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Paredzētās piesārņojošās darbības veids atbilstoši likuma "Par piesārņojumu" attiecīgajam
pielikumam vai Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumu Nr.1082 “Kārtība, kādā
piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A un B
kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai” 1. pielikuma:
8. punkta 8.9. apakšpunktam – notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un
vairāk kubikmetru diennaktī, kuras attīrītos notekūdeņus novada vidē; 5.punkta 5.8.
apakšpunktam – notekūdeņu dūņu un tādu atkritumu apglabāšanas, uzglabāšanas vai
kompostēšanas vietas, kuri saskaņā ar normatīvajiem aktiem nav pielīdzināmi
bīstamajiem atkritumiem.
NACE kodi: 36.00; 37.00; PRODCOM kodi: 36.00.00.00.00; 37.00.00.00.00
Atļaujas iesnieguma pieņemšanas datums: 16.09.2015.
Atļauja izsniegta esošai piesārņojošai darbībai ar būtiskām izmaiņām x
Izsniegšanas datums: 2015. gada 8. oktobrī Izsniegšanas vieta: Jelgava
Direktors

H. Verbelis
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Z.v. Lēmumu par atļaujas izsniegšanu vai atļaujas nosacījumiem var apstrīdēt Vides pārraudzības valsts birojā
mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas. Atļaujas nosacījumus var pārskatīt visā tās derīguma termiņa
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laikā, pamatojoties uz likuma "Par piesārņojumu" 32.panta 3.1 daļu.
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A sadaļa
Vispārīgā informācija par atļauju
1. Normatīvie akti, uz kuriem pamatojoties izsniegta atļauja:
1) Vides aizsardzības likums;
2) Likums “Par piesārņojumu”;
3) Atkritumu apsaimniekošanas likums;
4) Ķīmisko vielu likums;
5) Dabas resursa nodokļa likums;
6) Valsts statistikas likums.
7) Ministru kabineta 2010. gada 30. novembra noteikumu Nr.1082 “Kārtība, kādā
piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A
un B piesārņojošās darbības veikšanai”;
8) Ministru kabineta 2003. gada 23. decembra noteikumi Nr. 736 “Noteikumi par ūdens
resursu lietošanas atļauju”;
9) Ministru kabineta 2002. gada 12. marta noteikumi Nr.118 “Noteikumi par virszemes
un pazemes ūdeņu kvalitāti”;
10) Ministru kabineta 2002. gada 22. janvāra noteikumi Nr.34 “Noteikumi par
piesārņojošo vielu emisiju ūdenī”;
11) Ministru kabineta 2014. gada 23. decembra noteikumi Nr.834 “Noteikumi par ūdens
un augsnes aizsardzību no lauksaimnieciskās darbības izraisīta piesārņojuma ar
nitrātiem”;
12) Ministru kabineta 2006. gada 11. maija noteikumi Nr.362 “Noteikumi par notekūdeņu
dūņu un to kompostu izmantošanu, monitoringu un kontroli”;
13) Ministru kabineta 2014. gada 25. novembra noteikumi Nr.724 “Noteikumi par
piesārņojošas darbības izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā
ierobežo šo smaku izplatīšanos”;
14) Ministru kabineta 2003. gada 23. oktobra noteikumi Nr.448 “Noteikumi par
nepieciešamo izglītības līmeni personām, kuras veic uzņēmējdarbību ar ķīmiskajām
vielām un ķīmiskajiem produktiem”;
15) Ministru kabineta 2014. gada 7. janvāra noteikumi Nr.16 “Trokšņa novērtēšanas un
pārvaldības kārtība”;
16) Ministru kabineta 2007. gada 09. janvāra noteikumi Nr.40 “Noteikumi par valsts
metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu sarakstu”;
17) Ministru kabineta 2011. gada 13. septembra noteikumi Nr. 703 “Noteikumi par
kārtību, kādā izsniedz un anulē atļauju atkritumu savākšanai, pārvadāšanai,
pārkraušanai, šķirošanai vai uzglabāšanai, kā arī par valsts nodevu un tās maksāšanas
kārtību”;
18) Ministru kabineta 2011. gada 19. aprīļa noteikumi Nr.302 “Noteikumi par atkritumu
klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus”;
19) Ministru kabineta 2011. gada 21. jūnija noteikumi Nr. 484 “Bīstamo atkritumu
uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakošanas, marķēšanas un pārvadājumu
uzskaites kārtība”;
20) Ministru kabineta 2007. gada 19. jūnija noteikumi Nr.404 “ Kārtība, kādā aprēķina un
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maksā dabas resursu nodokli, izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju un auditē
apsaimniekošanas sistēmas”;
21) Ministru kabineta 2008. gada 22. decembra noteikumi Nr. 1075 “Noteikumi par vides
aizsardzības valsts statistikas pārskatiem”;
22) Ministru kabineta* 2011. gada 30. augusta noteikumi Nr.666 “Noteikumi par Valsts
nodevu par atļaujas izsniegšanu A vai B kategorijas piesārņojošai darbībai, atļaujas
nosacījumu pārskatīšanu, kā arī valsts nodevas maksāšanas kārtību un
atvieglojumiem”.
Piezīme: * turpmāk tekstā – MK.

2. Atļaujas derīguma termiņš un jauna iesnieguma iesniegšanas termiņš
Atļauja Nr. JE15IB0035 izsniegta 2015. gada 8. oktobrī uz visu attiecīgās iekārtās
darbības laiku
Atļauju pārskata un atjauno ik pēc septiņiem gadiem saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu”
32. panta trīs divi prim daļu.
Atļaujas nosacījumus reģionālā vides pārvalde pārskata pēc savas vai operatora iniciatīvas,
saņemot no operatora iesniegumu būtisku izmaiņu ieviešanas gadījumā, saskaņā ar likuma
„Par piesārņojumu” 32 panta trešo, trīs prim un ceturto daļu.
3.Informācija par to, kam nosūtītas atļaujas kopijas
Atļaujas kopijas B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai saskaņā ar pastāvošo
likumdošanu ir nosūtītas:
- Bauskas novada Domei (dome@bauska.lv),
- Vides pārraudzības Valsts birojam (parakstīta ar drošu elektronisko parakstu),
- Veselības inspekcijas Zemgales kontroles nodaļai (elektroniski: zemgale@vi.gov.lv).
4. Norāde par ierobežotas pieejamības informāciju
Ierobežotas pieejamības informācija nav noteikta.
5. Citas saņemtās atļaujas, kuras aizstāj šī atļauja
Šī atļauja aizstāj Jelgavas reģionālās vides pārvaldes (turpmāk tekstā Pārvalde) 20.05.2010.
izdoto B kategorijas piesārņojošās darbības atļauju Nr. JE10IB0046 (turpmāk tekstā Atļauja).

B SADAĻA
Pieteiktā darbība, iesnieguma izvērtējums un atļaujas izsniegšanas pamatojums
6. Pieteiktās darbības īss apraksts
Bauskas novada pašvaldības „Vecsaules pagasta pārvalde” (turpmāk atļaujas tekstā
uzņēmums) sniedz ūdensapgādes, un kanalizācijas pakalpojumus, tai skaitā arī notekūdeņu
bioloģisko attīrīšanas ietaišu (turpmāk tekstā NAI) apsaimniekošanu Vecsaules ciematā,
Vecsaules pagastā, Bauskas novadā.
Lai uzlabotu ūdenssaimniecības attīstību 2014. gadā Vecsaules ciematā noslēdzās
projekta „Bauskas novada Vecsaules ciema Vecsaules pagasta ūdenssaimniecības attīstība”
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(Projekts) realizācija, kura ietvaros ir veikta veco NAI demontāža un jaunu notekūdeņu
bioloģiskās attīrīšanas iekārtu būvniecība veco NAI vietā.
Projekta ietvaros uzbūvētas jaunas NAI ASD PC 450 ar ražību 45,0 - 55,0 m3/dnn.
NAI nodotas ekspluatācijā 2014. gadā (Pārvaldes 04.11.2014. pārbaudes akts Nr. 466105/2014 Atzinums 05.11.2014. par NAI gatavību ekspluatācijai). Būvuzņēmējs – SIA
„Būvfirma Vītols”, reģistrācijas Nr.48503002722, būvkomersanta reģistr. Nr.1151-R.
Būvuzraugs SIA „Vide un būve”, reģistrācijas Nr.43603020377, būvkomersanta reģistr.
Nr.2163-R. Jaunuzbūvētās NAI sastāv no divām notekūdeņu pieņemšanas akām, restu akas,
sūkņu stacijas, enerģijas dzēšanas akas, kompresoru novietnes ar diviem kompresoriem,
bioblokiem, attīrīto notekūdeņu novadīšanas sistēmas uz blakus esošiem dīķiem. Uzbūvēta
nosēdaka lieko dūņu atsūknēšanai.
NAI - ASD PC 250 (identifikācijas Nr. A200121 Valsts SIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un
meteoroloģijas centrs” (turpmāk-LVĢMC) ar projektēto jaudu – 55 m3/diennaktī tiek
pielietota bioloģiskās attīrīšanas metode.
NAI darbība atbilst MK 30.11.2010 noteikumu Nr.1082 “Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C
kategorijas piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A un B piesārņojošās darbības
veikšanai” (turpmāk tekstā MK not. Nr. 1082.) 1.pielikuma 8.9.apakšpunktā noteiktajam
piesārņojošās darbības veidam – notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un
vairāk kubikmetru diennaktī, kuras attīrītos notekūdeņus novada vidē.
Bioloģiskās attīrīšanas bloks ASD PC 250 sastāv no:
- denitrifikatora
- aerotenka (nitrifikators)
- otreizējā nostādinātāja
NAI darbība.
NAI darbojas pēc šāda principa:
- notekūdeņu mehāniska attīrīšana ar restēm;
- notekūdeņu bioloģiskā attīrīšana, apvienojot aerobos un anaerobos procesus;
- aerobi stabilizēto dūņu uzglabāšana biodīķos (2gb.)
Sadzīves notekūdeņi, kas tiek savākti no Vecsaules ciemata vietējiem iedzīvotājiem paštecē
aizplūst uz 2 kanalizācijas sūkņu stacijām (turpmāk tekstā – KSS), no kurām tālāk pa
spiedvadu tiek novadīti uz bioloģiskām notekūdeņu attīrīšanas ietaisēm. Attīrīšanas iekārtu
tehnoloģiskais process notiek sekojoši, notekūdeņi no kanalizācijas tīkla paštecē izplūstot
cauri redelēm, kur tiek attīrīti no rupjajiem piemaisījumiem un tiek ievadīti NAI 2 bioblokos
(divi bioreaktori, kas ir taisnstūrveida ierīce 5x 2,66x 3m (vairākas taisnstūra veida tvertnes),
sadalītas vairākās savstarpēji savienotās daļās: denitrifikācijas, aerācijas un nostādināšanas).
Nogrābšņus ar grābekli savāc un novieto pagaidu uzglabāšanai metāla konteinerā un
apsaimnieko kā sadzīves atkritumus.
NAI galveno notekūdeņu attīrīšanas procesu nodrošina bioblokos - ASD PC 250. Abi bloki
strādā vienlaicīgi, un saņemtais notekūdens tiek sadalīts vienmērīgi abos blokos, izmantojot
sadales aku.
ASD (aerotanks suspensijas dzidrinātājs) notekūdeņu attīrīšanas gaitā notiek tie paši procesi,
kas pašattīroties dabiskajām ūdenskrātuvēm. Atšķirība ir tikai tā, ka ASD iekārtās,
notekūdeņu attīrīšanai, izmanto bioloģiski aktīvās dūņas daudz lielākā koncentrācijā, un tās
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tiek papildus aktivizētas, ūdenim pievadot skābekli (gaisu). Aktīvo dūņu pamatsastāvu veido
baktērijas, kas pārtiek no kanalizācijas notekūdeņos esošajām organiskajām vielām.

Uzsākot lietot ASD iekārtu, ievada nelielu aktīvo dūņu daudzumu, kuras darbības procesu
laikā savairojas līdz nepieciešamajam apjomam. Optimālā darbības nostabilizēšanās laiks ir
līdz vienai nedēļai.
Bioloģiskās attīrīšanas blokā komunālo notekūdeņu attīrīšanai izmanto bioloģiski aktīvās
dūņas, kas sastāv no aļģu un dažādu mikroorganismu maisījuma, kuras mineralizē
notekūdeņos esošās organiskās vielas, oksidējot aminoskābju šķelšanās produktus.
Bioreaktors ir taisnstūrveida ierīce (vairākas taisnstūra veida tvertnes), sadalīta vairākās
savstarpēji savienotās daļās: denitrifikācijas, aerācijas un nostādināšanas. Apstrāde ietver
nitrifikācijas un denitrifikācijas procesus. Neattīrītie notekūdeņi vispirms ieplūst biosorberī –
denitrifikatorā (anaerobā zona), uz kuru vienlaicīgi ar erliftu tiek pārsūknētas aktīvās dūņas no
otrreizējā nostādinātāja apakšējās daļas. Denitrifikatorā veidojas ieplūstošo notekūdeņu un
aktīvo dūņu homogēns maisījums pirms tā nonākšanas nākamajā attīrīšanas zonā. Šajā zonā
notiek sekojoši procesi – organisko vielu hidrolīze, biosorbcija, nešķīstošo fosfora
savienojumu reducēšanās ortofosforskābju formā, kuras absorbējas dūņās tālākai notekūdeņu
attīrīšanai. Šeit notiek arī denitrifikācijas process, kā arī daļēja BSP un ĶSP oksidācija.
No denitrifikatora notekūdeņu un aktīvo dūņu maisījums pa starpsienā ierīkotām lūkām nonāk
aerācijas zonā – nitritifikatorā, kurā ir uzstādīta aerācijas sistēma ar nerūsējošā tērauda
gaisvada kolektoru. Aerotenkā – nitritifikatorā notiek sekojoši procesi – nitrifikācija, BSP un
ĶSP reducēšanās, dūņu reģenerācija. Aerotenkā tiek uzturēta pastāvīga izšķīdušā skābekļa
2,5÷4,0 mg/l un aktīvo dūņu 2,0÷4,0 g/l koncentrācija. No aerotenka notekūdeņi kopā ar
aktīvajām dūņām nonāk nostādinātājdaļā - otrējā nostādinātājā.
Aktīvās dūņas ātri nosēžas lejā, kur tās noslīd pa dūņu savākšanas konusiem pie ērlifta. Ar
ērliftu aktīvās dūņas tiek atgrieztas atpakaļ anaerobajā zonā (bioloģiskās attīrīšanas procesa
sākumā). Nogulsnēto dūņu cirkulācijas intensitāti regulē ar ērlifta gaisa padeves vārstiem.
No nostādinātāja apakšējās daļas nogrimušās aktīvās dūņas paštecē tiek atgrieztas biosorberī –
denitrifikatorā.
NAI visa nepieciešamā ūdens plūsma notiek ar gaisa pūtēja palīdzību. Aerācijas zona
nodrošina vietu, kur bakteriālā masa tiek aerēta un tiek uzglabāta visilgāko laiku. Tas ļauj
maksimāli izmantot barības vielas un sārņus neapstrādātajā notekūdenī pārvērst mazāk
kaitīgos komponentos. Galvenais saspiestā gaisa pielietojums ir aerācija, lai piegādātu
pārstrādes procesā nepieciešamo skābekli. Bioreaktora sānos ir novietots gaisa pūtējs, kurš
aprīkots ar akustisko pārsegu. Nelielā gaisa ievades izlīdzināšana tiek veikta, regulējot gaisa
ievades vārstus; precīzāka regulēšana var tikt veikta, uzstādot gaisa pūtēja darbības laiku,
liekot tam darboties ar pārtraukumiem. Aerācijas sistēmas un erliftu darbību nodrošina ar
gaisa pūtēju, kas darbojas nepārtraukti. Gaisa pūtējs nodrošina ar vajadzīgo spiedienu gaisa
padevi aerācijas kamerā, lai tajā veidotu ūdens-dūņu plūsmu, sajaukšanos un nepieciešamo
skābekļa saturu 4-5 mg/litrā.
Notekūdeņi pēc nostādinātājiem tiek novadīti uz vienu no biodīķiem pēcattīrīšanai. No
iepriekšējam NAI ir saglabāti dabīgie biodīķi 2 gabali ar kopējo tilpumu 700m3.
Attīrīšanas process biodīķī veidots uz dabīgo ūdenstilpņu pašattīrīšanas spējām.
Mikroorganismu, ūdensaugu, ūdensdzīvnieku un saules gaismas iedarbības rezultātā dīķa
ūdenī notiek fotosintēzes, organisko vielu mineralizācijas un šo vielu asimilācijas procesi,
6
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rezultātā ūdens tiek attīrīts.
Lieko dūņu uzkrāšanu veic dūņu dīķī ar dabīgo filtrāciju. Darbība atbilst MK noteikumu
1082. 1.pielikuma 5.8.apakšpunktā noteiktajam piesārņojošās darbības veidam – notekūdeņu
dūņu un tādu atkritumu apglabāšanas, uzglabāšanas vai kompostēšanas vietas, kuri saskaņā ar
normatīvajiem aktiem nav pielīdzināmi bīstamajiem atkritumiem.
Pēc notekūdeņu attīrīšanas vienā no biodīķiem, tie ieplūst Vecsaules strautā (izplūdes vietas
identifikācijas Nr.N200123). NAI analīžu paraugu noņemšanai ir ierīkota speciāla paraugu
ņemšanas vieta.
NAI avāriju gadījumā ir paredzēta novadīšanas vieta esošajos bioloģiskajos nosēddīķos
(2gb.). Jauno NAI būvniecības laikā dīķi tika saglabāti un ir darba kārtībā. Nepieciešamības
gadījumā notekūdeņus no sadales akas ir iespējams novadīt vienā no bioloģiskajiem dīķiem,
kur notekūdeņi attīrās dabīgā procesā.
Kanalizācijas pakalpojumus izmanto Vecsaules ciemats: 4 daudzdzīvokļu mājas, veikals, z/s
“Mežmārtiņi”, ražošanas objekts “Soltens”, kopā ~ 400 iedzīvotāju. Pieslēdzot NAI Vecsaules
pamatskolu un 20 Līvānu tipa dzīvojamās mājas, kopējais notekūdeņu daudzums plānots 50,0
m3/diennaktī, kas nepārsniedz projektēto jaudu.
Notekūdeņi no individuālām mājām tiek uzkrāti hidroizolētās krājakās un izvesti uz
notekūdeņu attīrīšanas ietaisēm, saskaņā ar savstarpēji noslēgtu līgumu.
Vecsaules ciematā nav nodrošināta lietus ūdens savākšana un novadīšana no ciemata
teritorijas, tie infiltrējas augsnē.
Gadā vidēji NAI tiek attīrīti 18250,0 m3/gadā vai 50,0 m3/dnn, kas nepārsniedz projektēto
NAI jaudu (55 m3/diennaktī).
Notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas iekārtas darbojas 24 stundas diennaktī, 365 dienas gadā.
NAI paredzētas saimnieciski - fekālo notekūdeņu bioloģiskai attīrīšanai un funkcionē
atbilstoši paredzētajai tehnoloģijai.
Operators pieņem un reģistrē visas avārijas, kas saistītas ar ciematu ārējā ūdensvada un
kanalizācijas, uzņēmuma īpašumā esošo dzīvojamo māju iekšējo komunālo tīklu
ekspluatāciju. Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu un ūdensapgādes apkalpošanu veic 1 darbinieks
(operators). Cauruļvadu pārbaudes tiek veiktu periodiski 1 reizi kvartālā. Ir kanalizācijas
sistēmu tehniskā pase.
NAI darbības rezultātā veidojas atkritumi:
- atkritumi no NAI redelēm ~ 0,1 t/gadā. Atkritumi līdz izvešanai tiek uzglabāti slēgtos
konteineros, kas izvietoti uz cieta seguma, atkritumu apsaimniekošanu veic SIA „Vides
serviss”.
- notekūdeņu dūņas- saražotas 5,0 tonnas gadā, kuras rodas sadzīves notekūdeņu bioloģiskās
apstrādes procesā, paredzēts, ar speciālu traktormucu vai asenizācijas mašīnu, transportēt uz
SIA „Bauskas ūdenssaimniecība” dūņu lauka, kur tās uzglabās vienu sezonu, un pavasarī vai
vasarā izmantos apzaļumošanai.
Notekūdeņu dūņas jāapsaimnieko atbilstoši MK 02.05.2006. noteikumu Nr. 362 “Noteikumi
par notekūdeņu dūņu un to kompostu izmantošanu, monitoringu un kontroli” atbilstoši III
nodaļas 16.punkta prasībām, kas nosaka, ka stacionārā pagaidu uzglabāšanas vietā
notekūdeņu dūņas vai kompostu drīkst uzglabāt ne ilgāk kā trīs gadus. Ja notekūdeņu dūņas
tiek uzglabātas ilgāk par trim gadiem, dūņu uzglabāšana jāveic atbilstoši normatīvajiem
aktiem par atkritumu apsaimniekošanu.
Dūņu kvalitātes kontrole (monitorings) jāveic atbilstoši MK 02.05.2006. noteikumu Nr.
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362 “Noteikumi par notekūdeņu dūņu un to kompostu izmantošanu, monitoringu un kontroli”
II nodaļas prasībām. Šīs atļaujas C sadaļā tiks izvirzīti nosacījumi dūņu apsaimniekošanai.
Informācija par atkritumu veidošanos un rīcību ar tiem norādīta atļaujas 21. un 22. tabulā
(skatīt atļaujas pielikumā Nr.2).
Pārvalde secina, ka izbūvējot jaunas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, samazināsies vidē
novadītais piesārņojums, tiks uzlabota Mūsas upes ūdens kvalitāte un upes ekosistēma, kas
saskaņā ar MK 12.03. 2002. noteikumu Nr.118. „Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu
kvalitāti” 2.1 pielikumu ir noteikti kā karpveidīgie zivju ūdeņi.
Jauno notekūdeņu iekārtu izbūve nodrošina arī normatīvo prasību ilgtermiņa izpildi,
ieskaitot biogēno elementu samazināšanu atbilstoši attīrīšanas prasībām.
Kanalizācijas infrastruktūras attīstība, uzlabojot resursu izmantošanu un apsaimniekošanu,
radīs priekšnoteikumus veiksmīgai ekonomiskajai attīstībai, vienlaikus novēršot vides
degradāciju.
B kategorijas atļauja tiek pieprasīta:
Notekūdeņu attīrīšanai un novadīšanai Vecsaules strautā (izplūdes vietas identifikācijas Nr.
N200123) līdz 18250,0 m3/gadā vai 50,0 m3/dnn, saražotām notekūdeņu dūņām – 5 t/gadā.
7. Atrašanās vietas novērtējums
Vecsaules pagasts ir viena no Bauskas novada administratīvajām teritorijām tās
austrumos, Mēmeles kreisajā krastā. Vecsaules attīrīšanas iekārtas ( NAI) atrodas uz
pašvaldības zemes. Apkārt tām ir lauksaimniecībā izmantojamas zemes: aramzeme un pļavas,
kā arī Vecsaules strauts. NAI neatrodas aizsargjoslā.
Ūdensapgādes urbums ir ierīkots Amatas ūdens horizontā. Amatas ūdens horizonts ir ļoti labi
aizsargāts, jo ūdens vāji caurlaidīgo iežu biezums ir lielāks par 20 m. Ņemot vērā ūdens
horizonta aizsargātības pakāpi, stingra režīma aizsargjoslas rādiuss ir 10 m, bakterioloģiskā un
ķīmiskā aizsargjoslas nav nepieciešama, jo vertikālās filtrācijas laiks līdz Amatas ūdens
horizontam ir lielāks par 9125 diennaktīm.
NAI un ūdensapgādes urbumiem ir nodrošinātas stingrā režīma aizsargjoslas.
NAI atrodas MK 22.01.2002. noteikumu Nr.34 “Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju
ūdenī” (29., 30. punkts) noteiktajā īpaši jutīgajā teritorijā, uz kuru attiecas paaugstinātas
prasības ūdens un augsnes aizsardzībai no lauksaimnieciskas darbības izraisīta piesārņojuma
ar nitrātiem noteiktajā jutīgajā teritorijā.
NAI, visa tā teritorija atrodas MK 23. 12. 2014. noteikumu Nr.834 “Noteikumi par ūdens un
augsnes aizsardzību no lauksaimnieciskās darbības izraisīta piesārņojuma ar nitrātiem”
noteiktajā īpaši jutīgajā teritorijā, uz kuru attiecas paaugstinātas prasības ūdens un augsnes
aizsardzībai no lauksaimnieciskas darbības izraisīta piesārņojuma ar nitrātiem noteiktajā
jutīgajā teritorijā. Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju un objektu tuvumā nav.
8. Lēmuma pieņemšanas procesā iesniegtie priekšlikumi (norādot, kuri ir ņemti vērā)
8.1 valsts un pašvaldību institūciju priekšlikumi
Saņemta LR Veselības ministrijas Veselības inspekcijas Zemgales kontroles nodaļas vēstule
(22.09.2015. 13-35/23025/)- nav būtisku ierosinājumu par nosacījumiem atļaujā.
Saņemta Bauskas novada pašvaldības vēstule (22.09.2015. Nr. 3-14.9/2665)- nav būtisku
ierosinājumu par nosacījumiem atļaujā.
8.2.citu valstu atbildīgo institūciju priekšlikumi, ja ir pārrobežu ietekme
NAI „ Vecsaule”, Vecsaules ciematā, Vecsaules pag. _ Nr. JE15IB0035
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Nav nepieciešami
8.3. sabiedrības priekšlikumi
Nav.
8.4. Operatora skaidrojumi
Nav.
9. Iesnieguma novērtējums
9.1. labāko pieejamo tehnisko paņēmienu izmantošana A kategorijas piesārņojošajām
darbībām
Neattiecas uz konkrēto piesārņojošo darbību.
9.2. ieviestie un plānotie tīrākas ražošanas pasākumi
Lai uzlabotu ūdenssaimniecības attīstību 2014.gadā Vecsaules ciematā tika realizēts
ūdenssaimniecības attīstības projekts „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Bauskas
novada Vecsaules ciemā” (Projekts), kura ietvaros ir veikta divu kanalizācijas sūkņu stacijas
izbūve, atsevišķu posmu kanalizācijas tīklu ierīkošana, veco NAI demontāža un jaunu NAI
izbūve.
Pēc rekonstrukcijas kanalizācijas trases kopējais garums 3,75 km, spiedvadi 672 metri,ir
ierīkotas 3 notekūdeņu pārsūknēšanas stacijas. Projekta mērķis bija ūdensapgādes un
notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas kvalitātes uzlabošana un ūdenssaimniecības
pakalpojumu pieejamības paplašināšana, nodrošinot kvalitatīvu dzīves vidi, samazinot vides
piesārņojumu un ūdenstilpju eitrofikāciju, sekmējot ūdens resursu un energoresursu racionālu
izmantošanu.
NAI ir izstrādāta ekspluatācijas instrukcija, tehnoloģijas dokumentācija, ievērotas visas
nepieciešamās drošības un vides aizsardzības prasības un tiek veikta NAI vides aizsardzības
pasākumu iekšējā kontrole.
Lai novērstu virsūdeņu iefiltrēšanos kanalizācijas sistēmā pavasara un rudens šķīdoņa laikā,
rekonstruētajai kanalizācijas sistēmas daļai ir hermetizētas kontrolaku grodu savienojumu
vietas un līdz minimumam novērsta virsūdens nokļūšana akās gar vākiem. Pēc rekonstrukcijas
kanalizācijas sūkņu stacija ir izveidota monolītā stiklašķiedras tvertnē, pilnībā izslēdzot
virsūdens nokļūšanu kanalizācijā un notekūdeņu nokļūšanu augsnē. Atlikušajā
(nerekonstruētajā) trases daļā vēl jāveic kanalizācijas skataku sīkie remonti: grodu
savienojumu hermetizācija, izdrupumu vietu aizstrādāšana, kanalizācijas kolektoru
profilaktiska attīrīšana no nosēdumiem.
Sadzīves atkritumu uzglabāšana teritorijā notiek tam piemērotos apstākļos, ievērojot vides
aizsardzības prasības, darba drošības prasības un ugunsdrošības prasības.
9.3. resursu izmantošana (ūdens, enerģija un ķīmiskās vielas)
Ūdens
Neattiecas uz konkrēto piesārņojošo darbību.
Enerģija
Elektroenerģijas piegādi nodrošina VAS “Latvenergo”, saskaņā ar savstarpēji noslēgto
līgumu. Siltumenerģija no ārējiem piegādātājiem netiek izmantota.
Ķīmiskās vielas
Neattiecas uz konkrēto piesārņojošo darbību.
9
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9.4. emisija gaisā un tās ietekme uz vidi
Neattiecas uz konkrēto piesārņojošo darbību.

9.5. smaku veidošanās
NAI darbības rezultātā neveidojas smakas, kas varētu atstāt negatīvu iedarbību uz apkārtējo
iedzīvotāju labsajūtu. NAI aizsargjoslā nav dzīvojamo māju. Nav ziņu par iedzīvotāju
sūdzībām. Smaku mērījumi vidē nav veikti.
9.6. emisija ūdenī un tās ietekme uz vidi
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtās „Vecsaule” (ASD PC 250) (identifikācijas Nr. A200121) ar
projektēto jaudu – 55 m3/diennaktī tiek pielietota bioloģiskās attīrīšanas metode.
NAI projektētas (normatīvi attīrīto notekūdeņu), aprēķinot cilvēka ekvivalentos - CE izteikto
piesārņojuma daudzumu, Vecsaules ciemata NAI CE <2000.
CE - Cilvēku ekvivalenta viena vienība ir organisko vielu piesārņojuma daudzums, kas atbilst
bioķīmiskajam skābekļa patēriņam 60g O2/dienā, saskaņā ar MK 22.01.2002.noteikumu Nr.34
“Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” 5. nodaļas 31. punktu.
Apdzīvoto vietu attīrīšanas iekārtam emitētajiem notekūdeņiem ar cilvēku ekvivalentu CE
<2000 ir jānodrošina atbilstoša attīrīšana, saskaņā ar MK 22.01.2002.noteikumu Nr. 34
„Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” 5. nodaļas 37.1 punkta un 38. punkta
prasībām.
Būtiskākās piesārņojošās vielas, kas tiek novadītas vidē pēc NAI, ir tipiskos sadzīves
notekūdeņos palikušais piesārņojums: suspendētas vielas, slāpekļa un fosfora savienojumi.
Kopējo pieņemošo ūdeņu noslogojumu ar organiskajām vielām raksturo bioķīmiskais un
ķīmiskais skābekļa patēriņš (BSP5 un ĶSP). Piesārņojošo vielu koncentrācijas attīrīto
notekūdeņu izplūdē ir noteicošais faktors NAI darbības izvērtēšanā. Piesārņojošo vielu
koncentrācijas notekūdeņu izplūdē kontrolē akreditēta laboratorija.
Uzņēmums ir veicis NAI notekūdeņu analīzes attīrītajos notekūdeņos (nosakot paliekošo
piesārņojumu) izplūdē jaunām NAI.
Piesārņojošo vielu koncentrācijas attīrīto notekūdeņu izplūdē ir noteicošais faktors NAI
darbības izvērtēšanā. Informācija par NAI darbību norādīta 16. tabulā.
Piesārņojošās vielas notekūdeņos
16. tabula
Īss lietotās
Pēc attīrīšanas
Novadīšan
Koncentrā
Piesārņojoš
attīrīšanas
as vietas
cija, ko
mg/l
ā viela,
mg/l
tonnas apraksts un
tonnas
identifinedrīkst
24 stun
parametrs/
tās
24 stundās gadā
gadā
kācijas
pārsniegt
dās
kods(2)
(vidēji)
(vidēji) efektivitāte
(vidēji)
(1)
(3)
numurs
(mg/l)
(vidēji)
(%)
N 200123 230026
35
74 ± 10
7,40
Bioloģiskās 32 ±4
0,22
Susp. Vielas
attīrīšanas
iekārtas
95
125
340± 50
3,40
80-120
N 200123 230004
39± 6
39± 6
ĶSP
Pirms attīrīšanas

10

NAI „ Vecsaule”, Vecsaules ciematā, Vecsaules pag. _ Nr. JE15IB0035

N 200123

230003
BSP5

25

200± 34

2,00

25-35

9,0

0,02

Izvērtējot operatora iesniegto 2015. gada testēšanas pārskatu redzams, ka attīrīto notekūdeņu
izplūdē netiek pārsniegti piesārņojošo vielu pieļaujamie limiti, kas noteikti Atļaujā.
Saskaņā ar VSIA „LVĢMC” laboratorijas 2015. gada 01.jūnija testēšanas pārskatu
Nr. 15A01040 ieplūdē uzrāda sekojošus piesārņojuma parametrus: suspendētās vielas
74mg/l; ķīmisko skābekļa patēriņu 340 mg/l; bioloģisko skābekļa patēriņu 200 mg/l; kopējais
slāpeklis 46,0 mg/l un kopējais fosfors 8,2 mg/l, attiecīgi izplūdē uzrāda sekojošus
piesārņojuma parametrus: suspendētās vielas 32 mg/l; ķīmisko skābekļa patēriņu 39 mg/l;
bioloģisko skābekļa patēriņu 9,0 mg/l; kopējais slāpeklis 10,9 mg/l un kopējais fosfors 0,28
mg/l, nitrītu slāpeklis 0,146 mg/l, kas nepārsniedz atļaujā noteiktās vērtības (BSP5-25 mg
O2/l, ĶSP – 125 mg/l, Susp. vielas-35 mg/l), un Pārvalde secina, ka NAI izplūdē nav
pārsniegtas attīrīto notekūdeņu piesārņojošo vielu koncentrācijas, kas noteiktas MK
22.01.2002.noteikumu Nr.34. „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” 5.pielikuma
1. Tabulā.
Suspendēto vielu piesārņojuma samazinājums jānodrošina līdz 90 %. Saskaņā ar MK
22.01.2002. noteikumu Nr.34. “Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” 5.pielikuma
2. tabulā noteiktajām prasībām ir jānodrošina arī Nkop un Pkop noteikšana un NAI notekūdeņu
atbilstoša attīrīšana, ja cilvēku ekvivalents ir mazāks < 10000.
Uzņēmums ir veicis kopējā slāpekļa un kopējā fosfora noteikšanu NAI attīrītajos notekūdeņos
Lietus ūdeņi, sniega un ledus kušanas notekūdeņi netiek novadīti sadzīves notekūdeņu
kanalizācijā, tie infiltrējas augsnē. Rūpnieciskos notekūdeņus NAI neattīra.
Attīrītie notekūdeņi no NAI līdz 18250,0 m3/gadā vai 50,0 m3/dnn tiek novadīti Vecsaules
strautā
(LVĢMC
identifikācijas Nr.N200123), kas ietek Mūsas upē (viena
no Lielupes satekupēm).
Saskaņā ar MK 22.01.2002. noteikumu Nr. 34. “Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju
ūdenī” (22.01.2002.) 53.3. punktu pieņemošo ūdeņu kvalitātei jāatbilst vismaz karpveidīgo
zivju ūdeņu kvalitātes normatīviem, kas noteikti 12.03.2002. MK noteikumu 118 „ Noteikumi
par pazemes un virszemes ūdeņu kvalitāti” 3. pielikumā.
Galvenais normatīvais akts ūdeņu apsaimniekošanā un aizsardzībā ir Ūdens apsaimniekošanas
likums, kura mērķis ir izveidot virszemes un pazemes ūdeņu aizsardzības un
apsaimniekošanas sistēmu, kas veicina ilgtspējīgu un racionālu ūdens resursu lietošanu,
uzlabo ūdens vides aizsardzību, nodrošina ūdeņu aizsardzību un sekmē starptautiskajos
līgumos noteikto mērķu sasniegšanu. Likums nosaka, ka ūdeņu aizsardzības pasākumi,
efektivitāte un lietderība jākontrolē upju baseinu robežās.
Saskaņā ar MK 31.05.2011. noteikumu Nr.418 “Noteikumi par riska ūdensobjektiem”
1.pielikuma 3.tabulu, Lielupe posmā no Mūsas un Mēmeles satekas ir riska ūdensobjekts,
kurā kā būtiskākie riska cēloņi ir punktveida piesārņojums (notekūdeņos esošie biogēni)
izkliedētais un pārrobežu piesārņojums. Īpaši bīstama ir fosfora un slāpekļa nonākšana upēs,
kas veicina upju aizaugšanu – eitrofikāciju un upes ekosistēmas degradāciju.
Ņemot vērā, ka Mūsas upe raksturojuma kā antropogēni ietekmējama upe, ko raksturo
samērā zemas viegli noārdāmo organiskās vielas koncentrācijas, un samērā augstās slāpekļa
un fosfora savienojumu koncentrācijas, kas saistāmas ar antropogēno slodzi, notekūdeņu
monitorings tiks noteikts, lai novērstu upes ekosistēmas degradāciju, lai veicinātu zivju
resursu uzlabošanos un eitrofikācijas novēršanu.
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Pamatojoties uz Ūdens apsaimniekošanas likuma 11. pantā noteiktajām prasībām, kā arī
ņemot vērā MK 31.05.2011. noteikumu Nr.418 “Noteikumi par riska ūdensobjektiem” 8.1
punkta nosacījumus par nepieciešamību samazināt emisijas limitus, lai mazinātu iespējamo
negatīvo ietekmi uz riska ūdensobjektu, atļaujas B kategorijas piesārņojošām darbībām C
sadaļas 13.1.2. punktā tiks noteiktas emisijas robežvērtības vides kvalitātes mērķu
sasniegšanai virszemes ūdensobjektā – Vecsaules strautā.
Monitoringa biežumu pārvalde noteiks, saskaņā ar Ministru kabineta 2002. gada 22. janvāra
noteikumu Nr. 34 “Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” 56. punkta prasībām, kas
nosaka, ka pārvalde nosaka monitoringa biežumu, ņemot vērā emisijas raksturu un pieņemošo
ūdeņu kvalitātes prasības. Nosakot monitoringu biežumu, pārvalde vadīsies pēc piesardzības
principa, ņemot novadāmo attīrīto notekūdeņu apjomu un upes caurplūdumu, lai izmantotu
pieejamos pasākumus vides kvalitātes kontrolei un upes ekosistēmas saglabāšanai.
Prasības notekūdeņu monitoringa metodēm skatīt atļaujas C sadaļā 24. tabulā.
9.7. atkritumu veidošanās un apsaimniekošana
NAI darbības rezultātā veidojas atkritumi:
- atkritumi no NAI redelēm ~ 0,1 t/gadā. Atkritumi līdz izvešanai tiek uzglabāti slēgtos
konteineros, kas izvietoti uz cieta seguma, atkritumu apsaimniekošanu veic SIA „Vides
serviss”.
- notekūdeņu dūņas - saražotas 5,0 tonnas gadā, kuras rodas NAI darbības procesā, paredzēts
uzglabāt vienā no biodīķiem un reizi gadā, ar speciālu traktormucu vai asenizācijas mašīnu,
transportēt uz SIA „Bauskas ūdenssaimniecība” dūņu lauku, kur tās uzglabās vienu sezonu,
un pavasarī vai vasarā izmantos apzaļumošanai.
Notekūdeņu dūņas jāapsaimnieko atbilstoši MK 02.05.2006. noteikumu Nr. 362 “Noteikumi
par notekūdeņu dūņu un to kompostu izmantošanu, monitoringu un kontroli” atbilstoši III
nodaļas 16.punkta prasībām, kas nosaka, ka stacionārā pagaidu uzglabāšanas vietā
notekūdeņu dūņas vai kompostu drīkst uzglabāt ne ilgāk kā trīs gadus. Ja notekūdeņu dūņas
tiek uzglabātas ilgāk par trim gadiem, dūņu uzglabāšana jāveic atbilstoši normatīvajiem
aktiem par atkritumu apsaimniekošanu. Dūņu kvalitātes kontrole (monitorings) jāveic
atbilstoši MK 02.05.2006. noteikumu Nr. 362 “Noteikumi par notekūdeņu dūņu un to
kompostu izmantošanu, monitoringu un kontroli” II nodaļas prasībām. Šīs atļaujas C sadaļā
tiks izvirzīti nosacījumi dūņu apsaimniekošanai. Informāciju par atkritumu veidošanos un
rīcība, ar tiem norādīta, atļaujas 21. un 22. tabulā (skatīt atļaujas pielikumā Nr.2).
9.8. trokšņa emisija
Sūdzības no iedzīvotājiem un uzņēmuma apkalpojošā personāla nav bijušas. NAI darbības
rezultātā nerodas būtisks troksnis, kas varētu nelabvēlīgi ietekmēt apkārt dzīvojošos
iedzīvotājus.
9.9. augsnes aizsardzība
Augsnes un pazemes ūdeņu izpēte teritorijā nav veikta.
9.10.avāriju risks un rīcības plāni ārkārtas situācijām
Avārijas gadījumā NAI operators rīkojas saskaņā ar avārijas izziņošanas shēmu, kanalizācijas
ūdeņu atsūknēšanai izmanto asenizācijas mašīnu vai traktoru ar mucu. Nepieciešamības
gadījumā notekūdeņus no sadales akas ir iespējams novadīt vienā no bioloģiskajiem dīķiem,
kur notekūdeņi attīrās dabīgā procesā.
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Uz NAI darbību neattiecas Ministru kabineta 2005. gada 19. jūlija noteikumi Nr.532
„Noteikumi par rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtību un riska samazināšanas
pasākumiem”.
C sadaļa
Atļaujas nosacījumi
10. Nosacījumi uzņēmuma darbībai
10.1. darbība un vadība
10.1.1. Atļauja izsniegta Bauskas novada pašvaldības iestādei „Vecsaules pagasta pārvalde”
Vecsaules ciematā, Vecsaules pagastā, Bauskas novadā, sekojošām darbībām:
1) notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru diennaktī,
kuras attīrītos notekūdeņus novada vidē: notekūdeņu savākšanai un attīrīšanai bioloģiskajās
notekūdeņu attīrīšanas iekārtās NAI “Vecsaule” (identifikācijas Nr. A200121) un attīrīto
notekūdeņu novadīšanai Vecsaules strautā (Nr.N200123) līdz 18250,0 m3/gadā vai 50,0
m3/dnn. Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu ASD PC 250 projektētā jauda ir 55,0 m3/dnn.
2) saražotām notekūdeņu dūņām - 5 t/gadā.
10.1.2. Reizi ceturksnī iesniegt Valsts ieņēmumu dienestā dabas resursu nodokļa par attīrīto
notekūdeņu novadīšanu vidē aprēķinu saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likuma 27. panta
trešo vai ceturto daļu un 5.pielikumu un Ministru kabineta 2007. gada 19. jūnija noteikumiem
Nr. 404 “ Kārtība, kādā aprēķina un maksā dabas resursu nodokli, izsniedz dabas resursu
lietošanas atļauju un auditē apsaimniekošanas sistēmas”.
10.1.3. Saskaņā ar Vides aizsardzības likuma 25. panta pirmo daļu operators ir atbildīgs par
savas profesionālās darbības ietvaros nodarīto kaitējumu videi vai tiešiem kaitējuma
draudiem, ko izraisījusi viņa tīša vai aiz neuzmanības veikta darbība vai bezdarbība, ar kuru ir
pārkāptas vides normatīvo aktu prasības.
10.1.4. Ja tiek pilnīgi pārtraukta iekārtas vai tās daļas darbība, ne vēlāk kā 30 dienas pirms
iekārtas darbības pārtraukšanas informēt Pārvaldi un iesniegt atbilstošu iesniegumu.
Iesniegumam pievienot pasākumu plānu, kurā norādīts, kā tiks organizēti darbi, lai
samazinātu ietekmi uz vidi, kad iekārta vai tās daļa pārtrauc darbību atbilstoši likuma “Par
piesārņojumu” 30. panta ceturtajai daļai.
10.1.5. Par izmaiņām 10.1.1. punktā norādītajās darbībās (uzstādot jaunas iekārtas u.c.)
vismaz 90 dienas pirms izmaiņu uzsākšanas, informēt pārvaldi, lēmuma pieņemšanai par
jauna iesnieguma iesniegšanu atļaujas saņemšanai vai esošās atļaujas nosacījumu maiņu.
10.1.6. Saskaņā ar likuma “Par piesārņojumu” 6. pantu sniegt visu līmeņu darbiniekiem
atbilstošu apmācību un instrukcijas par viņu pienākumiem procesu vadībā, kā arī
nepieciešamās zināšanas par kārtību, kādā darbības veicamas, un to iespējamo ietekmi uz
cilvēku veselību un vidi, par piesardzības pasākumiem šīs ietekmes samazināšanai, kā arī par
rīcību avāriju situācijās.
10.1.7. Dabas resursu nodokļa aprēķina lapu un uzskaites dokumentus par piesārņojuma
veidiem, apjomiem un limitiem glabāt trīs gadus un uzrādīt vides pārvaldes valsts vides
inspektoram pēc pieprasījuma pārbaudes laikā vai iesniedzot statistikas pārskatus atbilstoši
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MK 19.06.2007. noteikumiem Nr.404 “ Kārtība, kādā aprēķina un maksā dabas resursu
nodokli, izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju un auditē apsaimniekošanas sistēmas”
43.punktam un 6.pielikumam.
11.2. darba stundas
Nosacījumi netiek izvirzīti.
11. Resursu izmantošana
Neattiecas uz esošo piesārņojošo darbību.
11.2.enerģija
Elektroenerģijas patēriņš un uzskaite saskaņā ar savstarpēji noslēgto līgumu.
11.3. Izejmateriāli un palīgmateriāli
Neattiecas uz esošo piesārņojošo darbību.
12. Gaisa aizsardzība
12.1.emisija no punktveida avotiem, emisijas limiti:
Neattiecas uz esošo piesārņojošo darbību.
12.2.emisija no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem, emisiju limiti
Neattiecas uz esošo piesārņojošo darbību.
12.3. procesa un attīrīšanas iekārtu darbība
Neattiecas uz esošo piesārņojošo darbību.
12.4. smakas
12.4.1.Nepārsniegt smakas mērķlielumu, kuru nosaka stundas periodam, un kas ir 5 ouE/m3.
Veicot piesārņojošas darbības, kuras izraisa traucējošu smaku, smakas mērķlielumu nedrīkst
pārsniegt vairāk kā 168 stundas kalendāra gadā, saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 25.
novembra noteikumu Nr.724 “ Noteikumi par piesārņojošas darbības izraisīto smaku
noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos” 8 punktu.
12.4.2. Veikt smaku koncentrācijas un emisijas plūsmas ātruma mērījumus emisijas avotā
iekārtas optimālas darbības režīmā ne retāk kā reizi sešos mēnešos, ja par iekārtu darbību
iepriekšējā gada laikā ir saņemtas vismaz trīs pamatotas sūdzības, atbilstoši Ministru kabineta
2014. gada 25. novembra noteikumu Nr.724 “ Noteikumi par piesārņojošas darbības izraisīto
smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos” 12. punkta
prasībām.
12.4.3. Smakas koncentrācijas mērījumiem par bāzes (references) metodi izmanto standartā
LVS EN 13725:2004 "Gaisa kvalitāte. Smakas koncentrācijas noteikšana ar dinamisko
olfaktometriju" minēto metodi vai citu līdzvērtīgu vai labāku metodi, saskaņā ar Ministru
kabineta 2014. gada 25. novembra noteikumu Nr.724 “ Noteikumi par piesārņojošas darbības
izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos” 5
punktu.
12.4.4. Emisiju mērījumus veikt attiecīgā jomā akreditētām laboratorijām, kas ir akreditētas
atbilstoši standartam LVS EN ISO/IEC 17025:2005 "Testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju
kompetences vispārīgās prasības", saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 25. novembra
noteikumu Nr.724 “Noteikumi par piesārņojošas darbības izraisīto smaku noteikšanas
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metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos” 6 punktu. Testēšanas rezultātus
mēneša laikā iesniegt Pārvaldē.

12.5. emisijas uzraudzība un mērīšana (mērījuma vietas, regularitāte, metodes)
Neattiecas uz esošo piesārņojošo darbību.
12.6. to emisijas veidu pārraudzība, kas rodas no neorganizētiem (difūziem) emisiju
avotiem
Neattiecas uz esošo piesārņojošo darbību.
12.7. gaisa monitorings
Neattiecas uz esošo piesārņojošo darbību.
12.8. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija
Neattiecas uz esošo piesārņojošo darbību.
12.9. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām
Nosacījumi netiek izvirzīti.
13. Notekūdeņi
13.1. izplūdes, emisijas limiti
13.1.1. Notekūdeņus pēc attīrīšanas notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas iekārtās NAI
“Vecsaule” (identifikācijas Nr. A200121) novadīt Vecsaules strautā (Nr.N200123) līdz
18250,0 m3/gadā vai 50,0 m3/dnn, atbilstoši 17. tabulā norādītajiem parametriem.
Notekūdeņu un lietusūdeņu novadīšana ūdensobjektos (grāvī, upē, ezerā, jūrā ar
ieplūdi - Vecsaules strautā)
17. tabula
Novadīšanas vietas
Notekūdeņu
Novadīģeogrāfiskās
Saņemošais ūdensobjekts
Novad
Novadīdaudzums
šanas
koordinātas
īšanas
šanas vietas
vietas
ilgums
ūdens
nosaukums
ūdens
kubik(3)
identifisaimniem3 /
un adrese
Z
A
nosaucaurmetri
kācijas
ciskā
dnn
(vieta)
platums garums kums
tece
gadā
numurs(1)
iecirkņa
(vidēji)
3
(m
/h)
(vidēji)
kods(2)
Bioloģiskās
Vecsau 38612000 Nav
24h/
50,0
NAI
200123
les
noteik
18250,0 dnn
“ Vecsau
56o29'
24o49' strauts
ts
365
le”
25''
47''
die
Vecsau
nas/
les pagasts
gadā
*Piezīmes.(1) Novadīšanas vietai norāda Valsts vides dienesta reģionālās vides pārvaldes piešķirto
identifikācijas numuru.(2) Saskaņā ar Ministru kabineta 2010. gada 30. marta noteikumos Nr. 318 "Noteikumi par
ūdens saimniecisko iecirkņu klasifikatoru" noteikto klasifikatoru.

13.1.2. Nodrošināt NAI aizsargjoslu 200 m platumā (aizsargjoslu nosaka no iekārtu ārējās
malas) saskaņā ar Aizsargjoslu likums 28. panta 3. daļas 1. apakšpunktu, lai nodrošinātu tām
piegulošo teritoriju aizsardzību no NAI iespējamās negatīvās ietekmes.
13.1.3. Notekūdeņu piesārņojums izplūdē nedrīkst pārsniegt C-1 tabulā dotās limitējošās
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koncentrācijas, saskaņā ar MK 22.01. 2002. noteikumu Nr. 34 “Noteikumi par piesārņojošo
vielu emisiju ūdenī” 5.pielikuma 1. 2. tabulām.

Piesārņojošo vielu emisiju robežvērtības un atļautā piesārņojuma slodze notekūdeņos
C-1 tabula
Maksimāli pieļaujamā
Piesārņojuma slodze
Vielas
piesārņojošo vielu
vidē novadāmajos
Izplūdes vieta
Rādītāji
kods
koncentrācija vidē
notekūdeņos pēc
novadāmajos attīrītajos
attīrīšanas NAI
notekūdeņos, mg/l
t/gadā
Vecsaules
Susp. vielas 230026
<35
<0,639
strauts
ĶSP
230004
<125
<2,281
identifikācijas BSP5
230003
<25
<0,456
Nr. 200123
13.1.4. Kopējā fosfora (P) un kopējā slāpekļa (N) daudzums attīrītos notekūdeņos jāsamazina
par 10 – 15% salīdzinot ar neattīrītajiem notekūdeņiem, saskaņā ar MK 22.01. 2002.
noteikumu Nr. 34 “Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” 52.1 apakšpunkta
prasību.
13.2. procesa norise un attīrīšanas iekārtu darbība
13.2.1. Nodrošināt vienmērīgu notekūdeņu padevi uz NAI, uzturēt kārtībā kanalizācijas
sistēmu. Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas darbināt saskaņā ar notekūdeņu attīrīšanas iekārtas
ekspluatācijas noteikumiem, lai sasniegtu maksimālo attīrīšanas efektivitāti un atbilstoši
MK 22.01.2002. noteikumu Nr.34 “Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” 41.3.
punkta prasībām.
13.2.2. Aizliegts novadīt ūdenstilpēs un ūdenstecēs neattīrītus sadzīves notekūdeņus, saskaņā
ar Ministru kabineta 2002. gada 22. janvāra noteikumu Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo
vielu emisiju ūdenī” 42.punktu.
13.2.3. Konstatējot emisiju neatbilstību atļaujas nosacījumiem, noskaidrot neatbilstību
cēloņus un veikt nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu atbilstību atbilstoši MK
22.01.2002. noteikumu Nr.34 “Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī ” 62.
punktam.
13.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)
13.3.1.Veikt NAI ieplūstošajos un izplūstošajos notekūdeņos piesārņojošo vielu kontroli
atbilstoši MK 22.01.2002. noteikumu Nr.34 “Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju
ūdenī” VIII nodaļas 65.punktam 24. tabulā noteiktajiem parametriem attiecīgajā jomā
akreditētā laboratorijā.
Monitorings
Nr.
p.k.
1.

Piesārņojošā viela,
parametrs
Suspendētās vielas

Analīzes
metodika
LVS EN 872:2005

24. tabula
Kontroles biežums
Ieplūde
Izplūde
1x pusgadā
1x pusgadā
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2.

BSP5

3.
4.

ĶSP
N/NH4

5.

N/NO3

6.
7.

N/NO2
P/PO4

8.

Nkop

9.

Pkop

LVS EN 18992:H551998
LVS ISO 6060:1989
LVS ISO 5664/:2004
LVS EN ISO
13395:2004
LVS ISO 6777:1984
LVS EN ISO 6878:2005
LVS EN ISO 119051:1998
LVS EN ISO 6878:2005

1x pusgadā

1x pusgadā

1x pusgadā
1x pusgadā
1x pusgadā

1x pusgadā
1x pusgadā
1x pusgadā

1x pusgadā
1x pusgadā
1x pusgadā

1x pusgadā
1x pusgadā
1x pusgadā

1x pusgadā

1x pusgadā

13.3.2. Notekūdeņu paraugus ņemt noteiktā punktā, kas atrodas attīrīšanas iekārtu izplūdē,
saskaņā ar MK 22.01.2002. noteikumu Nr.34 “Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju
ūdenī” 5.pielikuma II daļas 5.punkta prasībām.
13.3.3. 1x pusgadā veikt rezultātu izvērtējumu un aprēķināt piesārņojuma pakāpes
procentuālo samazinājumu (%). Aprēķinātos lielumus reģistrēt notekūdeņu kvalitātes
uzskaites žurnālā. Neatbilstības gadījumā veikt korektīvās darbības notekūdeņu attīrīšanas
pakāpes uzlabošanai.
13.3.4. Notekūdeņu testēšanas paraugus atļauts ņemt un testēt tikai normatīvajos aktos
noteiktā kārtībā akreditētai laboratorijai ar metodēm, kas norādītas laboratorijas
akreditācijas apliecībā, saskaņā ar MK 22.01. 2002. noteikumu Nr. 34 “Noteikumi par
piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” 65. punkta prasībām. Notekūdeņu parametru noteikšanā
izmantot 24. tabulā norādītās vai citas akreditētās metodes, kas nodrošina līdzvērtīgus
rezultātus.
13.3.5. Notekūdeņu testēšanas rezultātus izvērtēt atbilstoši MK 17.02.2009. noteikumu Nr.
158 „Noteikumi par prasībām attiecībā uz vides monitoringu un tā veikšanas kārtību,
piesārņojošo vielu reģistra izveidi un informācijas pieejamību sabiedrībai” 14. punkta
prasībām.
13.4. mērījumi saņēmējā ūdenstilpē
Nosacījumi netiek izvirzīti.
13.5. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija
Nosacījumi netiek izvirzīti.
13.6.ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām
13.6.1. Nekavējoties informēt Pārvaldi, ja notekūdeņu monitoringā konstatēta emisijas
neatbilstība atļaujas nosacījumiem, atbilstoši MK 22.01.2002. noteikumu Nr.34 “Noteikumi
par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” VII nodaļas 62.punktam.
13.6.2. Reizi gadā līdz 1.martam iesniegt statistikas pārskatu “Nr.2-Ūdens. Pārskats par ūdens
resursu lietošanu” par iepriekšējo kalendāro gadu, ievadot datus elektroniskajā datu bāzē
tiešsaistes režīmā atbilstoši MK 22.12.2008. noteikumu Nr.1075 “Noteikumi par vides
aizsardzības valsts statistikas pārskatu veidlapām” 2.1. un 4.1.punktam.
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13.6.3. Par emisiju pārsniegumiem un avārijas gadījumiem nekavējoties ziņot Pārvaldei pa
tālr. 63023228 vai 29490040.
13.6.4. Notekūdeņu testēšanas rezultātu kopijas 30 dienu laikā pēc pārskatu saņemšanas no
akreditētas laboratorijas iesniegt Pārvaldē.
13.6.5. Reizi gadā sastādīt gada pārskatu par NAI monitoringa rezultātiem un nosūtīt to
Pārvaldei un attiecīgajai pašvaldībai. Ieteicamās monitoringa gada pārskatu formas ir
atrodamas Valsts vides dienesta tīmekļa vietnē: http://www.vvd.gov.lv/ sadaļā Pakalpojumi
→ Veidlapas → Monitoringa gada pārskatu formas.
13.6.6. NAI pārbaudes laikā pēc pieprasījuma uzrādīt Pārvaldes valsts vides inspektoram
dabas resursu nodokļa aprēķina lapu (6.pielikums) un aprēķina lapā norādīto informāciju
pamatot ar uzskaites dokumentiem par attīrīto notekūdeņu novadīšanu vidē atbilstoši MK
19.06.2007. noteikumu Nr. 404 “ Kārtība, kādā aprēķina un maksā dabas resursu nodokli,
izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju un auditē apsaimniekošanas sistēmas” 43. punktam.
14. Troksnis
14.1. trokšņa avoti un nosacījumi troksni radošo iekārtu darbībai
Nosacījumi netiek izvirzīti.
14.2.trokšņa emisijas avoti
Nosacījumi netiek izvirzīti.
14.3.uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)
Apkārtējo iedzīvotāju sūdzību gadījumā veikt trokšņu mērījumus saskaņā ar MK 07.01. 2014.
noteikumam Nr.16 “Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” akreditētā laboratorijā
atbilstoši LVS ISO 9613-2:2004 standarta prasībām un mērījumu rezultātus iesniegt Pārvaldē.
14.4.ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām
Mēneša laikā pēc mērījumu veikšanas iesniegt Pārvaldē trokšņu mērījumu testēšanas pārskatu
kopijas.
15. Atkritumi
15.1. atkritumu veidošanās
Atkritumu veidošanās, rīcība ar tiem, savākšana un pārvadāšana, atļauta atbilstoši, atļaujas 21.
un 22. tabulai (skatīt atļaujas 2. pielikumā).
15.2. atkritumu apsaimniekošanas nosacījumi
15.2.1. NAI radītos atkritumus nodot reģenerācijai, atkārtotai izmantošanai vai apglabāšanai,
saskaņā ar noslēgtiem līgumiem ar komersantiem, kuri ir saņēmuši attiecīgu A vai B
kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai atļauju atbilstoši normatīvajiem aktiem par
piesārņojumu. Atkritumus savlaicīgi nodot atkritumu apsaimniekotājam, neveidojot lielus
uzkrājumus.
15.2.2. Atkritumus (NAI savāktos) apsaimniekot saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas
likuma 4. pantu, 15. panta pirmo un otro daļu. Atkritumus savākt un uzglabāt neapdraudot
vidi, cilvēku dzīvību un veselību, kā arī fizisko un juridisko personu īpašumus, neradot
traucējošus trokšņus vai smakas.
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15.2.3. Notekūdeņu dūņas no NAI atļauts uzglabāt biodīķos, pēc vajadzības izvest uz SIA
„Bauskas ūdenssaimniecība” dūņu lauku, saskaņā ar savstarpēji noslēgtu līgumu.
15.2.4. Notekūdeņu dūņas no NAI apsaimniekot atbilstoši MK 02.05.2006. noteikumu Nr.362
“Noteikumi par notekūdeņu dūņu un to kompostu izmantošanu, monitoringu un kontroli”
prasībām.
15.2.5.Aizliegts izvest neapstrādātas notekūdeņu dūņas - nosēdumus no NAI uz
lauksaimniecībā izmantojamām zemēm, saskaņā ar MK 02.05. 2006. noteikumu Nr. 362
“Noteikumi par notekūdeņu dūņu un to kompostu izmantošanu, monitoringu un kontroli” 29.
punkta prasībām.
15.2.6. Operatoram, veicot savā uzņēmējdarbībā radušos atkritumu pārvadāšanu, saņemt
Pārvaldē atkritumu pārvadāšanas atļauju Ministru kabineta 2011. gada gada 13. septembra
noteikumu Nr. 703 “Noteikumi par kārtību, kādā izsniedz un anulē atļauju atkritumu
savākšanai, pārvadāšanai, pārkraušanai, šķirošanai vai uzglabāšanai, kā arī par valsts nodevu
un tās maksāšanas kārtību” noteiktajā kārtībā.
15.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)
Neattiecas uz esošo piesārņojošo darbību.
15.4.ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām
15.4.1. Katru gadu līdz 1.martam pamatojoties uz atkritumu uzskaites reģistrācijas žurnālu
datiem, iesniegt statistisko pārskatu “Nr.3-Atkritumi. Pārskats par atkritumiem” par
iepriekšējo kalendāro gadu, ievadot datus elektroniskajā datu bāzē tiešsaistes režīmā
atbilstoši MK 22.12.2008. noteikumiem Nr.1075 “Noteikumi par vides aizsardzības
statistikas pārskatu veidlapām”.
15.4.2. Ja ir radies cilvēku dzīvībai, veselībai vai videi bīstams piesārņojums vai pastāv
nopietni šāda piesārņojuma rašanās draudi, nekavējoties par to paziņot VVD Jelgavas
reģionālajai vides pārvaldei (63023228, 29490040, jelgava @jelgava.vvd.gov.lv) atbilstoši
likuma “Par piesārņojumu” 6.panta piektajai daļai.
15.5. atkritumu poligoniem – poligona kategorija, ietilpība, darbības ilgums,
apglabājamo atkritumu veidi un kategorijas, prasības poligona iekārtošanai,
ekspluatācijai, uzraudzības un kontroles procedūrām, prasības poligona slēgšanai un
apsaimniekošanai pēc slēgšanas
Neattiecas uz esošo piesārņojošo darbību.
16. Prasības augsnes, grunts, kā arī pazemes ūdeņu aizsardzībai
16.1.Aizliegta neattīrītu notekūdeņu noplūde no attīrīšanas iekārtām, notekūdeņu dūņu, kā arī
filtrējošo ūdeņu nokļūšanu augsnē, virszemes ūdeņos un gruntsūdeņos.
16.2. Ievērot “Aizsargjoslu likuma” 35. un 55. pantā noteiktos aprobežojumus ap notekūdeņu
attīrīšanas ietaisēm.
17. Nosacījumi iekārtas darbībai netipiskos apstākļos
17.1. Nekavējoties ziņot Pārvaldei par visām avārijas situācijām, kuru dēļ radies vai var
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rasties neatļauts vides piesārņojums, kā arī par steidzamu pasākumu uzsākšanu iespējamās
avārijas novēršanai vai avārijas seku likvidēšanai pa 20. punktā minētajiem telefona
numuriem.
17.2. Iekārtas bojājumu gadījumā, ierobežot vai apturēt neattīrīto notekūdeņu ieplūdi
attīrīšanas iekārtās vai atbilstoši situācijai veikt citus tehnoloģiskos pārkārtojumus, lai
nepieļautu vai maksimāli samazinātu vides piesārņošanu līdz iekārtas normālas darbības
atjaunošanai.
18. Nosacījumi, pārtraucot iekārtas vai tās daļas darbību, lai samazinātu ietekmi uz vidi
18.1. Nodrošināt visu attiecīgajā teritorijā esošo atkritumu drošu uzglabāšanu atbilstoši to
bīstamībai.
18.2. Izvest un apglabāt visus attiecīgajā teritorijā esošos atkritumus atbilstoši to bīstamībai
un prasībām, kas izvirzītas šādu atkritumu apsaimniekošanai.
19. Nosacījumi avāriju novēršanai un darbībām ārkārtas situācijās
Iespējamo avāriju situācijās rīkoties atbilstoši uzņēmumā izstrādātajām instrukcijām un 18.1.,
punkta nosacījumiem.
20. Prasības informācijai, kas sniedzama vides aizsardzības institūcijām, ja pārkāpti
atļaujas nosacījumi, vai notikusi avārija
20.1. Nekavējoties pa telefonu 63023228 vai 29490040 ziņot Pārvaldei:
20.1.1. ja tiek pārkāpti atļaujas nosacījumi, kā arī avārijas gadījumos, par nosacījumu
pārkāpšanas laiku, iespējamo vides piesārņojuma raksturu un apjomu, par veiktajiem
pasākumiem avārijas seku vai atļaujas nosacījumu pārkāpšanas seku likvidācijai;
20.1.2. ja apdraudēta atļaujā izvirzīto nosacījumu turpmākā ievērošana.
21. Nosacījumi vides valsts inspektoru regulārajām kontrolēm
21.1. Nodrošināt vides valsts inspektoriem netraucēti pārbaudīt atļaujā izvirzīto vides
aizsardzības prasību izpildi.
21.2. Nodrošināt vides inspektoriem brīvu pieeju atļaujā paredzētajiem datu reģistrācijas
žurnāliem.

Pielikums Nr.1
KOPSAVILKUMS
23. Sabiedrības informēšana par uzņēmumu:
1.Uzņēmuma nosaukums, informācija par operatoru, īpašnieku un iekārtas atrašanās
vietu:
Bauskas novada pašvaldības iestāde „Vecsaules pagasta pārvalde” Bioloģiskās
notekūdeņu attīrīšanas ietaises NAI “Vecsaule”
Juridiskā adrese: „Pagastmāja”, Vecsaule, Vecsaules pagasts, Bauskas novads, LV-3932,
Adrese faktiskā: Vecsaules ciems, Vecsaules pagasts, Bauskas novads, LV-3918
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Tālruņa numurs: 63945347

fax 63945349;

Elektroniskā pasta adrese: vecsaule@bauska.lv,
Īss ražošanas apraksts un iemeslu, kāpēc nepieciešama atļauja
Vecsaules pagasta pārvalde (atļaujas tekstā uzņēmums) sniedz ūdensapgādes, un kanalizācijas
pakalpojumus, tai skaitā arī notekūdeņu bioloģisko attīrīšanas ietaišu (turpmāk tekstā NAI)
apsaimniekošanu Vecsaules ciematā, Vecsaules pagastā, Bauskas novadā.
NAI - ASD PC 250 (identifikācijas Nr. A200121) ar projektēto jaudu – 55 m3/diennaktī tiek
pielietota bioloģiskās attīrīšanas metode.
NAI darbība atbilst MK 30.11.2010 noteikumu Nr.1082 “Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C
kategorijas piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A un B piesārņojošās darbības
veikšanai” (turpmāk tekstā MK not. Nr. 1082.) 1.pielikuma 8.9.apakšpunktā noteiktajam
piesārņojošās darbības veidam – notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un
vairāk kubikmetru diennaktī, kuras attīrītos notekūdeņus novada vidē.
B kategorijas atļauja tiek pieprasīta
Sadzīves un ražošanas notekūdeņu savākšanai un attīrīšanai Vecsaules ciema bioloģiskās
notekūdeņu attīrīšanas iekārtās (identifikācijas Nr. A200121) 50,0 m3/dnn jeb 18250,0
m3/gadā un novadīšanai Vecsaules strautā (izplūdes vietas identifikācijas Nr.N200123).
2.Piesārņojošās darbības apraksts, izmantojamie resursi un emisijas ietekme uz vidi
Ūdens patēriņš (ikgadējais daudzums - esošai iekārtai) un pasākumi ūdens lietošanas
samazināšanai
Neattiecas uz esošo piesārņojošo darbību.
Galvenie izejmateriāli (arī kurināmais un degviela) un to lietojums
NAI darbības nodrošināšanai izejmateriāli netiek izmantoti (t.sk. kurināmais un degviela).
Elektroenerģija tiek izmantota saskaņā ar noslēgto līgumu ar VAS “ Latvenergo”.
Bīstamo ķīmisko vielu lietošana un plānotie pasākumi to aizvietošanai
Neattiecas uz esošo piesārņojošo darbību.
Nozīmīgākās emisijas gaisā un ūdenī (koncentrācijas un ikgadējie lielumi)
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtās (identifikācijas Nr. A200121) ar projektēto jaudu – 55
m3/diennaktī tiek pielietota bioloģiskās attīrīšanas metode. Piesārņojošo vielu koncentrācijas
notekūdeņu izplūdē kontrolē akreditēta laboratorija, saskaņā ar testēšanas rezultātiem,
Pārvalde secina, ka NAI izplūdē netiek pārsniegtas attīrīto notekūdeņu piesārņojošo vielu
koncentrācijas, kas noteiktas MK 22.01.2002.noteikumu Nr.34. “Noteikumi par piesārņojošo
vielu emisiju ūdenī” 5.pielikuma 1. tabulā (pieļaujamās koncentrācijas: BSP5 - 25 mg/l, ĶSP
– 125 mg/l, suspendētās vielas – 35 mg/l).
Gadā vidēji NAI tiek attīrīti 18250,0m3 notekūdeņu jeb 55,0 m3/dnn, kas nepārsniedz
projektēto NAI jaudu. Rūpnieciskos notekūdeņus neattīra.
Notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas iekārtas darbojas 24 stundas diennaktī, 365 dienas gadā.
Atkritumu veidošanās un apsaimniekošana
- atkritumi no NAI redelēm ~ 0,1 t/gadā. Atkritumi līdz izvešanai tiek uzglabāti slēgtos
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konteineros, kas izvietoti uz cieta seguma, atkritumu apsaimniekošanu veic SIA „Vides
serviss”;
- notekūdeņu dūņas ~ 5,0 tonnas gadā, līdz izvešanai paredzēts uzkrāt biodīķos pēcattīrīšanai
un reizi gadā, ar speciālu traktormucu vai asenizācijas mašīnu, transportēt uz SIA „Bauskas
ūdenssaimniecība” dūņu lauku, kur tās uzglabās vienu sezonu, un pavasarī vai vasarā
izmantos apzaļumošanai.
Lieko dūņu uzkrāšanu veic dūņu dīķī ar dabīgo filtrāciju. Darbība atbilst MK noteikumu
1082. 1.pielikuma 5.8.apakšpunktā noteiktajam piesārņojošās darbības veidam – notekūdeņu
dūņu un tādu atkritumu apglabāšanas, uzglabāšanas vai kompostēšanas vietas, kuri saskaņā ar
normatīvajiem aktiem nav pielīdzināmi bīstamajiem atkritumiem.
Pēc notekūdeņu attīrīšanas biodīķos, tie ieplūst Vecsaules strautā (izplūdes vietas
identifikācijas Nr.N200123). NAI analīžu paraugu noņemšanai ir ierīkota speciāla paraugu
ņemšanas vieta.
Kanalizācijas pakalpojumus izmanto ~ 400 iedzīvotāji.
Trokšņa emisijas līmenis.
NAI darbības rezultātā nerodas būtisks troksnis, kas varētu nelabvēlīgi ietekmēt apkārt
dzīvojošos iedzīvotājus.
Iespējamo avāriju novēršana.
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbība notiek saskaņā ar izstrādātām un apstiprinātām
instrukcijām (tehniskās apkalpošanas darba aizsardzības un ugunsdrošības). NAI avāriju
gadījumā ir paredzēta novadīšanas vieta esošajos bioloģiskajos nosēddīķos (2gb.). Jauno NAI
būvniecības laikā dīķi tika saglabāti un ir darba kārtībā. Nepieciešamības gadījumā
notekūdeņus no sadales akas ir iespējams novadīt vienā no bioloģiskajiem dīķiem, kur
notekūdeņi attīrās dabīgā procesā.
Ūdens ugunsdzēsības vajadzībām ņemams no ugunsdzēsības dīķa.

Nākotnes plānus – iekārtas plānotā paplašināšanās, atsevišķu daļu vai procesu
modernizāciju.
Tuvākajā laikā nav paredzēts rekonstruēt ūdens apsaimniekošanas sistēmu.
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Tabulas
Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem
21.tabula
Ienākošā atkritumu plūsma (t/gadā)
Izejošā atkritumu plūsma (t/gadā)
Pagaidu
saņemts no
nodots
saražots
pārstrādāts
apglabāts
Atkritumu
Atkritumu
Atkritumu
glabāšanā
citiem
citiem
klase
nosaukums
bīstamība
kopā daudz R- daudzu
kopā
galvenais
(t/gadā)
uzņēmumie
t/gadā
D-kods uzņēmumie
avots
ums kods
ms
m
m
190801 Atkritumi no sietiem Nav
NAI darbības
0,1
0,1
0,1*
0,1*
bīstami
rezultātā
190805 Notekūdeņu dūņas
nav
NAI darbības
5,0
5,0
5,0*
5,0*
bīstami
rezultātā
* Līgumus par atkritumu apsaimniekošanu slēgt tikai ar uzņēmumiem, komersantiem, kuri reģionālajā vides pārvaldē ir saņēmuši doto atkritumu apsaimniekošanas atļaujas.

Atkritumu savākšana un pārvadāšana
22.tabula
Atkritumu
klase (1)

Atkritumu
nosaukums(2)

Atkritumu
bīstamība(3)

Savākšanas
veids(4)

190801

Atkritumi no
sietiem
Notekūdeņu
dūņas

nav bīstami

konteiners

nav bīstami

Spec.transportsmuca

190805

Pārvadāto
atkritumu
daudzums
(tonnas/
gadā)
0,1
5,0

Komersants, kas veic
atkritumu
pārvadājumus (vai
atkritumu radītājs)

Komersants,
kas saņem
atkritumus

autotransports

**

**

autotransports

**

**

Pārvadāšanas veids

(5)

*
Komersants, kurš ir saņēmis atkritumu apsaimniekošanas atļauju saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 12. panta pirmo daļu un atbilstoši MK 13.09.2011 noteikumiem Nr.703“Noteikumi par kārtību, kādā
izsniedz un anulē atļauju atkritumu savākšanai, pārvadāšanai, pārkraušanai, šķirošanai vai uzglabāšanai, kā arī par valsts nodevu un tās maksāšanas kārtību”. ** Komersants, kurš ir saņēmis attiecīgu A vai B kategorijas
piesārņojošo darbību veikšanai atļauju atbilstoši normatīvajiem aktiem par piesārņojumu.
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