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A sadaĜa
Vispārīgā informācija par atĜauju
1. Normatīvie akti, uz kuriem pamatojoties izsniegta atĜauja
1) 02.11.2006. likums „Vides aizsardzības likums”;
2) 15.03.2001. likums „Par piesārĦojumu”;
3) 15.12.2005. likums „Dabas resursu nodokĜa likums”;
4) 01.04.1998. likums „Ėīmisko vielu likums”;
5) 28.10.2010. likums „Atkritumu apsaimniekošanas likums”;
6) 05.02.1997. likums „Aizsargjoslu likums”;
7) Ministru kabineta (turpmāk – MK) 30.11.2010. noteikumi Nr. 1082 „Kārtība, kādā
piesakāmas A, B un C kategorijas piesārĦojošas darbības un izsniedzamas atĜaujas A un
B kategorijas piesārĦojošo darbību veikšanai”;
8) MK 07.01.2014. noteikumi Nr. 16 „TrokšĦa novērtēšanas un pārvaldības kārtība”;
9) MK 25.11.2014. noteikumi Nr. 724 „Noteikumi par piesārĦojošas darbības izraisīto
smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos”;
10) MK 22.12.2008. noteikumi Nr. 1075 „Noteikumi par vides aizsardzības valsts statistikas
pārskatu veidlapām”;
11) MK 19.04.2011. noteikumi Nr. 302 „Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām,
kuras padara atkritumus bīstamus”;
12) MK 12.03.2002. noteikumi Nr. 118 „Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeĦu
kvalitāti”;
13) MK 17.02.2009. noteikumi Nr. 158 „Noteikumi par prasībām attiecībā uz vides
monitoringu un tā veikšanas kārtību, piesārĦojošo vielu reăistra izveidi un informācijas
pieejamību sabiedrībai”;
14) MK 22.01.2002. noteikumi Nr. 34 „Noteikumi par piesārĦojošo vielu emisiju ūdenī”;
15) MK 24.04.2007. noteikumi Nr. 281 „Noteikumi par preventīvajiem un sanācijas
pasākumiem un kārtību, kādā novērtējams kaitējums videi un aprēėināmas preventīvo,
neatliekamo un sanācijas pasākumu izmaksas”;
16) MK 19.06.2007. noteikumi Nr. 404 „Kārtība, kādā aprēėina un maksā dabas resursu
nodokli, izsniedz dabas resursu lietošanas atĜauju un auditē apsaimniekošanas sistēmas”;
17) MK 02.05.2006. noteikumi Nr. 362 „Noteikumi par notekūdeĦu dūĦu un to komposta
izmantošanu, monitoringu un kontroli”;
18) MK 25.10.2005.gada noteikumi Nr. 804 „Noteikumi par augsnes un grunts kvalitātes
normatīviem”;
19) „Gaujas upju baseinu apgabala apsaimniekošanas plāns 2010.- 2015.gadam” 2009. g.
2. AtĜaujas derīguma termiĦš un jauna iesnieguma iesniegšanas termiĦš
Atbilstoši likuma „Par piesārĦojumu” 32. panta pirmajā daĜā noteiktajam, atĜauja
B kategorijas piesārĦojošai darbībai Nr. RI16IB0005 tiek izsniegta uz visu iekārtas darbības
laiku.
AtĜaujas nosacījumus var pārskatīt, atjaunot vai papildināt visā atĜaujas darbības laikā likuma
„Par piesārĦojumu” 32. panta otrajā, trešajā un trešajā prim daĜā noteiktajos gadījumos.
SaskaĦā ar likuma „Par piesārĦojumu” 32. panta ceturto daĜu:
•
Jauns iesniegums reăionālajā vides pārvaldē jāiesniedz mēneša laikā, ja izpildās 32. panta
trešās daĜas 1.–4. vai 8. punktā minētie apstākĜi;
•
Iesniegumu jaunas atĜaujas vai būtisku izmaiĦu ieviešanai piesārĦojošā darbībā iesniegt
reăionālajā vides pārvaldē tādos termiĦos un tādā kārtībā, kādi paredzēti normatīvajos
aktos, kuri nosaka atĜauju izsniegšanu piesārĦojošas darbības veikšanai.
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3. Informācija par to, kam nosūtītas atĜaujas kopijas
• Vides pārraudzības valsts birojam;
• Veselības inspekcijai;
• Carnikavas novada pašvaldībai.
4. Norāde par ierobežotas pieejamības informāciju
AtĜaujā nav iekĜauta ierobežotas pieejamības informācija.
5. Citas saĦemtās atĜaujas un atĜaujas, kuras aizstāj šī atĜauja
Līdz šim Carnikavas novada pašvaldības aăentūra „Carnikavas Komunālserviss”
piesārĦojošo darbību ZiemeĜu ielā 12a, Lilastē, Carnikavas novadā reglamentēja
C kategorijas piesārĦojošās darbības apliecinājums Nr. RI14IC0002, kas izsniegts
09.01.2014.

B SADAěA
Pieteiktā darbība, iesnieguma izvērtējums un atĜaujas izsniegšanas
pamatojums
6. Pieteiktās darbības īss apraksts
Carnikavas novadu pašvaldības aăentūra „Carnikavas Komunālserviss” nodrošina ciemata
„Lilaste” notekūdeĦu apsaimniekošanu.
Lilastes notekūdeĦu attīrīšanas iekārta (turpmāk arī – NAI) Topas – T75 izbūvēta 2006. gadā
Lilastē, ZiemeĜu ielā 12a ar jaudu 12 m3/dnn. 19.05.2015. uzsākta NAI rekonstrukcija. Esošo
iekārtu vietā iebūvētas jaunas iekārtas – BIO M-10x2, kas nodotas ekspluatācijā 30.10.2015.
AtĜaujai pieprasītā NAI jauda ir 20 m3/dnn jeb 7300 m3/gadā. Iekārtu projektētā jauda ir
22 m3/dnn. Cilvēku ekvivalentos (CE) izteiktais piesārĦojuma daudzums – 128.
Attīrītie notekūdeĦi tiek novadīti Lilastes upē. Pakalpojumus saĦem 80 Lilastes iedzīvotāji. Uz
NAI tiek novadīti sadzīves notekūdeĦi. Nav paredzēta notekūdeĦu pieĦemšana no izsmeĜamajām
bedrēm, kā arī uz NAI netiek novadīti ražošanas notekūdeĦi un lietus notekūdeĦi. Attīrīšanas
iekārtas strādā 24 h/dnn, 365 dnn/gadā.
Bioloăiskās attīrīšanas iekārta BIO M-10x2 sastāv no diviem bioblokiem – aerotenkiem
BIO M–10 (turpmāk – aerotenks). Katrs aerotenks ir nerūsējošā tērauda monobloks, kurš ar
starpsienām ir sadalīts zonās:
− Denitrifikators (anaerobā zona);
− Aerotenks – nitrifikators (aerobā zona);
− Otrreizējais nostādinātājs (aerobā zona).
Katrā aerotenkā ražošanas procesā ir iemontēts sekojošs aprīkojums :
− Aerācijas sistēma (gaisvadi, membrāndifuzori, noslēgarmatūra);
− Ežektori uzpeldējušo dūĦu atgriešanai nitrifikatorā no otrreizējā nostādinātāja;
− Erlifts aktīvo dūĦu recirkulācijai no otrreizējā nostādinātāja uz denitrifikatoru;
− Savācējtekne bloka otrreizējā nostādinātājā.
NotekūdeĦu attīrīšanas iekārtu darbība
Neattīrītie notekūdeĦi no kanalizācijas tīkliem paštecē nonāk pirmreizēja nostādinātājā – plūsmas
sadales akā – attīrīšanas bloku denitrifikatorā.
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Bioloăiskās attīrīšanas bloka funkcionālās zonas:
− Denitrifikators.
Pēc smilšu, daĜas tauku u.c. piemaisījumu atdalīšanas pirmreizējā nostādinātājā, notekūdeĦi
ieplūst attīrīšanas bloka denitrifikatorā. Vienlaicīgi uz denitrifikatoru ar erliftu tiek pārsūknētas
aktīvās dūĦas no attīrīšanas bloka otrreizējā nostādinātāja apakšējās daĜas. Denitrifikatorā
veidojas ieplūstošo notekūdeĦu un aktīvo dūĦu homogēns maisījums pirms tā nonākšanas
nākošajā attīrīšanas zonā. Denitrifikatorā notiek ėīmiskie procesi – organisko vielu hidrolīze,
biosorbcija, nešėīstošie fosfora savienojumi reducējas ortofosforskābju formā un dūĦas
absorbējas turpmākai notekūdeĦu attīrīšanai. Tajā notiek denitrifikācijas process, daĜēja ĖSP un
BSP oksidācija.
− Aerotenks-nitrifikators.
No denitrifikatora notekūdeĦu aktīvo dūĦu maisījums pa starpsienā ierīkotām lūkām nonāk
aerotenkā-nitrifikatorā, kurā ir uzstādīta aerācijas sistēma ar nerūsējošā tērauda gaisvada
kolektoru un membrānaeratoriem (D=300), gaisa pievadiem, ALUPEX caurulēm un
noslēgarmatūru. Aerācijas sistēmai gaiss tiek pievadīts no gaisa pūtēja, kurš uzstādīts rūpnieciski
izgatavotā ēkā – konteinerā.
Aerotenkā-nitrifikatorā notiek ėīmiskie un bioloăiskie procesi– nitrifikācija, BSP un ĖSP
reducēšanās, dūĦu reăenerācija. Aerotenkā tiek uzturēts pastāvīgs izšėīdušā skābekĜa daudzums
2,5 : 4,0 mg/l un 2 – 4 g/l aktīvo dūĦu. No aerotenka notekūdeĦi kopā ar aktīvajām dūĦām nonāk
nostādinātājdaĜā - otrreizējā nostādinātājā.
− Otrreizējais nostādinātājs.
NostādinātājdaĜa ir veidota ar slīpām sienām, kurā dūĦas nogrimst, bet augšējā daĜā sakrājas
attīrīts ūdens, kas pa zobveida savācējtekni izplūst no attīrīšanas bloka. No nostādinātāja
apakšējās daĜas nogrimušās aktīvas dūĦas pa erliftu tiek atgrieztas atpakaĜ bloka denitrifikatorā.
Aerotenkā gaisa padeve ir ieregulēta tā, lai veidotu ūdens plūsmu virzienā uz nostādinātājdaĜu,
plūsma atdurtos pret nostādinātāja slīpo sienu un mestu “kūleni”. Šī plūsma Ĝauj caur starpsienā
iemontētiem ežektoriem atgriezt atpakaĜ aerotenkā uzpeldējušās dūĦas no nostādinātāja virsēja
ūdens slāĦa un ”ievilkt” atpakaĜ aerotenkā daĜu nogrimušo dūĦu no nostādinātāja apakšējās daĜas.
− Mineralizators.
Mineralizēšanai paredzēta dzelzsbetona elementu aka ar D=1500, h=2,5 m. Lieko dūĦu un
nosēdumu pārsūknēšanai no attīrīšanas bloka zonas uz mineralizatoru paredzēts pārnēsājams
kanalizācijas sūknis. Pie elektrotīkla sūknis tiek pieslēgts vienfāzes kontaktligzdai, kura
iemontēta elektrosadales skapja ārpusē.
Gaisa pūtēju ēka – konteiners. Tajā atrodas divi gaisa pūtēji, elektrosadales skapis ar NAI
vadības bloku un plūsmas mērītāja signālu pārveidotājs ar skaitītāja rādījumu displeju.
Attīrīto notekūdeĦu uzskaitei skatakā aiz attīrīšanas iekārtām uzstādīts elektromagnētiskais
plūsmas mērītājs. Plūsmas mērītāja signālu pārveidotājs un skaitītāja rādījumu nolasīšanas
displejs uzstādīts gaisa pūtēju konteinerā pie NAI.
7. Atrašanās vietas novērtējums
Carnikavas novada teritorija atrodas Latvijas vidienē, Piejūras zemienē, kas rietumos un
ziemeĜrietumos robežojas ar Rīgas jūras līci. Gruntsūdens līmenis apmēram 1,0 - 2,0 m no zemes
virsmas, intensīvu nokrišĦu periodā tas var celties par 0,5 - 1,0 m. Teritorijas ăeoloăisko uzbūvi
veido uzbērumi - 1,0-2,0 m dziĜumā un marīnie-smilts nogulumi ar nelielu putekĜaino daĜiĦu
piemaisījumu, kas uzkrājušies dažādu Baltijas jūras stadiju pastāvēšanas laikā. NAI un ūdens
attīrīšanas staciju teritorijas pavasara plūdos neapplūst.
Carnikavas novads izvietojies gar Rīgas jūras līča Vidzemes piekrasti un Gaujas grīvu 25 km
attālumā no Rīgas, un tajā ietilpst 11 ciemi – Kalngale, Garciems, Garupe, Carnikava, Gauja,
SiguĜi, Lilaste, Mežgarciems, Mežciems, Eimuri, Laveri. Novads robežojas ar četrām valsts
administratīvi teritoriālajām vienībām – Rīgas pilsētu, Garkalnes un Ādažu un Saulkrastu
novadu. Novada kopējā platība ir 8219,4 ha, no kuriem 60% teritorijas ir meži, bet 24% no
kopplatības tiek izmantoti lauksaimniecībai. ŪdeĦi aizĦem 6% no visas novada platības.
Carnikavas novada teritorijā 1571 ha platībā atrodas dabas parks „Piejūra”, kurš aizĦem 19,6%
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no novada kopējā platības. Dabas parku veido meži un kāpas, kā arī vērtīgas dabas ainavas,
parkā konstatētas arī vairākas aizsargājamo augu sugas. Piejūras dabas parka teritorijā atrodas
dabas liegums „Ummis”. Zemākās vietas aizĦem purvi un ezeri. Novadu šėērso Gauja ar ieteku
jūrā un Langas upe. Novada teritorijā ir 4 polderi: Carnikavas centra polderis (89 ha), Carnikavas
– Salas polderis (172 ha), Eimuru – MangaĜu polderis (2362 ha) un Laveru polderis (2019 ha).
Iekārta atrodas apdzīvota vietā - Lilaste. Lilastes ciema platība ir 131,5 ha. Ciema teritorijā ir
divas daudzdzīvokĜu mājas, individuālā apbūve un piemājas saimniecības. Lilastes NAI atrodas
Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslā, ~25 m no Lilastes
upes. Pa Lilastes upi iet Carnikavas un Saulkrastu novadu robeža. NotekūdeĦu attīrīšanas iekārtu
teritorija norobežota ar metāla žogu. Attīrītie notekūdeĦi tiek novadīta Lilastes upē.
8. Lēmuma pieĦemšanas procesā iesniegtie priekšlikumi (norādot, kā tie Ħemti vērā):
8.1. valsts vai pašvaldību institūciju priekšlikumi
Pārvaldē ir saĦemti: Veselības inspekcijas 02.12.2015. atzinums Nr. 10-30/29578/9687 „Par
iesniegumu atĜaujas saĦemšanai B kategorijas piesārĦojošai darbībai”; Carnikavas novada domes
02.12.2015. atzinums Nr. 01-8.2/3383 „Par priekšlikumu sniegšanu atĜaujas saĦemšanai”.
SaskaĦā ar atzinumu Nr. 10-30/29578/9687 Veselības inspekcija, izvērtējot pašvaldības
aăentūras „Carnikavas Komunālserviss” iesniegumu par atĜaujas saĦemšanu B kategorijas
piesārĦojošai darbībai notekūdeĦu attīrīšanas iekārtām ZiemeĜu ielā 12a, Lilastē, Carnikavas
novadā, neiebilst B kategorijas atĜaujas izsniegšanai, ja tiks ievēroti šādi nosacījumi:
- ievērot aizsargjoslu ap notekūdeĦu attīrīšanas iekārtām saskaĦā ar Aizsargjoslu likuma
28. un 55. panta prasībām;
- nepārsniegt MK 25.11.2014. noteikumu Nr. 724 „Noteikumi par piesārĦojošas darbības
izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku
izplatīšanos” 8. punktā minēto mērėlielumu;
- nodrošināt notekūdeĦu novadīšanu un attīrīšanu atbilstoši MK 22.01.2002. noteikumiem
Nr. 34 „Noteikumi par piesārĦojošo vielu emisiju ūdenī”;
- nepārsniegt MK 07.01.2014. noteikumu Nr.16 „TrokšĦa novērtēšanas un pārvaldības
kārtība” 2. pielikumā noteiktos robežlielumus;
- bīstamos un nebīstamos atkritumus nodot atkritumu apsaimniekošanas uzĦēmumiem
atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likuma 17. un 19. panta prasībām.
Carnikavas novada dome 02.12.2015. atzinumu Nr. 01-8.2/3383 norāda, ka tā atbalsta
atĜaujas izsniegšanu B kategorijas piesārĦojošai darbībai un neizvirza īpašus nosacījumus
pašvaldības aăentūrai „Carnikavas Komunālserviss”.
Iepriekš minētie atzinumi pievienoti atĜaujas 3. un 4. pielikumā. Veselības inspekcijas
atzinumā izvirzītie priekšlikumi Ħemti vērā atĜaujas C sadaĜas 13., 14. un 15. punktā.
8.2. citu valstu atbildīgo institūciju priekšlikumi, ja ir pārrobežu ietekme
Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārĦojošo darbību.
8.3. sabiedrības priekšlikumi
Priekšlikumi nav saĦemti.
8.4. operatora skaidrojumi
Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārĦojošo darbību.
9. Iesnieguma novērtējums:
9.1. ieviestie un plānotie labākie pieejamie tehniskie paĦēmieni A kategorijas darbībām
Neattiecas uz B kategorijas piesārĦojošo darbību.
9.2. ieviestie un plānotie tīrākas ražošanas pasākumi
Lilastes ciema NAI rekonstrukcijas rezultātā jauda atbildīs esošajam pieplūstošo notekūdeĦu
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daudzumam, un gaisa pūtēja un kanalizācijas sūkĦu jaudas samazināšanas rezultātā tiks
samazināta procesu energoietilpība. Rekonstruētās NAI darbības rezultātā notekūdeĦos tiks
reducēta fosfora un slāpekĜa savienojumu koncentrācija, kas samazinās Lilastes upes
piesārĦošanu un izplūdes aizaugšanu. Lieko aktīvo dūĦu izvešana uz Carnikavas NAI novērsīs
augsnes un gruntsūdeĦu piesārĦošanu dūĦu nesankcionētas izmantošanas vai nepareizas
uzglabāšanas rezultātā. NotekūdeĦi tiks kontrolēti divas reizes gadā akreditētā laboratorijā – SIA
„Vides audits”.
9.3. resursu izmantošana (ūdens, enerăija un ėīmiskās vielas)
Ūdens
Lilastes ciems ūdeni iegūst no pazemes ūdens ieguves urbuma (identifikācijas numurs
P100585) līdz 10 000 m3 gadā. Visiem ūdens ieguves urbumu ūdens lietotājiem ir uzstādīti ūdens
skaitītāji. Ūdens tiek lietots tikai sadzīves vajadzībām. No iegūtā ūdens līdz 2700 m3 gadā nonāk
izsmeĜamajās bedrēs, ko izved uz Carnikavas NAI vai Ādažu NAI. Pārējie sadzīves notekūdeĦi
pa kopējo kanalizācijas tīklu nonāk Lilastes NAI (līdz 7300 m3 gadā). Pazemes ūdens ieguvei
Pārvalde 15.01.2016. ir izsniegusi Ūdens resursu lietošanas atĜauju Nr. RI16DU0001.
Enerăija
Elektroenerăija tiek patērēta NAI darbībai, kopā 6,55 MWh/gadā, tai skaitā ražošanas
iekārtu darbībai (4,67 MWh/gadā), apgaismojumam (0,13 MWh/gadā), vēdināšanai
(0,03 MWh/gadā) un apsildei (1,73 MWh/gadā). Informācija par elektroenerăijas izmantošanu
apkopota 7. tabulā.
Siltumenerăija no ārējiem piegādātājiem netiek izmantota.
Izejmateriāli un ėīmiskās vielas
NotekūdeĦu attīrīšanas procesā netiek izmantotas ėīmiskās vielas vai maisījumi.
9.4. emisija gaisā un tās ietekme uz vidi
Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārĦojošo darbību.
9.5. smaku veidošanās
NAI darbības rezultātā neveidojas smakas, kas varētu atstāt negatīvu iedarbību uz apkārtējo
iedzīvotāju labsajūtu. Sūdzības par traucējošām smakām nav saĦemtas. Smaku mērījumi vidē
nav veikti.
9.6. emisija ūdenī un tās ietekme uz vidi
Sadzīves notekūdeĦi tiek novadīti uz BIO M-10x2 (identifikācijas numurs A100765) notekūdeĦu
attīrīšanas iekārtām. Iekārtu projektētā jauda ir 22 m3/dnn jeb 8030 m3/gadā. AtĜaujai pieprasītā
NAI jauda – 20 m3/dnn jeb 7300 m3/gadā. Attīrītie notekūdeĦi tiek novadīti Lilastes upē
(izplūdes vietas identifikācijas numurs N100676). Projektētā jauda izteikta cilvēku ekvivalentos
(CE) = 128, faktiskais CE = 99 (2014. gada „Pārskats par ūdens resursu lietošanu” dati).
Attīrīšanas iekārtas strādā 24 h/dnn, 365 dnn/gadā.
Lietus ūdeĦu un sniega kušanas ūdeĦu savākšanas sistēma nav pievienota NAI, tie infiltrējas
augsnē.
Lilastes upe (ūdenstece, kas ietek Rīgas jūras līcī) saskaĦā ar „Gaujas upju baseina
apgabala apsaimniekošanas plānu 2016.-2021. gadam” atrodas Gaujas upes baseinā (VSIA
„Latvijas Vides, ăeoloăijas un meteoroloăijas centrs”, 2015). SaskaĦā ar Gaujas upju baseina
apsaimniekošanas plānu Lilastes (ūdensobjekta kods G260) ekoloăiskā kvalitāte ir vērtējama kā
vidēja. Izvirzītais vides kvalitātes mērėis ir ūdensobjekta ekoloăiskās kvalitātes
nepasliktināšanās. Lilastes upe nav iekĜauta riska ūdensobjektu sarakstā. Carnikavas novada
pašvaldības aăentūras „Carnikavas Komunālserviss” notekūdeĦu attīrīšanas iekārtām
jānodrošina notekūdeĦu attīrīšana atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
Lilastes NAI suspendēto vielu, ĖSP un BSP koncentrācijas attīrītos notekūdeĦos atbilst MK
22.01.2002. noteikumu Nr. 34 „Noteikumi par piesārĦojošo vielu emisiju ūdenī” prasībām.
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NotekūdeĦu koncentrāciju laboratorijas analīžu rezultāti:
Izplūdes vietas
identifikācijas
numurs

PiesārĦojošā
viela,
parametrs / kods

N100676
(plānotais
apjoms 7300
m3/gadā)

Suspendētās vielas,
230 026
Bioloăiskais skābekĜa
patēriĦā BSP5, 230 003
Ėīmiskais skābekĜa
patēriĦš ĖSP, 230 004

Koncentrācija,
ko nedrīkst
pārsniegt
(mg/l)
35
25
125

Pēc attīrīšanas
Īss lietotās attīrīšanas
apraksts un tās
efektivitāte (%)
Bioloăiskās attīrīšanas
iekārtas BIO M-10x2
20 m3/dnn
attīrīšanas efektivitāte:
SV - 94 %,
BSP5 – 97%
ĖSP – 88%

mg/l, 24
stundās
(vidēji)

tonnas
gadā
(vid.)

21,0

0,153

5,99

0,044

68,0

0,496

9.7. atkritumu veidošanās un apsaimniekošana
NotekūdeĦu attīrīšanas iekārtu darbības rezultātā rodas notekūdeĦu attīrīšanas dūĦas
(atkritumu klase 190805) līdz 1,45 t/gadā. DūĦu uzglabāšanai un mineralizēšanai paredzēta
dzelzsbetona elementu aka ar D=1500, H=2,5 m. Lieko dūĦu un nosēdumu pārsūknēšanai no
jebkuras attīrīšanas bloka zonas uz mineralizatoru paredzēts pārnēsājams kanalizācijas sūknis.
Pie elektrotīkla sūknis pieslēdzams vienfāzu kontaktligzdā, kura iemontēta elektrosadales skapja
ārpusē. SaskaĦā ar noslēgto līgumu par asenizācijas pakalpojumiem no mineralizatora dūĦas tiek
izvestas uz Carnikavas NAI Laivu ielā 12, Carnikavā, uz gravitācijas dūĦu biezinātāju, kur dūĦas
tiek sabiezinātas līdz koncentrācijai 8 g/l. Pēc iebiezināšanas liekās dūĦas tiek novadītas uz dūĦu
laukiem, kur tās žāvē un uzkrāj. Tā kā dūĦas nesatur smagos metālus, dūĦas izmanto
apzaĜumošanai. Visi dati par dūĦu savākšanu un pārvadāšanu tiek reăistrēti uzskaites žurnālā, kas
glabājas Laivu ielā 12, Carnikavā.
NAI iekārtu darbības rezultātā rodas atkritumi no sietiem (atkritumu klase 190801) līdz
0,2 t/gadā un atkritumi no smilšu uztvērējiem (atkritumu klase 190802) līdz 0,7 t/gadā. Atkritumi
tiek izvesti uz SIA „GetliĦi Eko”.
Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem parādīta 21. tabulā.
9.8. trokšĦa emisija
No operatora rīcībā esošajām iekārtām neveidojas trokšĦa emisijas, iedzīvotāju sūdzības par
paaugstinātu trokšĦu emisiju nav saĦemtas, tāpēc trokšĦu emisiju mērījumi nav veikti.
9.9. augsnes aizsardzība
Augsnes un pazemes ūdeĦu izpēte teritorijā nav veikta.
9.10. avāriju risks un rīcības plāni ārkārtas situācijām
NotekūdeĦu attīrīšanas iekārtu bioloăiskās darbības režīma pārtraukuma gadījumos,
piemēram, elektroenerăijas padeves pārtraukuma gadījumos paredzēts izmantot rezerves
dīzeĜăeneratoru. Iekārtas bojājumu gadījumā tiks ierobežota vai apturēta neattīrīto notekūdeĦu
ieplūde attīrīšanas iekārtās, lai nepieĜautu vai maksimāli samazinātu vides piesārĦošanu līdz
iekārtas normālas darbības atjaunošanai. Plūsmas sadalei starp attīrīšanas blokiem uzstādīta
plūsmas sadales aka (D1000), kurā iemontēti nažveida aizbīdĦi (Dn=150 mm).
NAI nav nepieciešama rūpniecisko avāriju novēršanas programma vai drošības pārskats un
objekta civilās aizsardzības plāns saskaĦā ar MK 19.07.2005. noteikumiem Nr. 532 „Noteikumi
par rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtību un riska samazināšanas pasākumiem”.
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C SADAěA
AtĜaujas nosacījumi
10. Nosacījumi uzĦēmuma darbībai
10.1. darbība un vadība
Nosacījumi uzĦēmuma darbībai izvirzīti, pamatojoties uz operatora sniegto informāciju un
tās izvērtējumu, kā arī uz izdošanas brīdi spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, Ħemot vērā
Veselības inspekcijas priekšlikumus.
1. AtĜauja izsniegta Carnikavas novada pašvaldības aăentūras „Carnikavas Komunālserviss”
bioloăisko notekūdeĦu attīrīšanas iekārtu BIO M-10x2 (A100765) darbībai ZiemeĜu ielā 12a,
Lilastē, Carnikavas novadā. NAI projektētā jauda ir 22 m3/dnn, atĜaujai pieprasītā jauda –
20 m3/dnn (7300 m3/gadā), attīrītie notekūdeĦi tiek novadīti Lilastes upē (izplūdes vietas
identifikācijas numurs N100676).
2. Carnikavas novada pašvaldības aăentūras „Carnikavas Komunālserviss” NAI piesārĦojošā
darbība atĜauta saskaĦā ar atĜaujas nosacījumiem, pamatojoties uz aprakstu B sadaĜā, un
attiecas uz iekārtām, kas aprakstītas iesniegumā, un to ekspluatāciju, kā arī uz rīcību ar
atkritumiem, kuri rodas uzĦēmuma darbības rezultātā.
3. AtĜauju drīkst izmantot tikai tas operators (komersants), kuram tā ir izsniegta. SaskaĦā ar
likuma „Par piesārĦojumu” 30. panta trešo daĜu operatoram jāinformē Pārvalde par
operatora maiĦu, lai precizētu atĜauju, ierakstot tajā datus par jauno operatoru.
4. AtĜaujas turētāja pienākums veikt piesārĦojošo darbību atbilstoši atĜaujā un normatīvajos
aktos noteiktajām prasībām, kā arī sekot līdzi izmaiĦām normatīvajos aktos, tai skaitā
teritorijas plānojumā.
5. SaskaĦā ar likuma „Par piesārĦojumu” 6. panta prasībām operatoram jāapzina informācija
par piesārĦojošās darbības iespējamo ietekmi uz cilvēka veselību un vidi, un jāsniedz
darbiniekiem, kuri veic piesārĦojošu darbību, nepieciešamās zināšanas par kārtību, kādā šī
darbība veicama, par tās iespējamo ietekmi uz cilvēku veselību un vidi, par piesardzības
pasākumiem šīs ietekmes samazināšanai un par rīcību avārijas situācijā.
6. SaskaĦā ar MK 30.11.2010. noteikumu Nr. 1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un
C kategorijas piesārĦojošas darbības un izsniedzamas atĜaujas A un B kategorijas
piesārĦojošo darbību veikšanai” 57. punktu Pārvalde var atcelt atĜauju, ja tā konstatē, ka
operators sniedzis nepatiesu vai maldinošu informāciju.
7. SaskaĦā ar likuma „Par piesārĦojumu” 5. pantu operatoram jāveic nepieciešamie
piesardzības pasākumi, lai novērstu, vai, ja tas nav iespējams, samazinātu vides piesārĦošanu
vai tās risku, kā arī avāriju risku.
8. SaskaĦā ar likuma „Par piesārĦojumu” 329. panta otro daĜu iekārtas darbību aptur, ja
nepieciešamā atĜauja ir saĦemta, bet:
- operatora prettiesiskas rīcības dēĜ iekārta ir radījusi vai var radīt vides piesārĦojumu, kas
nodara vai var nodarīt būtisku kaitējumu videi vai cilvēku veselībai,
- darbinot iekārtu, atkārtoti tiek pārkāpti vides aizsardzības normatīvie akti vai netiek
pildīti vides aizsardzības valsts iestāžu administratīvie akti.
9. SaskaĦā ar likuma „Par piesārĦojumu” 30. pantu operatoram jāziĦo Pārvaldē šādos
gadījumos:
- vismaz 60 dienas pirms izmaiĦām uzĦēmuma darbībā, lai izvērtētu vai šī izmaiĦa ir
uzskatāma par būtisku izmaiĦu un ir nepieciešams izsniegt citas kategorijas atĜauju, vai
ir nepieciešams veikt grozījumus atĜaujas nosacījumos,
- operatora maiĦas gadījumā, lai precizētu atĜauju, ierakstot tajā datus par jauno
operatoru,
- ne vēlāk kā 30 dienas pirms iekārtas pilnīgas darbības pārtraukšanas.
10. Ne vēlāk kā 30 dienas pirms iekārtas darbības pilnīgas pārtraukšanas operatoram jāiesniedz
reăionālajai vides pārvaldei attiecīgu iesniegumu, norādot pasākumus, kas tiks veikti
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darbības vietas sakārtošanai. 30 dienu laikā pēc tam, kad no operatora tiks saĦemta
informācija par vietas sakārtošanu atbilstošā stāvoklī, Pārvalde atcels operatoram izdoto
B kategorijas atĜauju atbilstoši likuma „Par piesārĦojumu” 30. panta ceturtajai daĜai.
11. SaskaĦā ar Vides aizsardzības likuma 25. panta pirmo daĜu operators ir atbildīgs par savas
profesionālās darbības ietvaros nodarīto kaitējumu videi vai tiešiem kaitējuma draudiem, ko
izraisījusi viĦa tīša vai aiz neuzmanības veikta darbība vai bezdarbība, ar kuru ir pārkāptas
vides normatīvo aktu prasības.
12. Katru gadu līdz 1. aprīlim iesniegt Pārvaldē gada pārskatu par atĜaujas nosacījumu izpildi
atbilstoši likuma „Par piesārĦojumu” 45. panta sestajā daĜā un 31. panta pirmās daĜas 3.
punktā noteiktajam. Ieteicamā veidlapas forma atrodama Valsts vides dienesta interneta
mājaslapā sadaĜā – Pakalpojumi.
10.2 . darba stundas
NotekūdeĦu attīrīšanas iekārtām nepārtraukts darbības režīms 24 h/dnn, 365 d/gadā.
11. Resursu izmantošana
11.1. ūdens
Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārĦojošo darbību.
11.2. enerăija
Veicot piesārĦojošu darbību, racionāli izmantot enerăiju saskaĦā ar likuma „Par
piesārĦojumu” 4. panta 10. punkta prasībām.
11.3. izejmateriāli un palīgmateriāli
Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārĦojošo darbību.
12. Gaisa aizsardzība
12.1. emisija no punktveida avotiem, emisijas limiti
Nosacījumi netiek izvirzīti.
12.2. emisija no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem, emisiju limiti
Nosacījumi difūziem emisiju avotiem netiek izvirzīti.
12.3. procesa un attīrīšanas iekārtu darbība
Nosacījumi netiek izvirzīti.
12.4. smakas
Pamatotas sūdzības gadījumā par traucējošu smaku trīs dienu laikā sniegt informāciju
Pārvaldē saskaĦā ar MK 25.11.2014. noteikumu Nr. 724 „Noteikumi par piesārĦojošas darbības
izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos” 23.
punkta prasībām.
12.5. emisijas uzraudzība un mērīšana (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)
Nosacījumi netiek izvirzīti.
12.6. emisijas veidu pārraudzība, kas rodas no neorganizētiem (difūziem) emisiju
avotiem
Nosacījumi netiek izvirzīti.
12.7. gaisa monitorings
Nosacījumi netiek izvirzīti.
12.8. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija
Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārĦojošo darbību.
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12.9. ziĦas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām
Nosacījumi netiek izvirzīti.
13. NotekūdeĦi
13.1. izplūdes, emisijas limiti
1. SaskaĦā ar 17. tabulu bioloăiskajās attīrīšanas iekārtās (identifikācijas numurs A100765)
attīrītos sadzīves notekūdeĦus novadīt Lilastes upē (izplūdes vietas identifikācijas numurs
N100676).
2. Nodrošināt notekūdeĦu novadīšanu un attīrīšanu atbilstoši MK 22.01.2002. noteikumu
Nr. 34 „Noteikumi par piesārĦojošo vielu emisiju ūdenī” 5. pielikuma prasībām.
3. NotekūdeĦu piesārĦojums izplūdē (izplūdes vietas identifikācijas numurs N100676) nedrīkst
pārsniegt 16. tabulā dotās limitējošās koncentrācijas.
1.

2.

3.
4.

5.

6.

13.2. procesa norise un attīrīšanas iekārtu darbība
Nodrošināt vienmērīgu notekūdeĦu padevi uz attīrīšanas iekārtām, notekūdeĦu attīrīšanas
iekārtas ekspluatēt atbilstoši ekspluatācijas noteikumiem, nodrošinot maksimāli iespējamo
attīrīšanas efektivitāti, saskaĦā ar MK 22.01.2002. noteikumu Nr. 34 „Noteikumi par
piesārĦojošo vielu emisiju ūdenī” 41. punktu. NAI apkopi veikt atbilstoši tehniskajā pasē
norādītajai kārtībai.
Neattīrītu ražošanas notekūdeĦu, komunālo notekūdeĦu un notekūdeĦu dūĦu emisija
virszemes ūdeĦos vai vidē, kā arī lietus kanalizācijas sistēmā ir aizliegta saskaĦā ar MK
22.01.2002. noteikumu Nr. 34 „Noteikumi par piesārĦojošo vielu emisiju ūdenī” 42. punktu.
UzĦēmumam savā teritorijā jānodrošina visu kanalizācijas sistēmu efektīva darbība, jāveic
cauruĜvadu pārbaude, lai nepieĜautu neattīrītu notekūdeĦu noplūdi vidē un virszemes ūdeĦos.
Konstatējot emisiju neatbilstību atĜaujas nosacījumiem, noskaidrot neatbilstību cēloĦus un
veikt nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu atbilstību saskaĦā ar MK 22.01.2002.
noteikumu Nr. 34 „Noteikumi par piesārĦojošo vielu emisiju ūdenī ” 62. punktu.
NotekūdeĦu pieĦemšanu uz bioloăiskām NAI veikt saskaĦā ar savstarpējiem līgumiem.
Līgumam par notekūdeĦu novadīšanu jāatbilst MK 22.01.2002. noteikumu Nr. 34
„Noteikumi par piesārĦojošo vielu emisiju ūdenī” prasībām.
Nodrošināt aizsargjoslu ap NAI un ievērot aprobežojumus tajā saskaĦā ar Aizsargjoslu
likuma 28. un 55. panta prasībām.

13.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)
1. Veikt notekūdeĦu laboratorisko kontroli notekūdeĦu attīrīšanas iekārtu (A100765) izplūdē –
pēc attīrīšanas (reizi ceturksnī) un ieplūdē – pirms attīrīšanas (vienu reizi gadā).
NotekūdeĦu uzskaiti no NAI veikt ar plūsmas mērītāju. NotekūdeĦu paraugus Ħemt noteiktā
punktā, kas atrodas attīrīšanas iekārtu izplūdes un ieplūdes kanālā, saskaĦā ar MK
22.01.2002. noteikumu Nr. 34 „Noteikumi par piesārĦojošo vielu emisiju ūdenī” 5. pielikuma
II daĜas 5. punkta prasībām, kur ir norādīts, ka Ħem plūsmai proporcionālus vai 24 stundu
laikā uzkrātus notekūdeĦu paraugus. Līdz minimumam samazināt paraugu degradāciju laikā
starp to Ħemšanu un analizēšanu.
2. Paraugu Ħemšanu un to laboratorisko kontroli veikt akreditētā laboratorijā, kas akreditēta
valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Standartizācijas, akreditācijas un metroloăijas
centrs” Nacionālajā akreditācijas birojā atbilstoši standartam LVS EN ISO/IEC 17025:2005
„Testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju kompetences vispārīgās prasības” un par kuru
Ekonomikas ministrija ir publicējusi paziĦojumu laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”, vai citas
Eiropas Savienības dalībvalsts, Turcijas un Eiropas Ekonomikas zonas valsts akreditētā
laboratorijā. Veicot no attīrīšanas iekārtām emitēto komunālo notekūdeĦu monitoringu,
ievērot MK 22.01.2002. noteikumu Nr. 34 „Noteikumi par piesārĦojošo vielu emisiju ūdenī”
5. pielikumā noteiktās procedūras un references metodes monitoringa veikšanai. Citas
analīzes metodes var izmantot, ja ar tām iespējams iegūt līdzvērtīgus rezultātus.
3. NotekūdeĦu izplūdē un ieplūdē noteikt šādu piesārĦojošo vielu koncentrācijas:
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pirms attīrīšanas – suspendētās vielas, BSP5, ĖSP, Nkop., Pkop.;
pēc attīrīšanas - suspendētās vielas, BSP5, ĖSP, Nkop., Pkop., N/NH4, N/NO2, N/NO3,
SVAV (anjonaktīvās), SVAV (nejonogēnās), pH, fosfāti, naftas izcelsmes produkti
atbilstoši 24. tabulai.
4. NotekūdeĦu testēšanas rezultātus izvērtēt atbilstoši MK 17.02.2009. noteikumu Nr. 158
„Noteikumi par prasībām attiecībā uz vides monitoringu un tā veikšanas kārtību,
piesārĦojošo vielu reăistra izveidi un informācijas pieejamību sabiedrībai” 14. punkta
prasībām.
13.4. mērījumi saĦēmējā ūdenstilpē
1. Reizi gadā jāveic Lilastes upes ūdens analīze 200 m augšpus un 200 m lejpus Lilastes NAI
notekūdeĦu izplūdes vietai, nosakot piesārĦojuma pakāpi pēc saprobitātes indeksa un šādus
piesārĦojošo vielu parametrus: suspendētās vielas, ĖSP, BSP5, kopējo slāpekli, kopējo
fosforu saskaĦā ar MK 22.01.2002. noteikumu Nr. 34 „Noteikumi par piesārĦojošo vielu
emisiju ūdenī” 65. punkta prasībām.
2. Ūdens paraugu paĦemšana un to testēšana jāveic attiecīgajā jomā akreditētai laboratorijai,
izmantojot akreditētas paraugu Ħemšanas un testēšanas metodes atbilstoši 24. tabulai.
13.5. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija
Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārĦojošo darbību.
13.6. ziĦas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām
1. Veikt dabas resursu nodokĜa aprēėinu par ūdens piesārĦošanu atbilstoši Dabas resursu
nodokĜa likuma un MK 19.06.2007. noteikumu Nr. 404 „Kārtība, kādā aprēėina un maksā
dabas resursu nodokli, izsniedz dabas resursu lietošanas atĜauju un auditē
apsaimniekošanas sistēmas” prasībām. Pārskats par dabas resursu nodokli jāiesniedz
Valsts ieĦēmumu dienestā.
2. Katru gadu līdz 1. martam valsts SIA „Latvijas Vides, ăeoloăijas un meteoroloăijas
centrs” iesniegt vides aizsardzības valsts statistikas pārskata veidlapu „Nr. 2 – Ūdens.
Pārskats par ūdens resursu lietošanu”, veidlapā iekĜaujamo informāciju ievadot centra
elektroniskajā datubāzē tiešsaistes režīmā, saskaĦā ar MK 22.12.2008. noteikumu
Nr. 1075 „Noteikumi par vides aizsardzības valsts statistikas pārskatu veidlapām”
4. punktā noteiktajām prasībām.
3. Testēšanas pārskatus un izvērtējumu par notekūdeĦu kvalitāti un to atbilstības normatīvo
aktu prasībām izvērtējumu iesniegt Pārvaldē kopā ar gada pārskatu par atĜaujas
nosacījumu izpildi.
4. SaskaĦā ar MK 22.01.2002. noteikumu Nr. 34 „Noteikumi par piesārĦojošo vielu emisiju
ūdenī” 62. punktu, ja notekūdeĦu monitoringā konstatēta emisijas neatbilstība atĜaujas
nosacījumiem, nekavējoties informēt par to Pārvaldi, kā arī noskaidrot neatbilstības
cēloĦus un veikt nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu atbilstību.
14. Troksnis
14.1. trokšĦa avoti un nosacījumi troksni radošo iekārtu darbībai
Nosacījumi netiek izvirzīti.
14.2. trokšĦa emisijas limiti
Nepārsniegt MK 07.01.2014. noteikumu Nr. 16 „TrokšĦa novērtēšanas un pārvaldības
kārtība” 2. pielikumā noteiktos robežlielumus.
14.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)
1. Gadījumā, ja ir saĦemtas sūdzības no iedzīvotājiem par radīto troksni, veikt trokšĦa rādītāju
mērīšanu atbilstoši MK 07.01.2014. noteikumu Nr. 16 „TrokšĦa novērtēšanas un pārvaldības
kārtība” prasībām.
2. Mērījumus veikt atbilstoši pastāvošās likumdošanas prasībām vides trokšĦa mērījumiem,
izmantojot laboratorijas, kuras akreditācijas sfērā iekĜauti skaĦas spiediena līmeĦa mērījumi.
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3. SaskaĦā ar MK 07.01.2014. noteikumu Nr. 16 „TrokšĦa novērtēšanas un pārvaldības
kārtība” 12. punkta nosacījumiem saimnieciskas darbības (izĦemot ar mūzikas atskaĦošanu
saistītas darbības) vai iekārtu (ieskaitot ventilācijas, saldēšanas iekārtas, kompresorus un
liftus), vai satiksmes radītā trokšĦa robežlielumu ievērošanu kontrolē Veselības inspekcija.
14.4. ziĦas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām
Robežlielumu pārsniegumu gadījumos informēt Pārvaldi par trokšĦa samazināšanas
pasākumiem un to rezultātiem.
15. Atkritumi
15.1. atkritumu veidošanās
Atkritumu veidošanās atbilstoši 21. tabulai.

1.

2.

3.
4.
5.

15.2. atkritumu apsaimniekošanas (savākšanas, apstrādes, reăenerācijas un
apglabāšanas) nosacījumi
Atkritumu apsaimniekošanu veikt saskaĦā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma prasībām.
Atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likuma 4. pantam darbības ar atkritumiem veicamas
tā, lai netiktu apdraudēta cilvēku dzīvība un veselība, kā arī personu manta.
SaskaĦā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 4. panta prasībām atkritumu
apsaimniekošana nedrīkst negatīvi ietekmēt vidi, tai skaitā:
- radīt apdraudējumu ūdeĦiem, gaisam, augsnei, kā arī florai un faunai;
- radīt traucējošus trokšĦus vai smakas;
- nelabvēlīgi ietekmēt ainavas;
- piesārĦot un piegružot vidi.
Atkritumus, kas veidojas objekta darbības procesā nodot atkritumu apsaimniekošanas
uzĦēmumiem, kas ir saĦēmuši attiecīgas atĜaujas.
Atkritumus klasificēt atbilstoši MK 19.04.2011. noteikumu Nr. 302 „Noteikumi par
atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus” prasībām.
Sadzīves notekūdeĦu attīrīšanas iekārtu dūĦas apsaimniekot atbilstoši MK 02.05.2006.
noteikumu Nr. 362 „Noteikumi par notekūdeĦu dūĦu un to kompostu izmantošanu,
monitoringu un kontroli” prasībām. Neapstrādātu notekūdeĦu dūĦu izmantošana nav
atĜauta.

15.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)
Lai pamatotu statistikas pārskatā „Nr. 3 – Atkritumi. Pārskats par atkritumiem” iekĜauto
informāciju, veikt visu darbības rezultātā radušos atkritumu uzskaiti.
15.4. ziĦas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām
Katru gadu līdz 1. martam iesniegt valsts SIA „Latvijas Vides, ăeoloăijas un meteoroloăijas
centrs” vides aizsardzības valsts statistikas pārskata veidlapu „Nr. 3 – Atkritumi. Pārskats par
atkritumiem” ar informāciju par iepriekšējo kalendāra gadu, veidlapā iekĜaujamo informāciju
ievadot centra mājaslapā tiešsaistes režīmā atbilstoši MK 22.12.2008. noteikumu Nr. 1075
„Noteikumi par vides aizsardzības statistikas pārskatu veidlapām” prasībām.
15.5. atkritumu sadedzināšanas vai līdzsadedzināšanas iekārtai – iekārtas jauda,
iekārtā sadedzināmo atkritumu kategorijas, atkritumu daudzums
Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārĦojošo darbību.
15.6.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
Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārĦojošo darbību.
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16. Prasības augsnes, grunts, kā arī pazemes ūdeĦu aizsardzībai, tai skaitā nosacījumi
monitoringa veikšanai (mērījumu vietas, regularitāte, metodes), kā arī ziĦas, kas
sniedzamas vides aizsardzības institūcijām.
1. Ekspluatācijas kārtībā jāuztur uzĦēmumam piederošie kanalizācijas tīkli, lai nepieĜautu
augsnes, grunts un pazemes ūdeĦu piesārĦojumu.
2. Nodrošināt grunts un pazemes ūdeĦu kvalitāti atbilstoši MK 25.10.2005. gada noteikumu
Nr. 804 „Noteikumi par augsnes un grunts kvalitātes normatīviem” 1. pielikuma un MK
12.03.2002. noteikumu Nr. 118 „Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeĦu kvalitāti”
10. pielikuma prasībām.
3. Nodrošināt aizsargjoslu apsaimniekošanu ap notekūdeĦu attīrīšanas iekārtām, ievērojot
Aizsargjoslu likuma 28. panta trešajā daĜā noteiktās prasības.
16.1 Nosacījumi A kategorijas iekārtām, ar kuriem saskaĦā izvērtē atbilstību emisijas
robežvērtībām, kas noteiktas secinājumos par labākajiem pieejamiem tehniskiem
paĦēmieniem.
Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārĦojošo darbību.
17. Nosacījumi iekārtas darbībai netipiskos apstākĜos – piemēram, iekārtas vai tās daĜas
ieregulēšana vai testēšana, iekārtas palaišanas un apturēšanas operācijas, darbības
traucējumi, iekārtas īslaicīga apstādināšana vai iekārtas darbības ierobežošana vai
apturēšana nelabvēlīgos meteoroloăiskos apstākĜos
Veikt nepieciešamos piesardzības pasākumus, lai novērstu vai, ja tas nav iespējams,
samazinātu vides piesārĦošanu vai tās risku, kā arī avāriju risku saskaĦā ar likuma „Par
piesārĦojumu” 5. panta prasībām.
Pārtraukt iekārtas darbību netipiskos apstākĜos, ja ir iespējama vides (ūdens, augsnes vai
gaisa) piesārĦošana. Darbību drīkst atsākt tikai pēc piesārĦojuma cēloĦu novēršanas.
18. Nosacījumi, pārtraucot iekārtas vai tās daĜas darbību, lai samazinātu ietekmi uz vidi.
Pārvalde paredz operatora pienākumu veikt attīrīšanas darbības, lai savāktu,
kontrolētu un ierobežotu bīstamo ėīmisko vielu izplatību un lai neradītu draudus
cilvēka veselībai vai videi
SaskaĦā ar likuma „Par piesārĦojumu” 30. panta ceturto daĜu operatoram ne vēlāk kā
30 dienas pirms iekārtas pilnīgas darbības pārtraukšanas jāiesniedz Pārvaldē attiecīgu
iesniegumu, norādot pasākumus, kas tiks veikti darbības vietas sakārtošanai, kas nepieciešami
piesārĦojuma riska novēršanai un iekārtas atrašanās vietas sakārtošanai atbilstošā stāvoklī
saskaĦā ar likuma „Par piesārĦojumu” 4. panta 9. punktu. Pārvalde 30 dienu laikā pēc tam, kad
no operatora saĦemta informācija par vietas sakārtošanu atbilstošā stāvoklī, atceĜ operatoram
izsniegto B kategorijas atĜauju.
19. Nosacījumi avāriju novēršanai un darbībām ārkārtas situācijās
1. Veikt nepieciešamos piesardzības pasākumus, lai novērstu avāriju risku uzĦēmumā atbilstoši
likuma „Par piesārĦojumu” 5. pantam.
2. Avāriju gadījumos un ārkārtas situācijās jārīkojas saskaĦā ar uzĦēmumā izstrādātajām
instrukcijām un rīcības plāniem.
3. SaskaĦā ar Dabas resursu nodokĜa likuma 22. pantu ne vēlāk kā vienas darbadienas laikā
rakstveidā informēt Pārvaldi par avārijas gadījumu nepārvaramas varas dēĜ, kā arī iesniegt
un saskaĦot Pārvaldē pasākumu plānu, lai novērstu turpmāku piesārĦošanu.
4. UzĦēmuma darbības traucējumu gadījumā, ieskaitot avārijas, kas rada tieša kaitējuma
draudus videi vai ir izraisījušas kaitējumu videi, rīkoties saskaĦā ar Vides aizsardzības
likuma 27. un 28. pantu:
- ja kaitējums videi nav nodarīts, bet pastāv tieši kaitējuma draudi, nekavējoties veikt
visus nepieciešamos preventīvos pasākumus; ja pastāv tieši kaitējuma draudi, kā arī tad,
ja, veicot preventīvos pasākumus, nav izdevies likvidēt tiešos kaitējuma draudus,
B kategorijas atĜauja Nr. RI16IB0005

14

-

nekavējoties rakstveidā informēt Pārvaldi par šiem draudiem, veiktajiem preventīvajiem
pasākumiem un citiem būtiskiem situāciju raksturojošiem aspektiem;
ja nodarīts kaitējums videi, nekavējoties rakstveidā ziĦot Pārvaldei par kaitējumu videi
un sniegt pilnīgu situācijas raksturojumu;
ja nodarīts kaitējums videi, nekavējoties veikt neatliekamos pasākumus, veikt sanācijas
pasākumus.

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 izmešu
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
Avārijas vai atĜaujas nosacījumu pārkāpšanas gadījumā operatoram nekavējoties jāinformē
attiecīgās institūcijas (t.sk. Pārvaldi pa telefoniem: 67084278 vai 25666365, e-pasts:
lielriga@lielriga.vvd.gov.lv), sniedzot ziĦas par avārijas vai atĜaujas nosacījumu pārkāpšanas
vietu un laiku, iespējamo vides piesārĦojuma raksturu un apjomu, kā arī par veiktajiem
pasākumiem avārijas vai atĜaujas nosacījumu pārkāpšanas seku likvidācijai. Veikt pārkāpumu un
avārijas gadījumu reăistrāciju, reăistrēt arī datus par veiktajiem pasākumiem seku likvidācijai.
SaskaĦā ar likuma „Par piesārĦojumu” 6. un 45. pantu nekavējoties informēt attiecīgās vides
aizsardzības institūcijas:
- ja pārkāpti atĜaujas nosacījumi vai apdraudēta šo nosacījumu turpmāka ievērošana;
- ja ir radies cilvēku dzīvībai, veselībai un videi bīstams piesārĦojums vai pastāv nopietni
šāda piesārĦojuma rašanās draudi;
- avārijas vai tās draudu gadījumā.
Avārijas gadījumā rīkoties saskaĦā ar operatīvās apziĦošanas shēmu un 10 dienu laikā
iesniegt Pārvaldē rakstisku pasākumu plānu avārijas seku novēršanai.
Informāciju par gadījumiem, kad radušies tieša kaitējuma draudi vai radies kaitējums videi,
rakstveidā iesniegt Pārvaldē atbilstoši MK 24.04.2007. noteikumu Nr. 281 „Noteikumi par
preventīvajiem un sanācijas pasākumiem un kārtību, kādā novērtējams kaitējums videi un
aprēėināmas preventīvo, neatliekamo un sanācijas pasākumu izmaksas” 48. punkta un
5. pielikuma prasībām.
21. Nosacījumi vides valsts inspektoru regulārajām kontrolēm
SaskaĦā ar Vides aizsardzības likuma 21. panta prasībām valsts vides inspektoram, veicot
vides valsts kontroli, ir tiesības iebraukt vai ieiet un netraucēti pārbaudīt uzĦēmuma teritoriju,
iekārtu vai citu objektu, ja tas nepieciešams vides aizsardzības prasību ievērošanas kontrolei,
veicot plānotas pārbaudes, vai ja ir pamatotas aizdomas par vides normatīvo aktu pārkāpumiem.
Pārbaudes laikā operatoram jānodrošina:
- brīva pieeja uzĦēmuma piesārĦojošo darbību reglamentējošiem dokumentiem, uzrādot
to oriăinālus;
- brīva pieeja atĜaujā paredzētajiem datu reăistrācijas žurnāliem;
- uzĦēmuma atbildīgo amatpersonu klātbūtne.
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Ražošanas iekārtām:
Apgaismojumam
Atdzesēšanai un saldēšanai
Vēdināšanai
Apsildei
Citiem mērėiem
Kopā

Izlietots

16

Elektroenerăija, kWh/gadā

Elektroenerăijas izmantošana (gadā)

TABULAS

4665
131
27
1728
6551

Kopējais daudzums

7. tabula

230015
230016
230027
230028
230012
230013
230014
230010
230030

230025

230026
230003
230004

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

< 35
25
125
Neveido redzamu plēvīti uz
Naftas izcelsmes produkti ūdens virsmas vai pārklājumu
uz ūdensteces grunts
Kopējais slāpeklis (Nkop.)
Bez limita
Kopējais fosfors (Pkop.)
Bez limita
SVAV (anjonaktīvās)
Bez limita
SVAV (nejonogēnās)
Bez limita
N/NH4
Bez limita
N/NO3
Bez limita
N/NO2
Bez limita
P/PO4
Bez limita
pH
Bez limita

Suspendētās vielas (SV)
BSP5
ĖSP

PiesārĦojošā viela,
parametrs/kods (3)

-

-

-

-

-

-

SV - 94 %,
BSP5 - 97 %,
ĖSP – 88 %

20 m3/dnn;
attīrīšanas
efektivitāte:

BIO M-10x2

(A100765)
Bioloăiskās
attīrīšanas
iekārtas

Īss lietotās
attīrīšanas
apraksts un tās
efektivitāte (%)
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16. tabula

< 35
< 0,256
25
0,183
125
0,913
Neveido redzamu plēvīti uz
ūdens virsmas vai pārklājumu
uz ūdensteces grunts
Bez limita
Bez limita
Bez limita
Bez limita
Bez limita
Bez limita
Bez limita
Bez limita
Bez limita

Pēc attīrīšanas
mg/l
tonnas gadā
24 stundās
(vidēji)
(vidēji)

Piezīmes.
(1)
Novadīšanas vietai norāda Valsts vides dienesta reăionālās vides pārvaldes piešėirto identifikācijas numuru. Ja šāds numurs nav piešėirts, aili neaizpilda.
(2)
Vielas kods saskaĦā ar valsts SIA „Latvijas Vides, ăeoloăijas un meteoroloăijas centrs” apstiprinātu sarakstu.
(3)
Norāda tikai atĜaujā.

N100676

Izplūdes vietas
identifikācijas
numurs (1)

Pirms attīrīšanas
mg/l, 24
mg/l, 24
stundās
stundās
(vidēji)
(vidēji)

PiesārĦojošās vielas notekūdeĦos

N100676

(1)

Novadīšanas
vietas
identifikācijas
numurs

57° 11' 16''

Z platums

24° 20' 18''

A garums

Novadīšanas vietas ăeogrāfiskās
koordinātas

Lilaste

nosaukums

53121

ūdenssaimnieciskā
iecirkĦa kods(2)

-

ūdens
caurtece
(m3/h)

SaĦemošais ūdensobjekts

20

m3/dnn (vidēji)

7300

m3/gadā
(vidēji)

NotekūdeĦu daudzums

(3)

Nav bīstami

Nav bīstami

Nav bīstami

(2)

Sadzīves
notekūdeĦu
attīrīšanas dūĦas

Atkritumi no
sietiem

Atkritumi no
smilšu
uztvērējiem

190805

190801

190802

-

-

-

Pagaidu
glabāšanā
(tonnas
gadā)

NotekūdeĦu
bioloăiskā
attīrīšana
NotekūdeĦu
bioloăiskā
attīrīšana
NotekūdeĦu
bioloăiskā
attīrīšana

(4)

Galvenais avots

0,7

0,2

1,46

Tonnas
gadā

-

-

-

citiem
uzĦēmumiem
(uzĦēmējsabiedrībām)

Ienākošā atkritumu plūsma (t/gadā)
SaĦemts no
Saražots

0,7

0,2

1,46

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,7

0,2

1,46

Izejošā atkritumu plūsma (t/a)
Pārstrādāts
Apglabāts
Nodots citiem
uzĦēmumiem
RDKopā DauDau(uzĦēmējkods
kods
dzums
dzums
(5)
(6)
sabiedrībām)

0,7

0,2

1,46

Kopā

21. tabula

24 h/dnn,
365 dnn/gadā

B kategorijas atĜauja Nr.RI16IB0005

18

Piezīmes.
(1), (2), (3)
Atbilstoši MK 19.04.2011. noteikumiem Nr.302 „Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kas padara atkritumus bīstamus” un MK 02.05.2002. noteikumiem Nr. 362
„Noteikumi par notekūdeĦu dūĦu un to komposta izmantošanu, monitoringu un kontroli”.
(4)
Atsauce jāsniedz par galveno darbību un procesu katram atkritumu veidam.
(5)
R-kods - atkritumu reăenerācijas veids saskaĦā ar MK 26.04.2011. Nr.319 „Noteikumi par atkritumu reăenerācijas un apglabāšanas veidiem”.
(6)
D-kods - atkritumu apglabāšanas veids saskaĦā ar MK 26.04.2011. noteikumiem Nr.319 „Noteikumi par atkritumu reăenerācijas un apglabāšanas veidiem”.

(1)

Atkritumu
bīstamība

Atkritumu
nosaukums

Atkritumu
klase

Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem

17. tabula
Novadīšanas
ilgums (3)
(stundas
diennaktī vai
dienas gadā)

Piezīmes.
(1)
Novadīšanas vietai norāda Valsts vides dienesta reăionālās vides pārvaldes piešėirto identifikācijas numuru. Ja šāds numurs nav piešėirts, aili neaizpilda.
(2)
SaskaĦā ar MK 30.03.2010. noteikumos Nr.318 „Noteikumi par ūdens saimniecisko iecirkĦu klasifikatoru” noteikto klasifikatoru.
(3)
Ja novadīšana nav regulāra, novadīšanas ilgumu norāda stundās, dienās, mēnešos un gados (arī periodus, kas saistīti ar sistēmas uzstādīšanu, uzturēšanu un remontēšanu).

ZiemeĜu iela 12a, Lilaste

Novadīšanas vietas
nosaukums un adrese
(vieta)

Tieša notekūdeĦu un lietusūdeĦu novadīšana ūdens objektos (grāvī, upē, ezerā, jūrā)

Saprobitātes
indekss

Suspendētās vielas
BSP5
ĖSP
Nkop
Pkop
N/NH4
N/NO3
N/NO2
P/PO4
SVAV (anjonaktīvās)
SVAV (nejogēnās)
pH
Naftas izcelsmes
produkti (ogĜūderĦražu
indekss)

Monitoringam
pakĜautie parametri

LVS
ISO566710:2000

Paraugu
Ħemšanas
metode

-

LVS ISO 10523:2012

LVS 240:1999

-

-

-

LVS ISO 7875-1:1996

LVS EN ISO 9377-2:2001

1x gadā
1x gadā
1x gadā
1x gadā
1x gadā
-

Ieplūde

LVS EN 872:2005
LVS EN 1899-2:H551998
LVS ISO 6060:1989
LVS EN ISO 11905-1:1998
LVS EN ISO 6878:2005
LVS ISO 5664:2004
LVS EN ISO 13395:2004
LVS ISO 6777:1984
LVS EN ISO 6878:2005

Analīzes metode un tehnoloăija

-

1x ceturksnī

1x ceturksnī

1x ceturksnī

1x ceturksnī
1x ceturksnī
1x ceturksnī
1x ceturksnī
1x ceturksnī
1x ceturksnī
1x ceturksnī
1x ceturksnī
1x ceturksnī

1x gadā

-

-

-

1x gadā
1x gadā
1x gadā
1x gadā
1x gadā
-

Kontroles biežums
Lilastes upē (200 m
augšpus un lejpus no
Izplūde
izplūdes)

Akreditēta laboratorija*

Laboratorija, kas veic
analīzes

24. tabula
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Piezīme.
(1)
Emisijas avota kods, izplūdes kods vai atkritumu kods. Lieto kodus atbilstoši šā pielikuma 13., 16., 17., 18., 20. un 21. tabulai
* Veic akreditēta laboratorija kas ir akreditēta valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Standartizācijas, akreditācijas un metroloăijas centrs” Nacionālajā akreditācijas birojā atbilstoši
standartam LVS EN ISO/IEC 17025:2005 „Testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju kompetences vispārīgās prasības” un par kuru Ekonomikas ministrija ir publicējusi paziĦojumu
laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”, vai citas Eiropas Savienības dalībvalsts, Turcijas un Eiropas Ekonomikas zonas valsts akreditētā laboratorijā.

230 025

230 026
230 015
230 004
230 015
230 016
230 012
230 013
230 014
230 010
230 027
230 028
230 030

Kods

(1)

Monitorings

Pielikumi
1. pielikums

SaĦemtie dokumenti (norādes par datumiem, tai skaitā iesniegumu un tā precizējumu
vai papildinājumu iesniegšanas datumi, sabiedrības, pašvaldības, citu iestāžu
priekšlikumi un operatora skaidrojumi, protokoli par tikšanos ar operatoru un iestāžu
pārstāvjiem, sabiedriskās apspriešanas protokoli)
Informācija par dokumentiem

Carnikavas novada pašvaldības aăentūras „Carnikavas
Komunālserviss” iesniegums atĜaujas saĦemšanai saĦemšana
būtisku izmaiĦu veikšanai esošā piesārĦojošā darbībā ZiemeĜu
ielā 12a, Lilastē, Carnikavas novadā, kas iesniegts personiski
Pārvaldē
Pārvaldes 15.10.2014. vēstule Nr. 4.5.-10/6850 par iesniegumu
B kategorijas piesārĦojošas darbības atĜaujas saĦemšanai
Carnikavas novada pašvaldības aăentūras „Carnikavas
Komunālserviss” iesniegums atĜaujas saĦemšanai saĦemšana
būtisku izmaiĦu veikšanai esošā piesārĦojošā darbībā ZiemeĜu
ielā 12a, Lilastē, Carnikavas novadā, 2. redakcija, kas iesniegta
Valsts vides dienesta informācijas sistēmā „TULPE”
Pārvaldes 24.11.2015. vēstule Nr. 4.5.-10/7857 par Carnikavas
novada pašvaldības aăentūras „Carnikavas Komunālserviss”
iesniegumu atĜaujas saĦemšanai B kategorijas piesārĦojošai
darbībai, kas nosūtīta elektroniski
Carnikavas novada pašvaldības aăentūras „Carnikavas
Komunālserviss” papildinformācija par paredzēto piesārĦojošo
darbību Lilastes NAI, kas iesniegta elektroniski
Veselības inspekcijas 26.11.2015. atzinums Nr. 1030/29578/9687 par iesniegumu atĜaujas saĦemšanai B
kategorijas piesārĦojošai darbībai, kas saĦemts elektroniski
Carnikavas novada domes 02.12.2015. atzinums Nr. 018.2/3383 par priekšlikumu sniegšanu atĜaujas saĦemšanai.
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Iesniegts
Pārvaldē

24.09.2015

-

11.11.2015.

-

03.12.2015.

26.11.2015.
07.12.2015.
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2. pielikums
Iesnieguma kopsavilkums
1. Iekārtas informācija par operatoru, īpašnieku un iekārtas atrašanās vietu:
Operators: Carnikavas novada pašvaldības aăentūras „Carnikavas Komunālserviss”, adrese:
Stacijas iela 7, Carnikava , Carnikavas novads, LV- 2163.
Iekārta:

NotekūdeĦu attīrīšanas iekārtas, Carnikavas novada pašvaldības aăentūras
„Carnikavas Komunālserviss”, adrese: ZiemeĜu iela 12a, Lilaste, Carnikavas
novads, LV-2163.

2.

Īss ražošanas apraksts un iemesls, kāpēc nepieciešama atĜauja:
Carnikavas novada pašvaldības aăentūra “Carnikavas Komunālserviss” saskaĦā ar aăentūras
nolikumu organizē un sniedz komunālos pakalpojumus fiziskajām un juridiskajām personām
Carnikavas novadā, apsaimnieko, labiekārto Carnikavas novada administratīvo teritoriju un
komunālās saimniecības objektus, pārvalda, uztur, ekspluatē un remontē komunālās saimniecības
objektus.
AtĜauja nepieciešama būtisku izmaiĦu veikšanai esošā piesārĦojošā darbībā sakarā ar
rekonstrukcijas veikšanu Lilastes notekūdeĦu attīrīšanas iekārtās un notekūdeĦu attīrīšanas
tehnoloăijas maiĦu saskaĦā ar MK 30.11.2010. noteikumu Nr. 1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B
un C kategorijas piesārĦojošas darbības un izsniedzamas atĜaujas A un B kategorijas piesārĦojošo
darbību veikšanai” 1. pielikuma 8.9. apakšpunktu – „notekūdeĦu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar
jaudu 20 un vairāk kubikmetru diennaktī, kuras attīrītos notekūdeĦus novada vidē”.
Lilastes NAI neattīrītie notekūdeĦi no kanalizācijas tīkliem paštecē nonāk pirmreizēja
nostādinātājā – plūsmas sadales akā – attīrīšanas blokos. Biobloki – aerotenki BIO M 10x2 ir
nerūsējoša tērauda monobloki, kuri ar starpsienām ir sadalīti zonās un sastāv no trīs daĜām:
− denitrifikatora (aerobā zona);
− aerotenkiem (aerobā zona);
− otrreizējiem nostādinātājiem (aerobā zona).
3.

PiesārĦojošās darbības apraksts, norādot izmantojamos resursus un emisiju ietekmi uz
vidi:
AtĜauja pieprasīta bioloăiskas notekūdeĦu attīrīšanas iekārtas BIO M 10x2 darbībai ZiemeĜu
ielā 12a, Lilastē, Carnikavas novadā. Kopējā projektētā jauda – 22 m3/dnn, 8030 m3/gadā, izteikta
cilvēku ekvivalentos (CE) = 128, plānotā jauda 20 m3/dnn; 7300 m3/gadā.
1.1. ūdens patēriĦš (ikgadējais daudzums – esošai iekārtai) un pasākumi ūdens lietošanas
samazināšanai:
Lilastes ciems ūdeni iegūst no artēziskās akas (identifikācijas numurs P100585) līdz 10 000 m3
gadā. Pasākumi ūdens lietošanas samazināšanai nav plānoti.
1.2. galvenie izejmateriāli (arī kurināmais un degviela) un to lietojums:
NotekūdeĦu attīrīšanas procesā netiek izmantotas ėīmiskās vielas vai maisījumi.
1.3. bīstamo ėīmisko vielu lietošana un plānotie pasākumi to aizvietošanai:
Bīstamās ėīmiskās vielas notekūdeĦu attīrīšanas nodrošināšanai netiek izmantotas.
1.4. nozīmīgākās emisijas gaisā un ūdenī (koncentrācija un ikgadējais lielums):
UzĦēmuma darbībā nav plānoti procesi, kuru rezultātā veidosies piesārĦojošo vielu emisijas
gaisā. UzĦēmuma teritorijā nav stacionāru emisijas avotu.
Attīrīšanas iekārtas BIO M 10x2 notekūdeĦu daudzums 7300 m3/gadā jeb 20 m3/dnn. Attīrītie
notekūdeĦi tiek novadīti Lilastes upē. No attīrītajiem notekūdeĦiem Lilastes upē nonāk: suspendētās
vielas (21 mg/l, 0,153 t/gadā), BSP5 (5,99 mg/l, 0,044 t/gadā) un ĖSP (68 mg/l, 0,496 t/gadā).
B kategorijas atĜauja Nr.RI16IB0005
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1.5. atkritumu veidošanās un apsaimniekošana:
NotekūdeĦu attīrīšanas procesā veidojas:
− Sadzīves notekūdeĦu attīrīšanas dūĦas (atkritumu klase 190805) – 1,460 t/gadā, kuras tiek
izvestas uz dūĦu biezinātāju Carnikavas NAI. Pēc iebiezināšanas liekās dūĦas tiek novadītas uz dūĦu
laukiem, kur tās žāvē un uzkrāj. Tā kā dūĦas nesatur smagos metālus, tās paredzēts izmantot
teritorijas apzaĜumošanai.
− Atkritumi no sietiem (atkritumu klase 190801) – 0,2 t/gadā.
− Atkritumi no smilšu uztvērējiem (atkritumu klase 190802) – 0,7 t/gadā, kas tiek uzkrāti
konteineros un izvesti ar atkritumu apsaimniekotāja SIA ”Vides pakalpojumu grupa” autotransportu
uz atkritumu poligonu.
1.6. trokšĦa emisijas līmenis:
TrokšĦu līmenis nav mērīts iedzīvotāju sūdzības par paaugstinātu trokšĦu emisiju nav saĦemtas.
Transporta kustība nakts laikā netiek plānota, tā iespējama tikai avārijas apstākĜos.
4. Iespējamo avāriju novēršana:
Iekārtas tiek uzturētas atbilstoši tehniskajam stāvoklim, samazinot avāriju risku. SūkĦu bojājumu
gadījumā steidzami tiks veikts remonts vai tiks iegādātas jaunas iekārtas, ja tas būtu nepieciešams.
Neilgu laiku notekūdeĦus var uzkrāt kanalizācijas tīklos. Elektroenerăijas piegādes pārtraukuma
gadījumā paredzēts izmantot rezerves dīzeĜăeneratoru.
NAI nav nepieciešama rūpniecisko avāriju novēršanas programma vai drošības pārskats un
objekta civilās aizsardzības plāns saskaĦā ar MK 19.07.2005. noteikumiem Nr. 532 „Noteikumi par
rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtību un riska samazināšanas pasākumiem”.
5. Nākotnes plāni – iekārtas plānoto paplašināšanos, atsevišėu daĜu vai procesu
modernizāciju:
Tuvākā laika nav plānota darbības paplašināšanās vai modernizācija.
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3. pielikums
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4. pielikums
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