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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.,
13.01.2010.)
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. „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.)
7. „Valsts statistikas likums”( 06.11.1997. ar grozījumiem 28.01.1999., 18.03.2004.,
07.10.2004., 16.03.2006., 15.11.2007., 29.01.2009)
8. „Par zemes dzīlēm” (02.05.1996. ar grozījumiem 11.02.1999., 07.09.2000., 16.12.2004.,
05.10.2006., 12.06.2009.)
Ministru kabineta noteikumi:
9. 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.)
10. 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.)
11. Nr.43 „Aizsargjoslu ap ūdens Ħemšanas vietām noteikšanas metodika” (20.01.2004. ar
grozījumiem 17.03.2008.)
12. Nr.38 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 222-99 “Ūdensapgādes ārējie tīkli un
būves” (01.02.2000. ar grozījumiem 21.12.2004.)
13. Nr.736 “Noteikumi par ūdens resursu lietošanas atĜauju”(23.12.2003. ar grozījumiem
13.09.2005., 27.10.2009.)
14. Nr.235 "Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma prasības, monitoringa un kontroles
kārtība"(29.04.2003.,ar
grozījumiem
līdz
03.01.2006.,
27.03.2007.,
19.05.2008.,28.07.2009.)
15. Nr.214 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 223-99 „Kanalizācijas ārējie tīkli un
būves”” (15.06.1999. ar grozījumiem 18.01.2005.)
16. Nr.34 „Noteikumi par piesārĦojošo vielu emisiju ūdenī” (22.01.2002. ar grozījumiem
16.01.2007., 15.04.2008.)
17. Nr. 626 „Noteikumi par piesārĦojošās darbības izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā
arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos.”(27.07.2004. ar grozījumiem
03.07.2007.)
18. Nr.597 „Vides trokšĦa novērtēšanas kārtība” (13.07.2004. ar grozījumiem 30.11.2004.,
03.01.2006., 31.01.2006., 02.06.2008.)
19. Nr.985 „Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus
bīstamus”(30.11.2004.)
20. 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.)
21. Nr. 1075 „Noteikumi par vides aizsardzības valsts statistikas pārskatu veidlapām”
(22.12.2008.)
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22. Nr.1051 „Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakošanas,
marėēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība” (16.12.2008.)
__________________________

AtĜaujā izmantota atsauce uz šajā punktā norādītajiem normatīvajiem aktiem.

2. AtĜaujas derīguma termiĦš un jauna iesnieguma iesniegšanas termiĦš

AtĜauja izsniegta 2010. gada 7. aprīlī bez derīguma termiĦa ierobežojuma
1. B kategorijas 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:
3.1.) 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;
3.2.) saskaĦā ar valsts institūciju atzinumu procesa drošības garantēšanai ir nepieciešams
lietot citu tehnoloăiju;
3.3.) to nosaka citi normatīvie akti;
3.4.) pirms piesārĦojošas darbības izmaiĦas;
3.5.) ja tas paredzēts atĜaujas nosacījumos;
3.6.) likuma „Par piesārĦojumu” 50. un 51.pantā noteiktajos gadījumos;
3.7.) 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. ([7] 4.2.punkts).
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).
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 (elektroniski uz e-pasta adresi
vidzeme@vi.gov.lv.);
• Gulbenes novada pašvaldībai (elektroniski uz e-pasta adresi dome@gulbene.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-8-5001-121. Izsniegta 2005. gada 6.
jūnijā.
•
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B SADAěA
Pieteiktā darbība, iesnieguma izvērtējums un atĜaujas izsniegšanas
pamatojums
7. Pieteiktās darbības īss apraksts;
A/S „Mitrāns” nodrošina ūdensapgādi patērētājiem un notekūdeĦu novadīšanu uz
notekūdens attīrīšanas iekārtām MEH-B 14/21 ar kopējo jaudu līdz 21 m3/dnn. Ūdensapgādei
tiek izmantoti 2 artēziskie urbumi AA1 Draudzesskola - 10 P600486 un AA2 Draudzesskola-10
P600548.
UzĦēmuma teritorijā izvietots metālapstrādes iecirknis, kurā tiek veikta metālapstrāde,
iekārtu un agregātu remonts, metālapstrādes procesi: griešana, frēzēšana, virpošana, slīpēšana,
rūdīšana un metināšana, kā arī ir atrodas autostāvvieta, kurā ir iespējams novietot apmēram 50
transporta vienības. Atrodas arī šūšanas cehs, tiek veikta audumu šūšana, gludināšana un
pakošana.
AtĜaujai pieprasītais apjoms:
•
•
•
•
•
•

Ūdens ieguvei no artēziskajiem urbumiem līdz 13.7 m3 diennaktī jeb 5 000 m3 gadā;
NotekūdeĦi attīrīšanai līdz 14 m3 diennaktī jeb 5 000 m3 gadā;
Sadzīves notekūdeĦu attīrīšanas dūĦas ~ 20 t/gadā.
NAI atkritumi no sietiem ~ 2.0 t/ gadā;
Sadzīves atkritumi ~ 10 t/gadā;
Luminiscētas lampas~ 500 gab/gadā;

SaskaĦā ar ekonomiskās darbības klasifikāciju (NACE) A/S „Mitrāns” darbības virziena kodi ir :
37.00 NotekūdeĦu savākšana un attīrīšana;
36.00 Ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde;
Darbības veids atbilst MK noteikumu Nr. 294 (09.07.2002), 1.pielikuma sadaĜai
8. Citas nozares 8.9. notekūdeĦu attīrīšanas iekārtas ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru
dienā.
Ūdens ieguve. Ūdensapgādes nodrošināšanai ir ierīkoti 2 artēziskie urbumi AA1
Draudzesskola-10 P600486 un AA2 Draudzesskola-10 P600548.
1977. gadā ir ierīkots artēziskais urbums AA1 Draudzesskola - 10 (P600486). Urbuma filtrs
ierīkots Gaujas (D3gj) ūdens horizontā. Artēziskā urbuma debits 6.6 l/sek., maksimāli
pieĜaujamais debits ir 13.3 l/sek, artēziskajā akā AA1 uzstādīts dziĜurbuma sūknis ECV6-25-100.
1981. gadā tika ierīkots AA2 Draudzesskola-10 (P600548), urbuma filtrs ierīkots Gaujas
(D3gj) ūdens horizontā. Artēziskā urbuma debits 1 l/sek., maksimāli pieĜaujamais debits ir 13.0
l/sek, uzstādīts sūknis 4SR8-13. No sūkĦiem pa cauruĜvadiem ūdens nonāk hidroforā.
No citiem avotiem ūdens netiek Ħemts, iegūtais ūdens tiek izmantots sadzīves vajadzībām,
esošie urbumi pilnībā nodrošina šī brīža ūdens patēriĦa apjomu un prasības.
Ūdensapgādes tīkli. Ūdensapgādes tīkla ekspluatācijas uzsākšanas gads- 1979. No
artēziskajiem urbumiem ūdens nonāk hidroforā, kura tilpums ir 3,2 m3,darba tilpums 2,2 m3,
darba spiediens 3.5-4.0 bar. No hidrofora pa cauruĜvadiem ūdens nokĜūst ražošanas un sadzīves
telpās. Ūdensapgādes tīkls ir sazarots, ūdensvada maăistrālo trašu garums sastāda 0.219 km.
Caurules izgatavotas pamatā no polietilēna, nedaudz no ėeta, cauruĜu diametrs svārstās no 32
mm līdz 100 mm.
NotekūdeĦu attīrīšana. NotekūdeĦu attīrīšanai 1981. gadā tika izbūvētas bioloăiskās
notekūdeĦu attīrīšanas iekārtas MEH-B 14/21 ar pneimoaerāciju un jaudu 21 m3/dnn. Bet uz
doto brīdi notekūdeĦu attīrīšanas iekārtas MEH-B 14/21 darbojas mehāniskajā režīmā.
NotekūdeĦu attīrīšanas iekārtas sastāv no aerācijas baseina, nostādinātāja un bioloăiskā dīėa.
Aerācijas baseinā notiek bagātināšana ar skābekli, fosfora samazināšana, nostādinātājā atdala
dūĦas, notiek dzidrināšana. Bioloăiskajā dīėī notekūdeĦus bagātina ar skābekli. Attīrītie
notekūdeĦi, kā arī lietus un sniega kušanas ūdeĦi tiek novadīti Asarupē.
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Kanalizācijas tīkli. Kanalizācijas tīklu ekspluatācija uzsākta 1979. gadā, kanalizācijas
sistēmas tips- kopēja, kanalizācijas sistēmas garums sastāda 0.587 km. CauruĜu diametrs 150
mm. Izmantotais cauruĜu materiāls – keramika.
Atkritumi. Attīrīšanas iekārtu darbības rezultātā rodas notekūdeĦu dūĦas līdz 20 t/gadā,
kuras A/S „Mitrāns” novieto pagaidu glabāšanā divos 25m3 konteineros, no notekūdeĦu
attīrīšanas iekārtu restēm gada laikā tiek savākti 2m3 notekūdeĦu nosēdumu. Atkritumi tiek
savākti un atbilstoši noslēgtajiem līgumiem tiek nodoti atkritumu apsaimniekotājam.
Saimnieciskās darbības rezultātā rodas sadzīves atkritumi līdz 10 t gadā, kā arī luminiscences
spuldzes, kas tiek izmantotas telpu apgaismošanai, gada laikā tiek izlietotas apmēram 50
spuldzes, tās tiek glabātas noslēgtos konteineros, nodotas atkritumu apsaimniekotājam.
8.

Atrašanās vietas novērtējums;

Gulbene atrodas 186 km uz austrumiem no Rīgas, Latvijas ZA daĜā, pilsētas teritorija ir 11.9
km2. Gulbenes novads robežojas ar: Alūksnes, Balvu, Madonas, Cēsu un Valkas novadiem.
Platības un iedzīvotāju skaita ziĦā Gulbenes novads ir viens no mazākajiem valstī. Novads
iedalīts trīspadsmit pagastos, tā centrs ir Gulbenes pilsēta. Gulbenes pilsētas teritorija kopumā
aizĦem 1189,8 ha. Pilsētas teritorija robežojas ar BeĜavas pagastu ziemeĜos, ziemeĜaustrumos un
austrumos, ar Stradu pagastu dienvidaustrumos un dienvidos un Daukstu pagastu
dienvidrietumos un rietumos. Pilsēta ir samērā jauna, tāpēc nav ciešas apbūves ar vecām
celtnēm. A/S „Mitrāni” atrodas apdzīvotā vietā pie Gulbenes pilsētas un Stradu pagasta robežasDraudzesskolas ielas galā. UzĦēmuma teritorijā atrodas vienstāvu, divstāvu un trīsstāvu ēka.
Austrumu virzienā no rūpnīcas, aptuveni 30 m attālumā atrodas zemnieku saimniecība „Pamati”.
Uz ziemeĜaustrumiem, aptuveni 250 m attālumā- zemnieku saimniecība „SīpoliĦi”, uz
dienvidiem, aptuveni 200 m attālumā- zemnieku saimniecība „Lībieši”. Uz ziemeĜiem ir pilsētas
robeža, kā arī upe- „Asarupe”.
9.

Lēmuma pieĦemšanas procesā iesniegtie priekšlikumi (norādot, kā tie Ħemti vērā):

9.1. valsts vai pašvaldību institūciju priekšlikumi;
Priekšlikumi nav saĦemti;
9.2. citu valstu atbildīgo institūciju priekšlikumi, ja ir pārrobežu ietekme;
Priekšlikumi nav saĦemti;
9.3. sabiedrības priekšlikumi;
Priekšlikumi nav saĦemti;
9.4. operatora skaidrojumi;
Skaidrojumi nav saĦemti;
( MK 06.01.2009. noteikumu Nr.11 redakcijā, kas stājas spēkā ar 11.01.2009)

10. Iesnieguma novērtējums:
10.1. ieviestie un plānotie labākie pieejamie tehniskie paĦēmieni A kategorijas
darbībām;
A/S „Mitrāns” pārziĦā esošā ūdenssaimniecības sistēma tiek klasificētas kā B kategorijas
piesārĦojošas darbība.
10.2. ieviestie un plānotie tīrākas ražošanas pasākumi;
Regulāri tiek veiktas ūdens un notekūdeĦu kvalitātes kontroles analīzes atbilstoši
likumdošanai, analīzes tiek veiktas akreditētās laboratorijās; Nodrošinātas nepieciešamās
aizsargjoslas ap notekūdeĦu attīrīšanas ierīcēm, ūdens Ħemšanas vietām; Par sadzīves atkritumu
un bīstamo atkritumu apsaimniekošanu ir noslēgti līgumi ar uzĦēmumiem, kuri saĦēmuši vides
institūciju atĜaujas darbībām ar šāda veida atkritumiem Gulbenes pilsetas administratīvajā
teritorijā.
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10.3. resursu izmantošana (ūdens, enerăija un ėīmiskās vielas);
• Ūdens – 5 000 m3/gadā;
Ūdensapgādei tiek izmantoti divi artēziskie urbumi - AA1 Draudzesskola 10 (P600486) ūdens
patēriĦš 7 m3/ dnn jeb 2 555 m3/gadā un AA2 Draudzesskola 10 (P600548) ūdens patēriĦš 6.7
m3/ dnn jeb 2 445 m3/gadā. Kopējais ūdens patēriĦš ir līdz 13.7 m3/dnn jeb 5 000 m3 gadā;
• Elektroenerăija – 84 000 kW /gadā;
Elektroenerăijas patēriĦš uzrādīts ūdenssaimniecības sistēmas darbības nodrošināšanai atbilstoši
10.1. tabulai- 72 000 kW/h ražošanas iekārtām un 12 000 kW/h apgaismojumam;
• Ėīmiskās vielas;
Ėīmiskās vielas un citi ūdensapgādes un notekūdeĦu attīrīšanā procesam būtiski izejmateriāli,
palīgmateriāli netiek izmantoti.
10.4. emisija gaisā un tās ietekme uz vidi;
Nav.
10.5. smaku veidošanās;
Traucējošas smakas no NAI netiek novērotas, sūdzības no apkārtējiem iedzīvotājiem nav
saĦemtas.
10.6. emisija ūdenī un tās ietekme uz vidi;
1. A/S „Mitrāns” atĜaujā pieprasītais kopējais notekūdeĦu apjoms līdz 14m3 /dnn jeb 5 000 m3
gadā, notekūdeĦi tiek novadīti uz notekūdeĦu attīrīšanas iekārtām MEH-B 14/21;
2.Kanalizācijas sistēma ekspluatācijā nodota 1979.g., kanalizācijas tīklu kopgarums -0.587 km.
3. Vidē tiek novadīti sadzīves notekūdeĦi, kuru sastāvā suspendētās vielas, slāpekĜa un fosfora
savienojumi, kā arī bioloăiski noārdāmas un nenoārdāmas vielas, kuru oksidēšanai ir
nepieciešams skābeklis (BSP5 un ĖSP). Pēc Madonas reăionālās vides pārvaldes izsniegtās B
kategorijas piesārĦojošai darbībai Nr. MAT-8-5001-121 pieĜaujamais ūdens piesārĦojums dots
tabulā. Bez šiem parametriem tiek kontrolēts arī kopējā slāpekĜa un kopējā fosfora saturs, kuri
limitēti netiek.
1. tabula
PiesārĦojošā viela, parametrs

Maksimāli pieĜaujamā piesārĦojošo
Maksimālā piesārĦojuma
vielu koncentrācija (mg/l)
slodze (t/g)
BSP5
< 25
0.125
ĖSP
< 125
0.625
Suspendētās vielas
< 35
0.175
4. Dzeramā ūdens un notekūdeĦu laboratoriskā kontrole tiek veikta pēc noslēgtā līguma ar
akreditētu laboratoriju. Ieplūde un izplūde tiek kontrolēta vienu reizi gadā, Asarupē un pēc
attīrīto notekūdeĦu ieplūdes- reizi divos gados. Testēšanas pārskatos tiek noteiktas sekojošas
piesārĦojošās vielas - suspendētās vielas, slāpekĜa un fosfora savienojumi, bioloăiski noārdāmas
un nenoārdāmas vielas, kuru oksidēšanai ir nepieciešams skābeklis ( BSP5 un ĖSP). Galvenās
piesārĦojošās vielas, kas tiek novadītas vidē pēc NAI, ir tipisku komunālo notekūdeĦu
paliekošais piesārĦojums.
2. tabula
Rādītāji :

Testēšanas datums
Testēšanas datums
Testēšanas datums
Izplūde/2009.g
Ieplūde/2009.g
Izplūde/2009.g
Susp. v., mg/l,
41
730
6
BSP5, mg/l
9
480
4.3
ĖSP, mg/l
67
1990
37
Nkop, mg/l
40
75.8
3.19
Pkop, mg/l
3.04
10.6
0.42
Izvērtējot testēšanas pārskatu rezultātus pirms NAI un pēc NAI pie izplūdes Asarupē var secināt,
ka uz notekūdeĦu attīrīšanas iekārtām tiek novadīti sadzīves notekūdeĦi, kuru sastāvā
suspendētās vielas, slāpekĜa un fosfora savienojumi, kā arī bioloăiski noārdāmas un nenoārdāmas
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vielas, kuru oksidēšanai ir nepieciešams skābeklis ( BSP5 un ĖSP). Attīrīšanas iekārtas
nodrošina suspendēto vielu, fosfora un slāpekĜa savienojumu attīrīšanu, kā arī oksidē
notekūdeĦos esošās organiskās vielas līdz likumdošanā noteiktajiem ūdens kvalitātes standartiem
un izplūžu emisijas limitu robežvērtībām atbilstoši MK 22.01.2002. noteikumu Nr.34.
“Noteikumi par piesārĦojošo emisiju ūdenī” prasībām.
5. Ūdens lietošanas bilance sagatavota pamatojoties uz paredzētajiem ūdens patēriĦiem un
novadīto notekūdeĦu daudzumu uz attīrīšanas iekārtām.

AA1
Draudzesskola
P600486

AA2
Draudzesskola

P600548

2 555 m3/g

2 445 m3/g

5 000 m3/g

Šūšanas firma
4 000 m3/gadā

4 000 m3/gadā

Metālapstrādes iecirknis,
autostāvvieta
1 000 m3/gadā 1 000 m3/gadā

NAI MEH-B 14/21
5 000 m3/gadā
Asarupe

10.7. atkritumu veidošanās un apsaimniekošana;
Attīrīšanas iekārtu darbības rezultātā rodas notekūdeĦu dūĦas līdz 20 t/gadā, kas tiek
novietotas pagaidu glabāšanā divos 25m3 konteineros, no notekūdeĦu attīrīšanas iekārtu restēm
gada laikā tiek savākti 2m3 notekūdeĦu nosēdumu. Atkritumi tiek savākti un atbilstoši
noslēgtajiem līgumiem tiek nodoti atkritumu apsaimniekotājam.
Saimnieciskās darbības rezultātā rodas sadzīves atkritumi līdz 10 t gadā, kā arī luminiscences
spuldzes, kas tiek izmantotas telpu apgaismošanai, gada laikā tiek izlietotas apmēram 50
spuldzes, tās tiek glabātas noslēgtos konteineros, nodotas atkritumu apsaimniekotājam.
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10.8. trokšĦa emisija;
NotekūdeĦu attīrīšanas iekārtu un ūdensapgādes urbumu apkalpojošais transports nerada
būtisku troksni, kas varētu nelabvēlīgi ietekmēt tuvākās dzīvojamās mājas.
10.9. augsnes un pazemes ūdeĦu aizsardzība;
NAI darbības rezultātā nerodas atkritumi, kas izraisītu augsnes un pazemes ūdeĦu
piesārĦojumu. Augsnes, grunts, zemes dzīĜu un pazemes ūdeĦu piesārĦojuma izpēte nav veikta.
Aizsargjosla ap ūdens Ħemšanas vietu (urbumu) ir norobežota un tiek uzturētas tīra, urbuma
atvere ir noslēgta.
10.10. avāriju risks un rīcības plāni ārkārtas situācijām;

Iespējamās avārijas komunālajā saimniecībā:
 ūdensvada plīsums;
 dziĜurbuma sūkĦa bojājumi;
 kanalizācijas aku un sistēmu aizsērēšana, tīklu plīsumi;
 elektroenerăijas padeves traucējumi uz ilgāku laiku par 4 stundām.
Ugunsdrošības pasākumi tiek nodrošināti saskaĦā ar likumdošanas aktiem. Ir izstrādāts
avārijas situācijas apziĦošanas plāns, shēma. Notekūdens attīrīšanas iekārtas darbojas saskaĦā ar
apkalpošanas instrukcijām, ar kurām iepazīstināts apkalpojošais personāls. Regulāri notiek
ūdensapgādes un kanalizācijas iekārtu un sistēmu tehniskā stāvokĜa pārbaudes.
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C SADAěA
AtĜaujas nosacījumi
11. Nosacījumi uzĦēmuma darbībai
11.1.
darbība un vadība;

AtĜauja izsniegta AS „Mitrāns” ūdenssaimniecības sistēmai
1. AtĜauja izsniegta sekojošu darbību veikšanai:
• Ūdens ieguvei no artēziskajiem urbumiem līdz 13.7 m3 diennaktī jeb 5 000 m3 gadā;
• NotekūdeĦi attīrīšanai līdz 13 m3 diennaktī jeb 5 000 m3 gadā;
• Sadzīves notekūdeĦu dūĦu un nosēdumu apsaimniekošanai.
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, [9] 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 atbilstoša apmācība un 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 ([9] 42.punkts) pasākumiem šādu darbības traucējumu vai avāriju novēršanai
nākotnē.
11.2. darba stundas;
Ūdensapgādes un kanalizācijas notekūdeĦu novadīšanas sistēmas, kā arī notekūdeĦu
attīrīšanas iekārtas darbojas nepārtraukti diennakts režīmā.
12. Resursu izmantošana:
12.1. ūdens;
AtĜautais ūdens ieguves daudzums – 5 000 m3 gadā;
1. Pazemes ūdens ieguvei izmantot artēzisko urbumu AA1 Draudzesskola-10 P600486 līdz 7
m3/dnn jeb 2 555 m3/gadā un AA2 Draudzesskola-10 P600548 līdz 6.7 m3 diennaktī jeb 2 445
m3 gadā;
2. Pazemes ūdens urbumu ekspluatēt saskaĦā ar normatīvo aktu un šīs atĜaujas prasībām.
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).
5. Urbuma atveres aprīkojumam jābūt hermētiskam. Urbuma atveri šahtā drīkst ierīkot tikai
tad, ja hidroăeoloăiskie un hidroloăiskie apstākĜi pilnībā nodrošina šahtu pret applūšanu ([12] 71.
punkts).
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6. Urbumu konstrukcijai jābūt tādai, lai varētu izmērīt ūdens līmeni un debitu un paĦemt ūdens
paraugus, kā arī veikt remontu un rekonstrukciju.
Ūdens ieguve
3.tabula
N.
p.
k.

Ūdens
ieguves
avota
identifik
ācijas
numurs

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

Ăeogrāfiskās
koordinātes
Z platums A garums

(1)

1

2

1.

P600486

2.

P600548

AtĜautais ūdens
daudzums (m3)

3
AA1
Draudzesskola
10
AA2
Draudzesskola
10

Ūdens
saimniecisk
ā iecirkĦa
kods

Teritorijas kods

dienā

gadā

Ūdens
resursu
ieguves
nosacīju
mi

4

5

6

7

8

9

10

57o09’40”

26o47’00”

42418200

0500201

7

2 555

Vienmē rīgs

57o09’40”

26o47’00”

42418200

0500201

6.7

2 445

Vienmē rīgs

Kopā pazemes ūdeĦi
KOPĀ
Piezīme: (1) saskaĦā ar Valsts ăeoloăijas dienesta un Latvijas Vides, ăeoloăijas un meteoroloăijas centrs klasifikatoru.

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.
8. Akas caurules augšgalam jāatrodas vismaz 0,5 m virs grīdas.
9. Visus datus, kas saistīti ar urbuma konstrukcijas, dziĜuma un ražības izmaiĦām, sūkĦu
nomaiĦu, to iegremdēšanas dziĜuma vai citu parametru izmaiĦām, fiksēt ekspluatācijas
žurnālā.
10. Pēc ūdens apgādes sistēmas dezinfekcijas, nodrošināt dzeramā ūdens kvalitātes pārbaudi.
([14.]18.punkts).
11. Periodiski 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 ekspluatācijas žurnālā.
Ūdens resursu ieguves uzskaites nosacījumi
12. Ūdens patēriĦu artēziskajam urbumam P600486 un P600548 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.
13. 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.
Ūdens ieguves uzskaite
4.tabula
Nr.p.k
AA 1
AA2

Identifikācijas numurs
P600486
P600548

Uzskaites parametrs
Kubikmetri, ūdens mērītājs
Kubikmetri, ūdens mērītājs
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Uzskaites biežums
Vienu reizi mēnesī
Vienu reizi mēnesī

14. Katru ceturksni veikt dabas resursu nodokĜu aprēėinu par ūdens ieguvi un veikt
maksājumus (saskaĦā ar 2005.gada 15.decembra „Dabas resursu nodokĜa likuma” (27.panta (2),
(3) daĜu).
15. 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 aăentūras
elektroniskajā datubāzē tiešsaistes režīmā (2008. gada 22.decembra MK noteikumi Nr. 1075.
„Noteikumi par vides aizsardzības valsts statistikas pārskatu veidlapām” 4.punktu).
Ūdens kvalitātes kontroles nosacījumi
16. Ūdens kvalitātes kontroli veikt saskaĦā ar MK noteikumiem Nr.235. “Dzeramā ūdens
obligātās nekaitīguma prasības, monitoringa un kontroles kārtība” (29.04.2003. ar grozījumiem
06.12.2005.)
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;
Nosacījumi netiek izvirzīti;
13. Gaisa aizsardzība:
13.1. emisija no punktveida avotiem, emisijas limiti;
Nosacījumi netiek izvirzīti;
13.2. emisija no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem, emisiju limiti;
Nosacījumi netiek izvirzīti;
13.3. procesa un attīrīšanas iekārtu darbība;
Nosacījumi netiek izvirzīti;
13.4. smakas;
1. Avārijas gadījumā un nelabvēlīgu klimatisko apstākĜu laikā (sausums, karstums) ir pieĜaujama
kanalizācijas ūdeĦu smaka notekūdeĦu attīrīšanas iekārtu teritorijā.
2. Regulāri (vismaz 1x dienā) tīrīt notekūdeĦu ieplūdes akas restes.
3. Smakas mērėlielumu – 10 ouE/m3- nedrīkst pārsniegt vairāk par septiĦām diennaktīm gadā
([17] 6.punkts).
4. Smakas mērėlielumu – 10 ouE/m3- drīkst pārsniegt laika posmā, kad tiek īstenoti pasākumi
vai rīcības programma smaku novēršanai ([17] 17. un 19.punkts).
13.5. emisijas uzraudzība un mērīšana (mērījuma vietas, regularitāte, metodes);
Nav nepieciešama;
13.6. to emisijas veidu pārraudzība, kas rodas no neorganizētiem (difūziem) emisiju
avotiem;
Nosacījumi netiek izvirzīti;
13.7.
gaisa monitorings;
Nav nepieciešama;
13.8. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija;
Nav nepieciešama;
13.9. ziĦas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām;
Novērojot intensīvu, traucējošu smaku izdalīšanos no notekūdeĦu attīrīšanas iekārtām,
nekavējoties ziĦot VVD Madonas RVP (tel. 64807451, 29482163, 29340789 ).
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14.

NotekūdeĦi:
14.1. izplūdes, emisijas limiti
NotekūdeĦu attīrīšanas iekārtas MEH-B14/21 (A600191)
attīrītos notekūdeĦus līdz 14 m3 diennaktī jeb 5 000 m3 gadā
novadīt Asarupē (N600178)
Tieša notekūdeĦu izplūde ūdens objektos
5.tabula

Izplūdes
Izplūdes
vietas
punkta numurs
identifikāc
un adrese
ijas
numurs
A600191
MEH-B14/21 N 600178

Izplūdes vietas
ăeogrāfiskās
koordinātes

SaĦemošā ūdenstilpe

NotekūdeĦu
daudzums

Z platums

A garums

nosaukums

kods

m3/
dienā

m3/
gadā

57o09’40”

26o47’00”

Asarupe

4241820

14

5 000

Izplūdes
ilgums,
stundas/
dienā,
dienas/
gadā
24/365

AtĜautās piesārĦojošo vielu limitējošās koncentrācijas notekūdeĦos vidēji gadā
6.tabula
PiesārĦojošā viela,
parametrs
BSP5
ĖSP
Suspendētās vielas

Maksimāli pieĜaujamā
piesārĦojošo vielu koncentrācija
(mg/l)
< 25
< 125
< 35

Maksimālā piesārĦojuma slodze
(t/g)
0.125
1.00
0.175

14.2. procesa norise un attīrīšanas iekārtu darbība;
1. Nodrošināt vienmērīgu notekūdeĦu padevi uz attīrīšanas iekārtām. NAI ekspluatēt tā, lai
sasniegtu maksimāli iespējamo attīrīšanas kvalitāti ([16] 41.pants).
2. Nepieciešamības gadījumā veikt notekūdeĦu attīrīšanas iekārtu tīrīšanu. Sistemātiski
pasliktinoties attīrīto notekūdeĦu kvalitātes rādītājiem, veikt tūlītēju attīrīšanas iekārtu
nostādināšanas baseinu tīrīšanu.
3. Nodrošināt kanalizācijas tīklus un notekūdeĦu attīrīšanas iekārtas tehniskā kārtībā, lai
nepieĜautu gruntsūdeĦu piesārĦošanu.
4. NotekūdeĦu attīrīšanas procesā veidojoties notekūdeĦu nosēdumiem un dūĦām, nodrošināt
vides aizsardzības prasību ievērošanu šo notekūdeĦu attīrīšanas procesa atkritumu
apsaimniekošanā.
14.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes);
1. Nodrošināt nepārtrauktu notekūdeĦu uzskaiti. Datus reăistrēt uzskaites žurnālā ne retāk kā
vienu reizi mēnesī. Katra ieraksta pareizību un atbilstību ar parakstu apliecināt atbildīgajai
amatpersonai.
2. Nodrošināt paraugu Ħemšanas vietas pieejamību (izveidot taku, nopĜaut zāli, ziemā notīrīt
sniegu).
3. NotekūdeĦu testēšanas paraugu Ħemšana jānodrošina īpašā kontroles akā, kura ierīkota aiz
notekūdeĦu attīrīšanas iekārtām. Paraugu Ħemšana ieplūdē un izplūdē, kā ar paraugu testēšana
jāveic atbilstoši 8. tabulā uzrādītajam grafikam akreditētai laboratorijai ar normatīvajos aktos
noteiktā kārtībā novērtētām metodēm:
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NotekūdeĦu monitorings
Nosakāmie ingredienti
Suspendētās vielas
BSP5
ĖSP
Nkop
Pkop
N/NH4
N/NO3

7.tabula

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

5. NotekūdeĦu testēšanas rezultātus reăistrēt notekūdeĦu kvalitātes reăistrācijas žurnālā
rakstiskā vai elektroniskā veidā, apstiprināt ar parakstu.
14.4. mērījumi saĦēmējā ūdenstilpē;
1. Veikt notekūdeĦu emisijas ietekmes mērījumus Asarupē ik pēc trīs gadiem (2013., 2016.
gadā utt.) mazūdens periodā. Mērījumus veikt 50 m attālumā attīrīto notekūdeĦu ieplūdes vietai.
([10] 3. pielikums).
2. Virszemes ūdenī noteikt sekojošus ingredientus- suspendētās vielas, bioloăisko skābekĜa
patēriĦu BSP5, amonija slāpekli N/NH4, nitrītu slāpekli N/NO2, kopējo fosforu Pkop.
14.5. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija;
Nav nepieciešams.
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 aăentūras
elektroniskajā datubāzē tiešsaistes režīmā (2008.gada 22.decembra MK noteikumi Nr. 1075.
„Noteikumi par vides aizsardzības valsts statistikas pārskatu veidlapām” 4.punktu).
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.
4. Par avārijām kanalizācijas tīklos, NAI un avārijas izplūdēm ziĦot VVD Madonas RVP (tel.
64807451, 29482163 ). 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;
Nepārsniegt likumdošanā noteikto trokšĦu līmeni apkārtējā vidē, uzstādot iekārtas, kas
paaugstina trokšĦa līmeni ārpus ūdenssaimniecības iekārtu teritorijas vairāk par 40 dB.
15.2. trokšĦa emisijas avoti;
Ja iekārtās tiek izmantotas ierīces, kuru darbība pārsniedz 40 dB robežvērtību, sniegt informāciju
par tām.
15.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes);
1.Veikt trokšĦa mērījumus, ja ir saĦemtas sūdzības par traucējošu trokšĦa līmeni.
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2. Mērījumus veikt attiecīgā jomā akreditētai laboratorijai ar akreditētām metodēm un
mēraparatūru.
15.4. ziĦas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām;
Nepieciešamības gadījumā veikto mērījumu rezultātus iesniegt VVD Madonas RVP.
16.

Atkritumi:

16.1. atkritumu veidošanās;
NotekūdeĦu attīrīšanas iekārtu darbības rezultātā veidojas:
• notekūdeĦu attīrīšanas dūĦas;
• notekūdeĦu nosēdumi;
• sadzīves atkritumi;
• luminiscences spuldzes;
16.2. atkritumu apsaimniekošanas nosacījumi;
1. Atkritumu plūsmu nodrošināt atbilstoši 17.1. tabulai.
2. Atkritumu apsaimniekošanu veikt saskaĦā ar 14.12.2000. “Atkritumu apsaimniekošanas
likumu”.
3. Attīrīšanas iekārtu sietos savāktie sadzīves atkritumi un citi sadzīves atkritumi (tauki un
smiltis no uztvērējiem, notekūdeĦu dūĦas) 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. Aizliegts neapstrādātas dūĦas izkliedēt iekārtu teritorijā un izmantot lauksaimniecībā
izmantojamo zemju mēslošanai.
6. Nav pieĜaujama nekāda veida atkritumu novietošana tiem nepiemērotās vietās, kā arī
dedzināšana piesārĦojošas darbības iekārtu teritorijā.
7. Ir aizliegts sajaukt bīstamos atkritumus ar sadzīves atkritumiem.
8. Bīstamos atkritumus atĜauts uzglabāt tikai iepakotus izturīgā un drošā iepakojumā atbilstoši
Ministru kabineta 2008.gada 16.decembra noteikumu Nr.1051 „Bīstamo atkritumu uzskaites,
identifikācijas, uzglabāšanas, iepakošanas, marėēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība”
prasībām, bīstamos atkritumus (t.i. luminiscences spuldzes) nodot utilizācijai uzĦēmumam,
kuram ir atbilstoša atkritumu apsaimniekošanas atĜauja. ([22] 14. panta pirmās daĜas 3. punkts).
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;
Katru gadu līdz 15. februārim (ja nav noteikts savādāk) VVD Madonas RVP iesniegt valsts
statistikas pārskatu „Nr.3-Pārskats par atkritumiem”, par iepriekšējo kalendāra gadu papīra
formā vai elektroniska dokumenta formā. ([14] 41. punkts)
16.5. atkritumu sadedzināšanas vai līdzsadedzināšanas iekārtai – iekārtas jauda,
iekārtā sadedzināmo atkritumu kategorijas, atkritumu daudzums;
Nosacījumi netiek izvirzīti.
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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 vietu, nepieĜaut urbuma un
pazemes ūdeĦu horizonta piesārĦojuma iespēju.
2. NepieĜaut neattīrītu notekūdeĦu noplūdi no attīrīšanas iekārtām, radot pazemes ūdeĦu
piesārĦojuma risku.
3. Veikt regulāras kanalizācijas sistēmas tehniskā stāvokĜa kontroles, lai nepieĜautu cauruĜu
dehermetizāciju un nepieĜautu neattīrītu notekūdeĦu noplūdes.
18.

Nosacījumi iekārtas darbībai netipiskos apstākĜos;

Iekārtas darbībai netipiskos apstākĜos gadījumā nepieĜaut:
1. nekāda veida ėīmisko vielu un produktu nonākšanu apkārtējā vidē;
2. neattīrītu notekūdeĦu noplūdi no attīrīšanas iekārtām.
18.1 Nosacījumi, pārtraucot iekārtas vai tās daĜas darbību, lai samazinātu ietekmi uz vidi;
1. SaskaĦā ar likuma „Par piesārĦojumu” 30. panta 4 daĜu ne vēlāk kā 30 dienas pirms iekārtas
darbības pilnīgas pārtraukšanas operatoram VVD Madonas RVP iesniegt attiecīgu iesniegumu;
2. Pēc iekārtas darbības pilnīgas pārtraukšanas saskaĦā ar likuma „Par piesārĦojumu” 4. panta 9.
punktu veikt pasākumus, kas nepieciešami piesārĦojuma riska novēršanai un iekārtas atrašanās
vietas sakārtošanai atbilstošā stāvoklī.
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. NotekūdeĦu attīrīšanas iekārtu darbības režīma pārtraukuma gadījumos, piem.
elektroenerăijas padeves pārtraukuma gadījumos ilgāk par 12 (divpadsmit) stundām:
1. nekavējoties informēt Valsts vides dienesta 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.
20. Prasības informācijai, kas sniedzama vides aizsardzības institūcijām, ja pārkāpti
atĜaujas nosacījumi, vai notikusi avārija, kā arī prasības informācijai, kas sniedzama
vides aizsardzības institūcijām saskaĦā ar Eiropas piesārĦojošo vielu un izmeši
pārneses reăistru, kā to nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 18.janvāra
Regula Nr.166/2006 par Eiropas piesārĦojošo vielu un izmešu pārneses reăistra
ieviešanu un Padomes Direktīvu 91/689 EEK un 96/61 EK grozīšanu;
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 64807451, 29482163, 29340789;
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21. Nosacījumi vides valsts inspektoru regulārajām kontrolēm;
1. Vides stāvokĜa un šīs atĜaujas nosacījumu kontroli veic Valsts vides dienesta 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.
22. (Svītrots ar MK 08.07.2003.noteikumiem Nr.376);
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TABULU SARAKSTS
Tabulas
Nr.

Aizpildīta
(atzīmēt ar X)

Nosaukums

9.4.

Ėīmiskās vielas, ėīmiskie produkti un citi materiāli,
ko izmanto ražošanas procesā kā izejmateriālus vai
palīgmateriālus un kuri nav klasificēti kā bīstami
Bīstamās ėīmiskās vielas un ėīmiskie produkti, kas
izmantoti ražošanā kā izejmateriāli, palīgmateriāli
vai veidojas starpproduktos vai gala produktos
Kurināmā vai degvielas izmantošana
siltumenerăijai, elektroenerăijai un transportam
uzĦēmuma (uzĦēmējsabiedrības) iekšienē
Uzglabāšanas tvertĦu saraksts

10.1.

Elektroenerăijas izmantošana (gadā)

10.2.

Siltumenerăijas izmantošana gadā

11.1.

Ūdens ieguve

X

Ūdens lietošana

X

9.1.

9.2.

9.3.

12.

Nav nepieciešams

Nav nepieciešams

Nav nepieciešams
Nav nepieciešams
X
Neattiecas uz
konkrēto iekārtu

Neattiecas uz
konkrēto iekārtu
Neattiecas uz
konkrēto iekārtu
Neattiecas uz
konkrēto iekārtu
Neattiecas uz
konkrēto iekārtu

13.1.

Emisijas avotu fizikālais raksturojums

13.2.

No emisiju avotiem gaisā emitētās vielas

13.3.
13.4.

Emisija no neorganizētiem emisiju avotiem un
smakas
PiesārĦojošo vielu emisijas limitu projekts

14.1.

PiesārĦojošās vielas notekūdeĦos

X

14.2.

X

16.1.

Tieša notekūdeĦu un lietusūdeĦu izplūde ūdens
objektos (grāvī, upē, ezerā, jūrā)
NotekūdeĦu izplūde uz cita uzĦēmuma attīrīšanas
iekārtām
Operatora rīcībā esošie kanalizācijas sistēmu
raksturojošie dokumenti
TrokšĦa avoti un skaĦas spiediena līmeĦi

17.1.

Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem

X

17.2.

Atkritumu savākšana un pārvadāšana

X

17.3.

Atkritumu apglabāšana

14.3.
14.4.

18.

Komentārs, ja tabula
nav aizpildīta

Neattiecas uz
konkrēto iekārtu
X
Neattiecas uz
konkrēto iekārtu

Neattiecas uz
konkrēto iekārtu

Monitorings

X
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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.
2.
3.
4.

Ėīmiskā viela vai ėīmiskais
produkts
(vai to grupas)

Ėīmiskās vielas vai ėīmiskā
produkta veids

Loksnes
ApaĜdzelzs
LeĦėdzelzs
Caurules

Izmantošanas veids

metāls

Uzglabātais
daudzums (m3),
uzglabāšanas veids

Izmantotais
daudzums gadā
(m3)

7.0-noliktavā
9.0-noliktavā
5.0-noliktavā
3.0-noliktavā

apstrāde

6.0
8.0
5.0
2.0

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.

10.1.tabula
Elektroenerăijas izmantošana (gadā)
Elektroenerăija, MWh/a
izlietots
Ražošanas iekārtām
Apgaismojumam
Atdzesēšanai un saldēšanai
Vēdināšanai
Apsildei
Citiem mērėiem
Kopā

kopējais daudzums
72 000
12 000

84 000

19

11.1.tabula
Ūdens ieguve
Ūdens ieguves
avota identifikācijas
numurs
(*)

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

Ūdens daudzums
teritoriālais
kods

kubikmetri
dienā

kubikmetri
gadā

P600486

AA1 Draudzesskola 10

57°09'40''

26°47'00''

42418200

0700268

7

2 555

P600548

AA2 Draudzesskola 10

57°09'40''

26°47'00''

42418200

0700268

56.7

2 445

12.tabula
Ūdens lietošana

Ūdens ieguves avoti un izmantošanas
veidi
1. No ārējiem piegādātājiem
2. No īpašniekam piederošiem urbumiem
3. Ezers vai upe
4. Jūras ūdens
5. Citi avoti- atsūknētais pazemes ūdens
Kopā

Kopējais
ūdens
patēriĦš

Ražošanas
procesiem
(kubikmetri
gadā)

Sadzīves
vajadzībām
(kubikmetri
gadā)

5 000

400

14 600

5 000

400

14 600

Atdzesēšanai
(kubikmetri
gadā)
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Citiem mērėiem
(kubikmetri
gadā)atsūknēšana

14.1.tabula
PiesārĦojošās vielas notekūdeĦos
Izplūdes punkta
numurs un
adrese

PiesārĦojošā viela,
parametrs

(1)

N600178
MEH B 14/21
Gulbene

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

Suspendētās vielas
ĖSP
BSP5
Nkopējais
Pkopējais

35
125
25
nelimitējas
nelimitējas

Pirms attīrīšanas
mg/l, 24
stundās
(vidēji)

tonnas
gadā
(vidēji )

730
1990
480
75.8
10.6

0.846
2.308
0.556
0.087
0.012

Pēc attīrīšanas
mg/l,
tonnas
24
gadā
stundās
(vidēji)
(vidēji)
6
0.006
37
0.042
4.3
0.004
3.19
0.003
0.42
0.0004

Īss lietotās attīrīšanas
apraksts un tās
efektivitāte (%)

MEH B 14/21

Piezīme.
(1) SaskaĦā ar valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Latvijas Vides, ăeoloăijas un meteoroloăijas centrs” klasifikatoru;
(2) Norāda tikai atĜaujā.
(3) Vielas kods ar valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Latvijas Vides, ăeoloăijas un meteoroloăijas centrs” apstiprinātu sarakstu;

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

N600178
MEH B 14/21
Gulbene

Izplūdes
vietas
identifikācijas
numurs

Izplūdes vietas
ăeogrāfiskās
koordinātas

(1)

Z platums

A garums

A 600191

57°09'40''

26°47'00''

SaĦemošā ūdenstilpe

Kods
nosaukums

(1)

Asarupe

4241820

ūdens
caurtece
(m3/h)

NotekūdeĦu
daudzums
m3/d
(vidēji)

14

Izplūdes ilgums
(2)

kubikmetru gadā
(vidēji)

stundas/
diennaktī
dienas/ gadā

5 000

24/365

Piezīmes. (1) SaskaĦā ar valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Latvijas Vides, ăeoloăijas un meteoroloăijas centrs” klasifikatoru;.
( 2)
Neregulārām izplūdēm izplūdes periodu norāda stundās, dienās, mēnešos un gados (arī periodus, kas saistīti ar sistēmas uzstādīšanu, uzturēšanu un remontēšanu).
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17.1.tabula
Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem

Atkritumu
klase

Atkritumu
nosaukums

(1)

(2)

NotekūdeĦu
dūĦas
Atkritumi no
190801
sietiem
Sadzīves
200301
atkritumi
Luminiscentās
200121
lampas
190805

Atkri- Pagaidu
tumu glabāšanā
bīsta(tonnas
mība(3)
gadā)

Nav
bīstami
Nav
bīstami
Nav
bīstami
bīstami

Ienākošā atkritumu plūsma (t/a)
saĦemts
saražots
no citiem
uzĦēmugalvetonmiem
kopā
nais avots
nas (uzĦēmē(4)
gadā jsabiedrībām)

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

kopā

20

NAI

20

-

20

-

-

-

-

20

20

2

NAI

2

-

2

-

-

-

-

2

2

-

iedzīvotāji

10

-

10

-

-

-

-

10

10

500

apgaismojums

500

500

500

500

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 saskaĦā ar Ministru kabineta 2001.gada 15.maija noteikumiem Nr.191 "Noteikumi par atkritumu apglabāšanas un pārstrādes veidiem".
(6)
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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17.2.tabula
Atkritumu savākšana un pārvadāšana

Atkritumu klase
(1)

190805
190801
200301
200121

Atkritumu
nosaukums(2)

NotekūdeĦu
dūĦas
Atkritumi no
sietiem
Sadzīves
atkritumi
Luminiscentās
lampas

Atkritumu
bīstamība (3)

Savākšanas
veids(4)

Nav bīstami

konteineri

Nav bīstami

konteineri

Nav bīstami

konteineri

Komersants,
Pārvadāto
kas veic
atkritumu Pārvadāšanas
atkritumu
Komersants, kas
daudzums
veids(5)
pārvadājumus saĦem atkritumus
(tonnas/gadā)
(vai atkritumu
radītājs)
20
2
10

autotransports
autotransports
autotransports

konteineri
Bīstami

500. gab

autotransports

SIA „Alba”

SIA „Alba”

SIA „Alba”

SIA „Alba”

SIA „Alba”

SIA „Alba”

atbilstoši
noslēgtajam
līgumam

atbilstoši noslēgtajam
līgumam

Piezīmes.
(1), (2), (3)

SaskaĦā 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, dzelzceĜš, jūras transports.
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18.tabula
Monitorings
Kods(1)

Monitoringam
pakĜautie parametri

N600178

Suspendētās vielas
BSP5
ĖSP
N kopējais
P kopējais
N/NH4
N/NO3

Paraugu Ħemšanas
Analīzes metode un
metode
tehnoloăija
Ieplūdē un izplūdē
Konkrētā laboratorijā
akreditētas
metodes

Konkrētā laboratorijā
akreditētas
metodes

Kontroles
biežums

Laboratorija, kas
veic analīzes

1 reizes gadā izplūdē
1 reizi gadā ieplūdē
1 reizi gadā izplūdē
un ieplūde

Akreditēta
laboratorija

Asarupe

42418200

Ph
Suspendētās vielas
BSP5
N/NH4
N/NO2
P kopējais

Konkrētā laboratorijā
akreditētas
metodes

Konkrētā laboratorijā
akreditētas
metodes

2013., 2016., 2020.
u.t.t.

Akreditēta
laboratorija

Dzeramais ūdens
P600548
P600486

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

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 saĦemta
Pieprasta papildinformācija operatoram
Iesnieguma otrā redakcija saĦemta
Iesniegums pieĦemts (atzinums)

SaĦemts/Nosūtīts
03.03.2010.

07.03.2010.

2. PIELIKUMS
Kopsavilkums
1.ZiĦas par uzĦēmumu (uzĦēmējsabiedrību):

A/S „Mitrāns”
Adrese:
TālruĦa numurs:
Elektroniskā pasta adrese:
Kontaktpersonas vārds, uzvārds:
Amats:

Draudzesskola 10, Gulbene, LV4401
29298345
mitran@sveiks.lv
V. Bautris
Valdes priekšsēdētājs

2. Īss ražošanas aprakstu un iemeslu, kāpēc nepieciešama atĜauja;
A/S „Mitrāns” nodrošina ūdensapgādi patērētājiem un notekūdeĦu novadīšanu uz notekūdens
attīrīšanas iekārtām MEH-B 14/21 ar kopējo jaudu līdz 21 m3/dnn. Ūdensapgādei tiek izmantoti
2 artēziskie urbumi AA1 Draudzesskola - 10 P600486 un AA2 Draudzesskola-10 P600548.
UzĦēmuma teritorijā izvietots metālapstrādes iecirknis, kurā tiek veikta metālapstrāde,
iekārtu un agregātu remonts, metālapstrādes procesi: griešana, frēzēšana, virpošana, slīpēšana,
rūdīšana un metināšana, kā arī ir atrodas autostāvvieta, kurā ir iespējams novietot apmēram 50
transporta vienības. Atrodas arī šūšanas cehs, tiek veikta audumu šūšana, gludināšana un
pakošana.
SaskaĦā ar ekonomiskās darbības klasifikāciju (NACE) A/S „Mitrāns” pārvaldes
darbības virziena kodi ir :
37.00 NotekūdeĦu savākšana un attīrīšana;
36.00 Ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde;
Paredzētās piesārĦojošās darbības veids atbilst Ministru kabineta 2002.gada 9.jūlija
noteikumu Nr.294 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārĦojošās darbības un
izsniedzamas atĜaujas A un B kategorijas piesārĦojošo darbību veikšanai”: 1.pielikums
8. Citas nozares 8.9. notekūdeĦu attīrīšanas iekārtas ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru
dienā.
3. PiesārĦojošās darbības apraksts, norādot izmantojamos resursus un emisiju ietekmi
uz vidi:
Ūdens ieguve. Ūdensapgādes nodrošināšanai ir ierīkoti 2 artēziskie urbumi AA1
Draudzesskola-10 P600486 un AA2 Draudzesskola-10 P600548. 1977. gadā ir ierīkots
artēziskais urbums AA1 Draudzesskola - 10 (P600486). Urbuma filtrs ierīkots Gaujas (D3gj)
ūdens horizontā. 1981. gadā tika ierīkots AA2 Draudzesskola-10 (P600548), urbuma filtrs
ierīkots Gaujas (D3gj) ūdens horizontā. No sūkĦiem pa cauruĜvadiem ūdens nonāk hidroforā.
Esošie urbumi pilnībā nodrošina šī brīža ūdens patēriĦa apjomu un prasības. Ūdensapgādes
tīkli. Ūdensapgādes tīkla ekspluatācijas uzsākšanas gads- 1979. No artēziskajiem urbumiem
ūdens nonāk hidroforā, no hidrofora pa cauruĜvadiem ūdens nokĜūst ražošanas un sadzīves
telpās. Ūdensapgādes tīkls ir sazarots, ūdensvada maăistrālo trašu garums sastāda 0.219 km.
Caurules izgatavotas pamatā no polietilēna, nedaudz no ėeta, cauruĜu diametrs svārstās no 32
mm līdz 100 mm. NotekūdeĦu attīrīšana. NotekūdeĦu attīrīšanai izmanto notekūdeĦu
attīrīšanas iekārtas MEH-B 14/21 ar pneimoaerāciju un jaudu 21 m3/dnn. NotekūdeĦu attīrīšanas
iekārtas sastāv no aerācijas baseina, nostādinātāja un bioloăiskā dīėa. Aerācijas baseinā notiek
bagātināšana ar skābekli, fosfora samazināšana, nostādinātājā atdala dūĦas, notiek dzidrināšana.
Bioloăiskajā dīėī notekūdeĦus bagātina ar skābekli. Attīrītie notekūdeĦi, kā arī lietus un sniega
kušanas ūdeĦi tiek novadīti Asarupē Kanalizācijas tīkli. Kanalizācijas tīklu ekspluatācija
uzsākta 1979. gadā, kanalizācijas sistēmas tips- kopēja, kanalizācijas sistēmas garums sastāda
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0.587 km. CauruĜu diametrs 150 mm. Izmantotais cauruĜu materiāls – keramika. Atkritumi.
Attīrīšanas iekārtu darbības rezultātā rodas notekūdeĦu dūĦas līdz 20 t/gadā, kuras A/S
„Mitrāns” novieto pagaidu glabāšanā divos 25m3 konteineros, no notekūdeĦu attīrīšanas iekārtu
restēm gada laikā tiek savākti 2m3 notekūdeĦu nosēdumu. Atkritumi tiek savākti un atbilstoši
noslēgtajiem līgumiem tiek nodoti atkritumu apsaimniekotājam. Saimnieciskās darbības rezultātā
rodas sadzīves atkritumi līdz 10 t gadā, kā arī luminiscences spuldzes, kas tiek izmantotas telpu
apgaismošanai, gada laikā tiek izlietotas apmēram 50 spuldzes, tās tiek glabātas noslēgtos
konteineros, nodotas atkritumu apsaimniekotājam.
4. Iespējamo avāriju novēršana;
Iespējamās avārijas komunālajā saimniecībā:
 ūdensvada plīsums;
 dziĜurbuma sūkĦa bojājumi;
 kanalizācijas aku un sistēmu aizsērēšana, tīklu plīsumi;
 elektroenerăijas padeves traucējumi uz ilgāku laiku par 4 stundām.
Ugunsdrošības pasākumi tiek nodrošināti saskaĦā ar likumdošanas aktiem. Ir izstrādāts
avārijas situācijas apziĦošanas plāns, shēma. Notekūdens attīrīšanas iekārtas darbojas saskaĦā ar
apkalpošanas instrukcijām, ar kurām iepazīstināts apkalpojošais personāls. Regulāri notiek
ūdensapgādes un kanalizācijas iekārtu un sistēmu tehniskā stāvokĜa pārbaudes.
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