē

7.30

399.68

Piezīme.
(1) SaskaĦā ar Latvijas Vides aăentūras klasifikatoru.

(2) Norāda tikai atĜaujā.

(*)PiesārĦojuma slodze aprēėināta notekūdeĦu apjomam 18740 m3, kas novadīti vidē 2009. gadā
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Īss lietotās attīrīšanas
apraksts un tās
efektivitāte (%)
Mehānisko
piemaisījumu attīrīšana,
smilšu un eĜĜas
uztvērējs, attīrīšana
aerotenkā, otrējā
nostādināšana

Pēc attīrīšanas
mg/l,
tonnas
24
gadā
stundās
(vidēji)*
(vidēji)
38.10
2 085.98
7.25
396.94
7.00
383.25
8.00
438.00
1.00

54.75

Tieša notekūdeĦu un lietusūdeĦu izplūde ūdens objektos (grāvī, upē, ezerā, jūrā)
Izplūdes
vietas
nosaukums
un adrese
(vieta)

Izplūdes
vietas
identifikācijas
numurs
(1)

A 600189
BIO-2000,
“Asarīši”,
Stradu pagasts

N600371

Izplūdes vietas
ăeogrāfiskās
koordinātas
Z
platums

A garums

57o09’18’’

26o46’20”

14.2.tabula
NotekūdeĦu
daudzums

SaĦemošā ūdenstilpe

Kods
nosaukums

Asarupīte

(1)

42418200

ūdens
caurtece
(m3/h)

m3/d
(vidēji)

1500.00

Izplūdes ilgums
(2)

kubikmetru gadā
(vidēji)

stundas/
diennaktī
dienas/ gadā

547 500.00

24/365

Piezīmes. (1) SaskaĦā ar Latvijas Vides aăentūras klasifikatoru.
(2)

Neregulārām izplūdēm izplūdes periodu norāda stundās, dienās, mēnešos un gados (arī periodus, kas saistīti ar sistēmas uzstādīšanu, uzturēšanu un remontēšanu)

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

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

Piezīme. * Operators pēc pārvaldes pieprasījuma uzrāda dokumentu oriăinālus."

( MK 06.01.2009. noteikumu Nr.11 redakcijā, kas stājas spēkā ar 11.01.2009)
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14.4.tabula
Izstrādāšanas datums
2002.gads

Atzīme par dokumenta
esību
ir

Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem

Atkritumu
klase

Atkritumu
nosau- kums

(1)

(2)

Atkritumu
bīstamība(3)

190801

Atkritumi no
sietiem

H9

190805

NotekūdeĦu
dūĦas

H9

17.1.tabula
Ienākošā atkritumu plūsma (t/a)
saĦemts
saražots
Pagaidu
no citiem
glabāšanā
uzĦēmugalveton(tonnas
kopā
miem
nais
avots
nas
gadā)
(uzĦēmē(4)
gadā jsabiedrībām)
160
160
NotekūdeĦu
attīrīšana
NotekūdeĦu
attīrīšana

900

900

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

160
900

R10

Piezīmes.
(1) , (2) , (3)
(4)
(5)
(6)

Atbilstoši Ministru kabineta 2001.gada 19.jūnija noteikumiem Nr.258 "Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kas padara atkritumus bīstamus".
Atsauce jāsniedz par galveno darbību un procesu katram atkritumu veidam.
R-kods - atkritumu pārstrādes veids saskaĦā ar Ministru kabineta 2001.gada 15.maija noteikumiem Nr.191 "Noteikumi par atkritumu apglabāšanas un pārstrādes veidiem".
D-kods - atkritumu apglabāšanas veids saskaĦā ar Ministru kabineta 2001.gada 15.maija noteikumiem Nr.191 "Noteikumi par atkritumu apglabāšanas un pārstrādes veidiem".
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kopā

900

Monitorings
Kods(1)

A600189

N600371

A600189
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18.tabula
Monitoringam pakĜautie
parametri
pH
Suspendētās vielas
BSP 7
ĖSP
N kopējais
P kopējais
N/NH4
N/NO3
SVAV
pH
Suspendētās vielas
BSP 7
ĖSP
N kopējais
P kopējais
N/NH4
N/NO3
SVAV
Naftas produkti
PH
Organiskā viela
N kopējais
P kopējais
P2O5
Cd
Cu

Paraugu Ħemšanas
Analīzes metode un
metode
tehnoloăija
Ieplūdē
ISO 5667-10:1992
ISO 10523:1994 E
ISO 5667-10:1992
ISO 11923; 1997 E
ISO 5667-10:1992
LBV EN 1899; 1997
ISO 5667-10:1992
ISO 6060; 1989 E
ISO 5667-10:1992
Ū-75-95
ISO 5667-10:1992
ISO 6878/1; 1986 E
ISO 5667-10:1992
LVSISO7150/3- 1998
ISO 5667-10:1992
ISO 7890/3- 1998
ISO 5667-10:1992
Izplūdē
ISO 5667-10:1992
ISO 10523:1994 E
ISO 5667-10:1992
ISO 11923; 1997 E
ISO 5667-10:1992
LBV EN 1899; 1997
ISO 5667-10:1992
ISO 6060; 1989 E
ISO 5667-10:1992
Ū-75-95
ISO 5667-10:1992
ISO 6878/1; 1986 E
ISO 5667-10:1992
LVSISO7150/3- 1998
ISO 5667-10:1992
ISO 7890/3- 1998
ISO 5667-10:1992
ISO 5667-10:1992
DūĦas
ISO 10390
EN 13039
EN 13654-1
LVS 398
LVS 398
ISO 11047
ISO 11047

Kontroles
biežums

Laboratorija, kas veic
analīzes

1 reizi ceturksnī

Akreditēta laboraqtorija

1 reizi pusgadā

1 reizi mēnesī
Akreditēta laboratorija

1 reizi pusgadā
1 reizi gadā
1 reizi gadā
1 reizi gadā
1 reizi gadā
1 reizi gadā
1 reizi gadā
1 reizi gadā
1 reizi gadā

Akreditēta laboratorija

Cr
Ni
Pb
Zn
Hg
sausna

42418200

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

ISO 11047
ISO 11047
ISO 11047
ISO 11047
US EPA 245.5
EN 13039
Asarupīte
LVS 240: 1999
ISO 5667-10:1992
ISO 10523; 1994 E
ISO 5667-10:1992
ISO 11923; 1997 E
ISO 5667-10:1992
LBV EN 1899; 1997
ISO 5667-10:1992
LVSISO7150/3- 1998
ISO 5667-10:1992
ISO 6777-1984 E
ISO 5667-10:1992
LVSISO7150/3- 1998

1 reizi gadā
1 reizi gadā
1 reizi gadā
1 reizi gadā
1 reizi gadā
4 reizes gadā

Vienu reizi trīs
gados

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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Akreditēta laboratorija

