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un C kategorijas piesārĦojošās darbības un izsniedzamas atĜaujas A un B piesārĦojošās darbības
veikšanai” 1. pielikumam:
5.8. apglabāšanas, uzglabāšanas vai kompostēšanas vietas tādām notekūdeĦu dūĦām, kas
saskaĦā ar normatīvajiem aktiem nav pielīdzināmas bīstamajiem atkritumiem;
8.9. notekūdeĦu attīrīšanas iekārtas ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru diennaktī, kuras
attīrītos notekūdeĦus novada vidē;
AtĜaujas iesnieguma pieĦemšanas datums: 2015. gada 19. oktobris
AtĜauja izsniegta jaunai piesārĦojošai darbībai
AtĜauja izsniegta esošai piesārĦojošai darbībai
AtĜauja izsniegta esošai piesārĦojošai darbībai ar būtiskām izmaiĦām
Izsniegšanas datums: 15.01.2016.
Reăionālās vides pārvaldes direktors

X

Vietas nosaukums: Madona
J.Sobko

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO
PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU
Lēmumu par atĜaujas izsniegšanu vai atĜaujas nosacījumiem var apstrīdēt Vides pārraudzības valsts birojā mēneša laikā no lēmuma spēkā
stāšanās dienas. AtĜaujas nosacījumus var pārskatīt visā tās derīguma termiĦa laikā, pamatojoties uz likuma “Par piesārĦojumu” 32. panta 3.1
daĜu.
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A SADAěA
Vispārīgā informācija par atĜauju
Normatīvie akti, uz kuriem pamatojoties izsniegta atĜauja1

1.

Latvijas Republikas likumi
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

„Vides aizsardzības likums” (02.11.2006.)
„Par piesārĦojumu” (29.03.2001.)
„Aizsargjoslu likums” (05.02.1997.)
„Ūdens apsaimniekošanas likums” (16.10.2002.)
„Atkritumu apsaimniekošanas likums” (18.11.2010.)
„Dabas resursu nodokĜa likums” (01.01.2006.)
„Valsts statistikas likums” ( 06.11.1997.)

Ministru kabineta noteikumi:
8. Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A,B un C kategorijas piesārĦojošās darbības un
izsniedzamas atĜaujas A un B piesārĦojošās darbības veikšanai” (30.11.2010.)
9. Nr.326 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves"”
(01.07.2015.)
10. Nr.736 „Noteikumi par ūdens resursu lietošanas atĜauju” (23.12.2003.)
11. Nr.40 „Noteikumi par valsts metroloăiskai kontrolei pakĜauto mērīšanas līdzekĜu
sarakstu” (09.01.2007. ar grozījumiem 03.06.2008.)
12. Nr.327 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 223-15 "Kanalizācijas būves"”
(01.07.2015.)
13. Nr.34 „Noteikumi par piesārĦojošo vielu emisiju ūdenī” (22.01.2002.)
14. Nr.118 „Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeĦu kvalitāti” (12.03.2002.)
15. Nr.16 „TrokšĦa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” (07.01.2014.)
16. Nr.302 „Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus
bīstamus” (19.04.2011.)
17. Nr.404 „Kārtība, kādā aprēėina un maksā dabas resursu nodokli, izsniedz dabas resursu
lietošanas atĜauju un auditē apsaimniekošanas sistēmas” (19.06.2007.)
18. Nr. 1075 „Noteikumi par vides aizsardzības valsts statistikas pārskatu veidlapām”
(22.12.2008.)
19. Nr.981 „Noteikumi par mērīšanas līdzekĜu atkārtoto verificēšanu, verificēšanas
sertifikātiem un verificēšanas atzīmēm” (05.12.2006.)
20. Nr.724 „Noteikumi par piesārĦojošas darbības izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā
arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos” (17.12.2014.)
21. Nr.158 „Noteikumi par prasībām attiecībā uz vides monitoringu un tā veikšanas kārtību,
piesārĦojošo vielu reăistra izveidi un informācijas pieejamību sabiedrībai” (17.02.2009.)
22. Nr. 696 „Zemes dzīĜu izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteĦu ieguves
atĜauju izsniegšanas kārtība” (06.09.2011.)
23. Nr.362 „Noteikumi par notekūdeĦu dūĦu un to komposta izmantošanu, monitoringu un
kontroli” (02.05.2006.)
__________________________
AtĜaujā izmantota atsauce uz šajā punktā norādītajiem normatīvajiem aktiem.

2. AtĜaujas derīguma termiĦš un jauna iesnieguma iesniegšanas termiĦš;

AtĜauja izsniegta 2016. gada 15. janvārī
1. B kategorijas atĜauju izsniedz uz visu attiecīgās iekārtas darbības laiku. ([2] 32. panta pirmā
daĜa)
2. AtĜauju pārskata un atjauno ik pēc septiĦiem gadiem. AtĜauja tiks pārskatīta 2023. gada
decembrī. ([2] 32. panta 32 daĜa)
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3. Jautājumu par jaunas atĜaujas izsniegšanu vai atĜaujas nosacījumus pārskata šādos
gadījumos:
3.1.) ir saĦemta informācija par piesārĦojuma negatīvo ietekmi uz cilvēku veselību vai vidi,
ir pārsniegti vides kvalitātes normatīvu robežlielumi vai izdarīti grozījumi normatīvajos
aktos, kas nosaka vides kvalitātes normatīvus;
3.2.) saskaĦā ar valsts institūciju atzinumu procesa drošības garantēšanai ir nepieciešams
lietot citu tehnoloăiju;
3.3.) to nosaka citi normatīvie akti;
3.4.) pirms piesārĦojošas darbības izmaiĦas;
3.5.) ja tas paredzēts atĜaujas nosacījumos;
3.6.) likuma „Par piesārĦojumu” 50. un 51. pantā noteiktajos gadījumos;
3.7.) ja iekārtas radītais piesārĦojums ir tik būtisks, ka atĜaujas nosacījumus vai tajā
noteiktos emisijas limitus nepieciešams pārskatīt vai noteikt atĜaujā jaunus emisijas limitus
([2] 32. pants (3) daĜa).
4. Ja iekārtā paredzēts veikt būtiskas izmaiĦas, jauns iesniegums jāiesniedz vismaz 60 dienas
pirms šo izmaiĦu veikšanas. ([8] 4.2.punkts).
Operators iesniegumu jaunas atĜaujas saĦemšanai vai būtiskas izmaiĦas ieviešanai
piesārĦojošā darbībā iesniedz attiecīgajā reăionālajā vides pārvaldē tādos termiĦos un kārtībā,
kādi paredzēti normatīvajos aktos, kuri nosaka atĜauju izsniegšanu piesārĦojošas darbības
veikšanai, vai mēneša laikā pēc šā panta trešās daĜas 1. — 4. vai 8.punktā minēto apstākĜu
atklāšanas ([2] 32. pants (4) daĜa).
3. Informācija par to, kam nosūtītas atĜaujas kopijas;
•
•
•

Vides pārraudzības valsts birojam (Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045), elektroniski un
dokumentāri.
Veselības inspekcijas Latgales kontroles nodaĜai (elektroniski uz e-pasta adresi
latgale@vi.gov.lv);
Kokneses novada domei (elektroniski uz e-pasta adresi dome@koknese.lv )

4. Norāde par ierobežotas pieejamības informāciju;
AtĜaujā nav iekĜauta ierobežotas pieejas informācija.
5. Citas saĦemtās atĜaujas, kuras aizstāj šī atĜauja;
B kategorijas piesārĦojošas darbības atĜauja Nr. MA11IB0028. Izsniegta 2011. gada 5.
septembrī.
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B sadaĜa
Pieteiktā darbība, iesnieguma izvērtējums un atĜaujas izsniegšanas
pamatojums
6. Pieteiktās darbības īss apraksts;
SIA „Kokneses komunālie pakalpojumi” nodrošina Kokneses un BormaĦu ciemata
iedzīvotājus un infrastruktūras objektus ar nepieciešamo dzeramo ūdeni, kā arī kanalizācijas
notekūdeĦu novadīšanu uz pagasta notekūdeĦu attīrīšanas iekārtām.
AtĜaujai pieprasītais apjoms:
•
•

NotekūdeĦu daudzums līdz 700 m3 /dnn jeb 255 500 m3 gadā;
Sadzīves notekūdeĦu attīrīšanas dūĦu apsaimniekošana;

Darbības veids atbilst Ministru kabineta noteikumu Nr. 1082 (04.12.2010.), 1.pielikuma
sadaĜai :
5. Atkritumu apsaimniekošana: 5.8. apglabāšanas, uzglabāšanas vai kompostēšanas vietas
tādām notekūdeĦu dūĦām, kas saskaĦā ar normatīvajiem aktiem nav pielīdzināmas
bīstamajiem atkritumiem;
8. Citas nozares: 8.9. notekūdeĦu attīrīšanas iekārtas ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru
dienā.
NotekūdeĦu novadīšana un attīrīšana.
KOKNESE. Kanalizācijas tīkls aptver apmēram tādu pašu platību kā Centra un Melioratoru
ielas ūdens apgādes sistēmas un nodrošina pakalpojumu 1420 iedzīvotājiem. Kanalizācija no
privātmājām tiek novadīta izsmeĜamajās bedrēs, kuras regulāri iztukšo SIA “Kokneses
komunālie pakalpojumi”.
Iedzīvotāji no 1905. gada ielas 41 un 1905. gada ielas 51 sistēmas notekūdeĦus novada uz
nosēdakām un septiėiem. Šīm sistēmām pieslēgti 80 cilvēki. NotekūdeĦi no nosēdakām un
septiėiem tiek izvesti uz bioloăiskajām notekūdeĦu attīrīšanas iekārtām.
Upes ielas sistēmā kanalizācija no privātmājām tiek transportēta uz izsmeĜamajām bedrēm un
septiėiem, ko regulāri iztukšo SIA “Kokneses komunālie pakalpojumi”.
Kopumā kanalizācijas sistēmai ir pieslēgti ~1497 iedzīvotāji. Galvenā kanalizācijas sistēma
Kokneses ciematā darbojas pašteces režīmā. Tā visumā aptver Centra un Melioratoru ūdens
apgādes sistēmas. Ir divas pārsūknēšanas sūkĦu stacijas, viena Melioratoru ielā pie pagasta ēkas
un otra starp Austrumu un Paugu ielu darbnīcu rajonā, no kuras notekūdeĦi tiek pārsūknēti uz
centra pašteces kanalizācijas tīkliem. Savāktā septiėu dūĦas tiek novadītas tīklā, izmantojot
skataku BlaumaĦa un ZemeĦu ielu stūrī, reizēm citās vietās. Ar to tiek panākts, ka koncentrētās
dūĦas atšėaidās pirms nonāk notekūdeĦu attīrīšanas iekārtās. Apkalpes sistēmā gada laikā tiek
savāktas aptuveni 1300-1600 m3 septiėu dūĦu.
Fekālā kanalizācijas sistēma lielākoties ir atdalīta no lietus ūdens kanalizācijas sistēmas.
Lietus ūdens notekūdeĦi tiek novadīti bez attīrīšanas esošajos dīėos un novadgrāvjos. Taču
pašvaldībai ir maz informācijas par šo sistēmu un tā reāli netiek ekspluatēta un uzturēta. Lietus
laikā un pavasara sniega kušanas laikā būtiski palielinās notekūdeĦu plūsma uz attīrīšana
iekārtām.
Iedzīvotāji, kas nav pieslēgti pie centralizētās kanalizācijas tīkliem izmanto
septiėus/nosēdakas un paši organizē to iztukšošanu. No privātmājām gadā tiek savākti ~120 m3
notekūdeĦu.
Koknesē ir trīs kanalizācija sūkĦu stacijas:
• Sūknētava Nr.1 (rekonstruēta 2010. gadā) pārsūknē ūdeĦus no domes ēkas un ir teicamā
stāvoklī. Sūknētavas izmēri 4x4 m, pieĦemšanas kameras tilpums 8 m3. PieĦemšanas
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•

•

nodaĜā uzstādītas restes. Ieplūdes kolektora diametrs ir 150 mm, spiediena cauruĜvads ar
diametru 100 mm. Sūknētavā ir uzstādīti 2 fekālie sūkĦi NP3085.160-463MT, kuri
darbojas secīgi – viens strādā, otrs rezervē. Novadāmo notekūdeĦu daudzums sastāda
vidēji 4.5 m3/diennaktī.
Sūknētava Nr.2 atrodas darbnīcu rajonā, izbūvēta 2010. gadā vecās sūknētavas vietā.
Sūknētavas izmēri 2.4 x 2.4 m. Aprīkojumā ir manuālais telfers (celtspēja max 500 kg),
elektriskais radiators, izlietne ar auksto un karsto ūdeni, sūknētavā ir uzstādīti 2
iegremdējamie sadzīves notekūdeĦu sūkĦi NP3085.183-254SH, kuri darbojas secīgi viens strādā, otrs rezervē. Novadāmo notekūdeĦu daudzums sastāda vidēji 20
m3/diennaktī. Īstenojot Projektu uz šo sūkĦu staciju paštecē pa cauruĜvads ar diametru
200 mm tiek novadīti arī notekūdeĦi no pievienotā sektora Mednieku un Austrumu ielas
rajonā. Sūknētavas aizejošā spiedvada diametrs ir 160 mm.
Sūknētava Nr.3 ir jaunizveidota sūkĦu stacija Projekta ietvaros 2010. gadā, kas savāc un
aizvada privātmāju notekūdeĦus Daugavas, Rožu, Liepu un Laicēna ielu rajonā.
NotekūdeĦi tiek caur spiediena dzēšanas aku novadīti jau esošajā pašteces kanalizācijā
Daugavas ielas 16 rajonā. SūkĦu stacija sevī ietver apakšzemes aku ar 2 iegremdējamiem
sadzīves notekūdeĦu sūkĦiem NP3085.160-463MT, kuri darbojas secīgi - viens strādā,
otrs rezervē.

NotekūdeĦu attīrīšanai tiek izmantotas AS-VARIOcomp D notekūdeĦu attīrīšanas iekārtas,
kas nodrošina pirmreizējo - mehānisko, un otrreizējo – bioloăisko notekūdeĦu attīrīšanu.
NotekūdeĦi uz iekārtām tiek piegādāti divos veidos – no pilsētas sūknētavas, kā arī ar
asenizācijas mašīnām no privātmājām.
Mehāniskā notekūdeĦu priekšattīrīšana.
Galvenā sūknētava. NotekūdeĦi no pilsētas ieplūst plūsmas sadales tvertnē. Slapja laika plūsma
(virs 38 m3/h) plūdīs uz apvedlīniju un pēc tam caur restu aku uz izplūdi Daugavā. Pārplūdes
plūsma tiks mērīta ar Pāršāla plūsmas mērītāju. No plūsmas sadales tvertnes notekūdeĦi plūst uz
galveno sūknētavu. Sūknētava ir uzstādīti divi iegremdējamie sūkĦi. Viens sūknis darba, otrs
rezerves. Darba un rezerves sūkĦi mainās pēc noteikta intervāla, ko var uzstādīt operators no
sava datora. SūkĦu darbību kontrolē frekvenču pārveidotājs, atkarībā no līmeĦa sūknētavā un
plūsmas mērītāja ieplūdē. No galvenās sūknētavas notekūdeĦi pa spiedvadu nonāk
priekšattīrīšanas iekārtā.
Septisko notekūdeĦu sūknētava. Septisko notekūdeĦu sūknētava ir projektēta septisko
notekūdeĦu pieĦemšanai no asenizācijas mašīnas un to pārsūknēšanai uz priekšattīrīšanas
iekārtu. Pirms septisko notekūdeĦu sūknētavas atrodas siets lielo piemaisījumu aizturēšanai, lai
tie nenobloėētu sūkni. Divi iegremdējamie sūkĦi uzstādīti, lai pārsūknētu septiskos notekūdeĦus
uz priekšattīrīšanas iekārtu. Viens sūknis ir darba, bet otrs rezerves. Darba sūknis ik pēc laika, ko
var uzstādīt no operatora datora, nomainās. SūkĦus kontrolē atkarībā no līmeĦa septisko
notekūdeĦu tvertnē.
Mehāniskā priekšattīrīšana. Priekšattīrīšanas iekārta ir uzstādīta, lai novāktu atsijas un smiltis.
Iekārtai ir iespējama apvadlīnija, gadījumā, ja tā tiek remontēta vai ir bojāta. Uz apvadlīnijas ir
uzstādītas ar roku tīrāmās restes. Sietu darbību kontrolē atkarībā no līmeĦa notekūdeĦu
pieĦemšanas kanālā. Pēc atsiju atdalīšanas, tās ar transportieri pārvieto uz sadzīves atkritumu
konteineru.
Iekšējā sūknētava. Iekšējā sūknētavā ieplūst notekūdeĦi no priekšattīrīšanas, apvadlīnijas,
centrifūgas, dūĦu blīvētāja, kā arī iekšējie notekūdeĦi no grīdas trapiem. Visi šie notekūdeĦi
sajaucas un tiek pārsūknēti uz plūsmas sadales tvertni, kas sadala plūsmu divās vienādās
plūsmās. Avārijas gadījumā sūknētavai ir apvadlīnija. Divi iegremdējamie sūkĦi uzstādīti iekšējā
sūknētavā. Viens ir darba sūknis, bet otrs rezerves. Darba sūkĦi mainās ik pēc laika, ko var
mainīt no operatora datora. SūkĦus paredzēts kontrolēt ar frekvences pārveidotāju, atkarībā no
līmeĦa sūknētavā un plūsmas.
Bioloăiskā attīrīšana. Otrreizējā (bioloăiskā) notekūdeĦu attīrīšana ir projektēta uz aktīvo dūĦu
principa ar daĜēju slāpekĜa samazināšanu. Bioloăiskā notekūdeĦu attīrīšana notiek divās paralēlās
līnijās. Katra no tām sastāv no reăenerācijas tvertnes, nitrifikācijas tvertnes un nostādinātajā.
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Skābeklis nitrifikācijas un reăenerācijas tvertnēm tiek piegādāts ar gaisa pūtējiem. Skābeklis ir
nepieciešams aktīvo dūĦu augšanas un vairošanās procesiem gan nitrifikācijas, gan reăenerācijas
tvertnēs. NotekūdeĦos esošais piesārĦojums ir kā barība baktērijām. Attīrīšanas procesā
piesārĦojums transformējas bioloăisko dūĦu pieaugumā.
Nitrifikācijas tvertne. Neattīrīti notekūdeĦi tiek samaisīti ar reăenerētām aktīvajām dūĦām, kas
plūst no reăenerācijas tvertnes. Nitrifikācijas tvertnē notiek aerobā notekūdeĦu attīrīšana un
jaunu dūĦu augšana. Nitrifikācijas tvertnes aerācija un maisīšana notiek ar saspiestu gaisu, kas
caur smalko burbuĜu difuzoriem, tiek piegādāts ar gaisa pūtējiem. Divi ir darba gaisa pūtēji, bet
viens ir rezerves. Rezerves un darba gaisa pūtēju maiĦa notiek pēc noteikta laika perioda, ko var
iestatīt no operatora datora. Nitrifikācijas baseinos nepārtraukti tiek mērīta skābekĜa
koncentrācija. Atbilstoši skābekĜa koncentrācijai nitrifikācijas tvertnēs tiek mainīta gaisa pūtēju
darbības frekvence un optimizēts gaisa pūtēju elektropatēriĦš. Gaisa plūsma uz nitrifikācijas
baseiniem tiek kontrolēta ar automātiskiem aizbīdĦiem, kas aprīkoti ar motoru.
Nostādinātājs. Pēc nitrifikācijas tvertnēm notekūdeĦi ieplūst nostādinātājos, kuros aktīvās dūĦas
tiek atdalītas no attīrītajiem notekūdeĦiem. Aktīvās dūĦas, kas ir nosēdušās nostādinātajā apakšā,
ar airliftu palīdzību tiek pārsūknētas uz reăenerācijas tvertni. Nepieciešams nodrošināt augstu
recirkulācijas līmeni, lai nostādinātājā nesāktos anaerobie procesi. Visas peldvielas (putas, dūĦas
u.c.), kas nostājas nostādinātajā virspusē tiek novāktas ar pneimatisko peldvielu aizvākšanas
iekārtu. Gaisa padeve peldvielu aizvākšanas airliftam tiek kontrolēta ar elektromagnētisko
vārstu. Peldvielas var pārsūknēt uz dūĦu uzkrāšanas tvertni vai nitrifikācijas tvertni. Bioloăiski
attīrīti notekūdeĦi caur V-veida pārplūdes malām, ieplūst izplūdes kanālā, pa kuru attīrīti
notekūdeĦi plūst uz izplūdi. Attīrīto notekūdeĦu plūsmu mēra ar Pāršāla plūsmas mērītāju.
Reăenerācijas tvertne. Reăenerācijas tvertnē aktīvās dūĦas tiek aerētas un maisītas tāpat kā
nitrifikācijas baseinā, bet atšėirībā no nitrifikācijas tvertnes, šeit nav piesārĦojums (baktēriju
barība). Reăenerācijas tvertnē turpinās organiskā piesārĦojuma, kas atrodas aktīvajās dūĦās,
noārdīšanās. Šādā veidā tiek uzlabotas dūĦu nostādināšanās īpašības (uzlabots dūĦu tilpuma
indekss). No reăenerācijas tvertnes dūĦas plūst uz nitrifikācijas tvertni. NotekūdeĦu bioloăiskās
attīrīšanas laikā aktīvo dūĦu pieaugums pārsniedz to sairšanu, tāpēc liekās dūĦas ir regulāri
jāatsūknē no sistēmas. DūĦas uz lieko dūĦu uzkrāšanas tvertni tiek pārsūknētas ar diviem
iegremdējamiem sūkĦiem.
DūĦu apstrāde.
DūĦu uzkrāšanas tvertne. DūĦu uzkrāšanas tvertne aprīkota ar gaisa difuzoriem, lai nodrošinātu
daĜēju dūĦu stabilizāciju. Gaiss tvertnes aerācija tiek nodrošināta no kopējās gaisa padeves.
Nepieciešamības gadījumā dūĦu uzkrāšanas tvertni var izmantot kā dūĦu blīvētāju. Sauso vielu
koncentrācija var tik palielināta no 0.8% līdz 2%. Sablīvētās dūĦas pārsūknē uz dūĦu
atūdeĦošanas iekārtām.
DūĦu atūdeĦošanas iekārtas. DūĦu dozācijas sūkĦi uzstādīti, lai dozētu dūĦas uz centrifūgu.
SūkĦi tiek kontrolēti ar frekvenču pārveidotājiem un dūĦu plūsmu mēra elektromagnētiskais
plūsmas mērītājs. Pirms dūĦas ieplūst centrifūgā, tām tiek pievienots organiskais flokulants,
kuru dozē flokulanta dozācijas sūknis. Organiskais flokulants uzlabo dūĦu floku veidošanos un
atūdeĦošanas efektivitāti. Flokulants sagatavots no šėidrā flokulanta koncentrāta un tehniskā
ūdens ar flokulanta sagatavošanas iekārtu. Procesa temperatūra: 0-100 °C
BORMAĥI. BormaĦu ciematā notekūdeĦi tiek novadīti uz izsmeĜamajām bedrēm, kuru
izvešanu nodrošina SIA “Kokneses komunālie pakalpojumi”. NotekūdeĦi tiek nogādāti uz
Kokneses NAI.
Atkritumi.
NotekūdeĦu pirmreizējā – mehāniskajā attīrīšanas procesā rodas 12 t sadzīves atkritumu
gadā, kurus vienu reizi nedēĜā izved atkritumu apsaimniekošanas firma SIA „Clean R”.
Savukārt otrreizējās – bioloăiskās attīrīšanas procesā gadā vidēji rodas 80 t notekūdeĦu dūĦu.
DūĦu krātuves ir izbūvētas pēc tipveida projekta un darbojas kopš 1975. gada. Tās sastāv no trīs
laukumiem un kalpo aktīvo dūĦu nostādināšanai. Tās izgatavotas no dzelzsbetona ar izmēriem
15 x 14 m katra. Kopējais darba tilpums 400 m3. DūĦu lauku fiziskā nolietošanās pakāpe ir 40%.
Gadā tiek saražots 100 m3 atūdeĦotu dūĦu. AtūdeĦotās dūĦas tiek uzglabātas dūĦu laukos vismaz
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vienu ziemu. Tālāk tās tiek izmantotas kā mēslojums augsnes uzlabošanai. NAI nav pieslēgti
rūpniecisko notekūdeĦu radītāji, tāpēc dūĦu sastāvā nav konstatētas paaugstinātas smago metālu
koncentrācijas. Smago metālu saturs dūĦās ir pārbaudīts, pielikumā skatīt dūĦu testēšanas
pārskatus.
7. Atrašanās vietas novērtējums
Kokneses pagasts atrodas Viduslatvijas zemienes Viduslatvijas nolaidenuma A malā,
Lejasdaugavas senlejas labajā krastā. Reljefs lēzeni viĜĦots. Virsas augstākais punkts – 99.8 m
vjl. Gar pagasta D malu 17 km garumā plūst Daugava. Cauri pagastam plūst Pērse, lejpus
BormaĦiem upe nonāk 3-4 m dziĜā ielejā. Pagasta austrumu daĜā Pērsē ietek Recija un Pelave, R
daĜā – labā pieteka Atradze. ZR robežojas ar Lobes ezeru, kurā ietek Bebrupe, tās pietekas
Galdupe un Lantupīte tek mežainā un purvainā apvidū. Pagasta R iesniedzas lielais Aklais purvs.
Starp Galdupi un Lantupīti atrodas RagāĜu purvs, Z no Kokneses- SpruĜu purvs. Meži aizĦem
46.6% pagasta platības.
BormaĦu ciemats atrodas uz ZA no pagasta centra. Austrumos pagasts robežojas ar PĜaviĦu
novada Klintaines pagastu, Rietumu malā- ar Aizkraukles novada Aizkraukles pagastu, bet
ziemeĜos- ar Kokneses novada Bebru pagastu.
Kokneses pagasta centra teritorija ăeomorfoloăiski atrodas Viduslatvijas zemienes,
Viduslatvijas nolaidenuma ăeomorfoloăiskajā rajonā. Reljefs samērā līdzens ar nelieliem
pauguriem.
Teritorijas reljefā novērojams pacēlums. Tās virsējo daĜu klāj 10 līdz 30 cm bieza kvartāra
nogulumu sega, kura virskārtā sastāv no limnoglaciālas izcelsmes mālsmilts un smalkgraudainas
putekĜainas smilts. DziĜāk kvartāra nogulumu segu veido galvenokārt akmeĦaina, sarkanbrūna
pēdējā apledojuma morēnas mālsmilts vai smilšmāls un ledāja kušanas ūdeĦu nogulumi, vietām
ar brūna un tumšbrūna morēnas smilšmāla starpslāĦiem un smilts lēcveida ieslēgumiem.
Pamatiežu virsmu vidēji no 20 līdz 30 m dziĜumā veido augšdevona Salaspils un PĜaviĦu svītas
dolomīti, māli un dolomītmerăeĜi.
Teritorijas absolūtais augstums ir no 85 līdz 95 m vjl. Reljefā virsmas kritums novērojams D,
DA, Pērses upes virzienā.
Ăeoloăiskā griezuma augšdaĜu veido 0.8 līdz 1.5 m biezs smilts, māla, grants un šėembu
sajaukums. Līdz 4 m dziĜumam ieguĜ dūĦainas, vidēji graudainas smilts slānis, arī mālsmilts.
DziĜāk sastopams sarkani brūns morēna smilšmāls ar sīkiem oĜiem un smilts starpkārtas.
Kokneses centra teritorija raksturojas ar diezgan vienkāršiem hidroăeoloăiskajiem
apstākĜiem. Ūdenssaturošie nogulumi ir mālsmilts un dūĦaina, putekĜaina smilts, kā arī
putekĜainās smilts starpslāĦi morēnā. Ūdens līmeĦi dūĦainajā smiltī atšėiras no ūdens līmeĦiem
putekĜainās smilts starpslāĦos morēnā, jo morēnā esošais gruntsūdens ir zem spiediena. Grunts
ūdens virsma atkarībā no sezonas un teritorijas reljefa var atrasties no 1 līdz 4 m dziĜumā.
Ūdenssaturošie limnoglaciālie ieži raksturojas ar vidējām un vājām filtrācijas īpašībām. Grunts
ūdens plūsma reăionā pārsvarā orientēta ūdensteču virzienā ( Daugava, Pērse). Zem smilts
ieguĜošais morēnas smilšmāls hidrauliski norobežo dziĜākos horizontos esošo ūdeni no kvartāra
gruntsūdens. DziĜāk esošais ūdensnesējhorizonts ir devona sistēmas Salaspils spiedūdens
horizonts.
Gruntsūdens krituma gradients ir augsts, tas mainās robežās starp 0.02 un 0.03. Sezonālas
gruntsūdens līmeĦa svārstības var būt no dažiem cm līdz 0.5 m.
BormaĦu ciematā ăeoloăiskie un hidroăeoloăiskie apstākĜi ir līdzīgi. Teritorijas virsējo daĜu
klāj kvartāra nogulumi, kuru biezums līdz 20 m. Nogulumu segu veido akmeĦaina, sarkanbrūna
pēdējā apledojuma morēnas mālsmilts vai smilšmāls un ledāja kušanas ūdeĦu nogulumi, vietām
ar brūna un tumšbrūna morēnas smilšmāla starpslāĦiem, lēcveida ieslēgumiem. Pamatiežu
virsmu veido augšdevona Salaspils un PĜaviĦu svītas dolomīti, māli un merăeĜi. BormaĦu
teritorija tāpat kā Kokneses centrs raksturojas ar vienkāršiem hidroăeoloăiskajiem apstākĜiem.
Ūdenssaturošie nogulumi tādi paši. Virszemes notece ir reljefa krituma virzienā, par ko liecina
ūdens notece drenāžas grāvjos.

8

8.

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

8.1. valsts vai pašvaldību institūciju priekšlikumi;
LR VM Veselības inspekcijas Latgales kontroles nodaĜai (2015. gada 4. novembra vēstule
Nr. 14-33/26309/8856) nav iebildumu atĜaujas izsniegšanai ūdenssaimniecības sistēmas darbībai
Kokneses ciemā, Kokneses pagastā, Kokneses novadā.
Kokneses novada domei ( 2015. gada 20. oktobra vēstule Nr. 2.1.-3/826) nav iebildumu
atĜaujas izsniegšanai ūdenssaimniecības sistēmas darbībai Kokneses ciemā, Kokneses pagastā,
Kokneses novadā.
8.2. citu valstu atbildīgo institūciju priekšlikumi, ja ir pārrobežu ietekme;
Priekšlikumi nav saĦemti;
8.3. sabiedrības priekšlikumi;
Priekšlikumi nav saĦemti;
8.4. operatora skaidrojumi;
Skaidrojumi nav saĦemti;
9.

Iesnieguma novērtējums:

9.1. ieviestie un plānotie labākie pieejamie tehniskie paĦēmieni A kategorijas
darbībām;
Kokneses ciemata notekūdeĦu attīrīšanas iekārtas tiek klasificētas kā B kategorijas
piesārĦojošas darbības iekārtas.
9.2. ieviestie un plānotie tīrākas ražošanas pasākumi;
1. Lai nodrošinātu vides aizsardzības normatīvo aktu prasības SIA „Kokneses komunālie
pakalpojumi” ir saĦēmuši B kategorijas piesārĦojošas darbības atĜauju.
2. NotekūdeĦu attīrīšanas iekārtām ir nodrošināts nožogojums, ir uzstādīts notekūdeĦu skaitītājs.
3. NotekūdeĦu attīrīšanas iekārtas tiek darbinātas atbilstoši ekspluatācijas noteikumiem. Ir
ieviests notekūdeĦu kvalitātes un kvantitātes uzskaites žurnāls. Regulāri tiek uzraudzīta un
pārbaudīta notekūdeĦu attīrīšanas iekārtu darbība.
4. Regulāri tiek veiktas ūdens un notekūdeĦu kvalitātes kontroles analīzes atbilstoši
likumdošanai. Analīzes tiek veiktas akreditētās laboratorijās.
9.3. resursu izmantošana (ūdens, enerăija un ėīmiskās vielas);
• Ūdens – 100 375 m3 gadā;
Ūdens ieguve atbilstoši izsniegtajai Ūdens resursu lietošanas atĜaujai Nr. MA16DU0002;
• Elektroenerăija – 420 000 kWh/gadā;
Gadā SIA „Kokneses komunālie pakalpojumi” patērē līdz 420 000 kW/h elektroenerăijas. No
tām 21 000 kW/h tiek patērētas apgaismojumam, 267 000 kW/h tiek patērēti ūdenssaimniecības
procesu nodrošināšanai – ūdensapgādei 125 500 kW/h, kanalizācijai 141 500 kW/h.
• Ėīmiskās vielas;
Ėīmiskās vielas un produkti notekūdeĦu attīrīšanas procesā netiek izmantoti.
9.4. emisija gaisā un tās ietekme uz vidi;
Neattiecas uz esošo piesārĦojošo darbību.
9.5. smaku veidošanās;
Nelabvēlīgos klimatiskos apstākĜos (neliels notekūdeĦu daudzums ar lielu koncentrāciju,
sausums, karstums) attīrīšanas iekārtu tiešā tuvumā dažreiz var būt jūtama kanalizācija smaka,
kas netraucē pagasta iedzīvotājiem un būtiski nepasliktina vides kvalitāti kopumā konkrētajā
teritorijā.
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9.6. emisija ūdenī un tās ietekme uz vidi;
1. AtĜaujā pieprasītais kopējais notekūdeĦu apjoms, kas tiek novadīts uz AS-VARIOcomp D
notekūdeĦu attīrīšanas iekārtām ir līdz 700 m3/dnn jeb 255 500 m3/gadā.
2. NotekūdeĦu attīrīšanas iekārtu ekspluatācijas uzsākšanas gads – 2013.
3.NotekūdeĦu daudzuma uzskaite tiek veikta pēc plūsmas mērītāja datiem. Dati par notekūdeĦu
daudzumu un kvalitāti reăistrēti uzskaites žurnālā.
4. Vidē tiek novadīti sadzīves notekūdeĦi, kuru sastāvā suspendētās vielas, slāpekĜa un fosfora
savienojumi, kā arī bioloăiski noārdāmas un nenoārdāmas vielas, kuru oksidēšanai ir
nepieciešams skābeklis (BSP5 un ĖSP). PieĜaujamais ūdens piesārĦojums dots tabulā.
B-1. tabula
PiesārĦojošā viela,
parametrs

Maksimāli pieĜaujamā
piesārĦojošo vielu
koncentrācija (mg/l)

Maksimālā
piesārĦojuma
slodze (t/g)

BSP5
ĖSP
Suspendētās vielas

< 25
< 125
< 35

6.387
31.937
8.945

5. NAI projektētas (normatīvi attīrīto notekūdeĦu), aprēėinot cilvēka ekvivalentos – CE izteikto
piesārĦojuma daudzumu, Kokneses NAI CE < 6 100.
CE - Cilvēku ekvivalenta viena vienība ir organisko vielu piesārĦojuma daudzums, kas atbilst
bioėīmiskajam skābekĜa patēriĦam 60g O2/dienā. Apdzīvoto vietu attīrīšanas iekārtam
emitētajiem notekūdeĦiem ar cilvēku ekvivalentu CE < 2 000-10 000 ir jānodrošina atbilstoša
attīrīšana saskaĦā ar MK noteikumu Nr. 34/2002 „Noteikumi par piesārĦojošo vielu emisiju
ūdenī” 5. nodaĜas 37.1 punkta un 39. punkta prasībām.
NAI darbības novērtēšanai izmanto notekūdeĦu testēšanas pārskatus, kuros ietverta informācija
par notekūdeĦu kvalitāti raksturojošiem mērījumiem. NotekūdeĦu laboratoriskā kontrole tiek
veikta pēc noslēgtā līguma ar akreditētu laboratoriju. Ieplūde tiek kontrolēta vienu reizi gadā un
izplūde četras reizes gadā. Testēšanas pārskatos tiek noteiktas sekojošas piesārĦojošās vielas suspendētās vielas, slāpekĜa un fosfora savienojumi, bioloăiski noārdāmas un nenoārdāmas
vielas, kuru oksidēšanai ir nepieciešams skābeklis (BSP5 un ĖSP). Galvenās piesārĦojošās
vielas, kas tiek novadītas vidē pēc NAI, ir tipisku komunālo notekūdeĦu paliekošais
piesārĦojums.
B-2. tabula

Rādītājs
Suspendētas vielas
ĖSP
BSP5
P kop
N kop
N/NH4+
N/NO3-

14.03.2014.
izplūde
4.7±1.1
45±7
6±1
7.2±0.9
71±9

Testēšanas datums
23.05.2014.
23.05.2014.
28.08.2014.
ieplūde
izplūde
izplūde
67±8
6.6±1.6
6.5±1.6
210±30
51±8
57±9
100±20
5.9±0.9
7.0±1.0
6.1±0.8
7.6±1.0
6.7±0.9
76±9
29±3
85±10
53±5
0.62±0.06
<0.025
23.0±2.8

20.11.2014.
izplūde
5.6±1.3
32±5
1.8±0.4
4.3±0.6
47±6

Bez šiem B-1. tabulā minētajiem trīs parametriem tiek kontrolēts arī kopējā slāpekĜa un kopējā
fosfora saturs, kuri limitēti netiek. SaskaĦā ar MK noteikumu Nr. 34/2022 „Noteikumi par
piesārĦojošo vielu emisiju ūdenī” 5. pielikuma 2. tabulā noteiktajām prasībām ir jānodrošina N
kop un P kop atbilstoša attīrīšana, ja cilvēku ekvivalents ir mazāks par CE <2000.
6. Kā redzams augstāk norādītajā B-2. tabulā neviens no vielu un parametru vidējā rādītāja
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nepārsniedz pieĜaujamo koncentrāciju (BSP5 < 25 mg/l un ĖSP < 125 mg/l). Testēšanas pārskatu
dati liecina, ka attīrīšanas iekārtas nodrošina suspendēto vielu, fosfora un slāpekĜa savienojumu
attīrīšanu, kā arī oksidē notekūdeĦos esošās organiskās vielas līdz likumdošanā noteiktajiem
ūdens kvalitātes standartiem un izplūžu emisijas limitu robežvērtībām atbilstoši MK 22.01.2002.
noteikumu Nr.34. „Noteikumi par piesārĦojošo emisiju ūdenī” prasībām.
7. Attīrītie notekūdeĦi no NAI līdz 255 500 m3/gadā jeb 700 m3/dnn tiek novadīti Daugavā
(ŪSIK 41711000).
SaskaĦā ar MK 12.03.2002. noteikumu Nr.118 „Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeĦu
kvalitāti” Daugava ir prioritāri zivju ūdeĦi, kas definēti kā karpveidīgo zivju ūdeĦi. Prioritārie
zivju ūdeĦi ir saldūdeĦi, kuros nepieciešams veikt ūdens aizsardzības vai ūdens kvalitātes
uzlabošanas pasākumus, lai nodrošinātu zivju populācijai labvēlīgus dzīves apstākĜus. Kā arī
atbilstoši MK 2011. gada 31. maija noteikumu Nr.418 „Noteikumi par riska ūdensobjektiem”
Daugava ir iekĜauta riska ūdensobjektu sarakstā (no Aiviekstes līdz Ogrei). Galvenais
normatīvais akts ūdeĦu apsaimniekošanā un aizsardzībā ir Ūdens apsaimniekošanas likums, kura
mērėis ir izveidot virszemes un pazemes ūdeĦu aizsardzības un apsaimniekošanas sistēmu, kas
veicina ilgtspējīgu un racionālu ūdens resursu lietošanu, uzlabo ūdens vides aizsardzību,
nodrošina ūdeĦu aizsardzību un sekmē starptautiskajos līgumos noteikto mērėu sasniegšanu.
Likums nosaka, ka ūdeĦu aizsardzības pasākumi, efektivitāte un lietderība jākontrolē upju
baseinu robežās.
8. Monitoringa biežumu pārvalde noteiks saskaĦā ar Ministru kabineta 2002. gada 22. janvāra
noteikumu Nr. 34 „Noteikumi par piesārĦojošo vielu emisiju ūdenī” 56. punkta prasībām, kas
nosaka, ka Pārvalde nosaka monitoringa biežumu, Ħemot vērā emisijas raksturu un pieĦemošo
ūdeĦu kvalitātes prasības. Nosakot monitoringu biežumu Pārvalde vadīsies pēc piesardzības
principa, Ħemot novadāmo attīrīto notekūdeĦu apjomu un upes caurplūdumu, lai izmantotu
pieejamos pasākumus vides kvalitātes kontrolei un upes ekosistēmas saglabāšanai. Prasības
notekūdeĦu monitoringa metodēm skatīt atĜaujas C sadaĜā C-6. tabulā.
9. NotekūdeĦi no notekūdeĦu attīrīšanas iekārtām tiek emitēti Daugavā. Lai novērtētu
notekūdeĦu attīrīšanas iekārtu ietekmi uz Daugavas ūdens kvalitāti SIA „Kokneses komunālie
pakalpojumi ” veic virszemes ūdens testēšanu Daugavā 300 m augšup un 300 m lejpus
notekūdeĦu attīrīšanas iekārtu izplūdes vietai.
Testēšanas rezultāti apkopoti B-3 tabulā.
B-3. tabula
PiesārĦojošās viela nosaukums
Suspendētās vielas
BSP7
Amonija slāpeklis N/NH4
Nitrātu slāpeklis N/NO2
ph

04.03.2015.
300 m augšpus NAI
300 m lejpus NAI
3.7±0.9
4.8±1.2
1.8±0.4
1.4±0.3
0.26±0.06
0.26±0.06
0.0084±0.0009
0.0079±0.0009
7.7±0.1
7.2±0.1

9.7. atkritumu veidošanās un apsaimniekošana;
NotekūdeĦu pirmreizējā – mehāniskajā attīrīšanas procesā rodas 12 t sadzīves atkritumu
gadā, kurus vienu reizi nedēĜā izved atkritumu apsaimniekošanas firma SIA „Clean R”.
Savukārt otrreizējās – bioloăiskās attīrīšanas procesā gadā vidēji rodas 80 t notekūdeĦu dūĦu.
DūĦu krātuves ir izbūvētas pēc tipveida projekta un darbojas kopš 1975. gada. Tās sastāv no trīs
laukumiem un kalpo aktīvo dūĦu nostādināšanai. Tās izgatavotas no dzelzsbetona ar izmēriem
15 x 14 m katra. Kopējais darba tilpums 400 m3. DūĦu lauku fiziskā nolietošanās pakāpe ir 40%.
Gadā tiek saražots 100 m3 atūdeĦotu dūĦu. AtūdeĦotās dūĦas tiek uzglabātas dūĦu laukos vismaz
vienu ziemu. Tālāk tās tiek izmantotas kā mēslojums augsnes uzlabošanai. NAI nav pieslēgti
rūpniecisko notekūdeĦu radītāji, tāpēc dūĦu sastāvā nevar būt paaugstinātas smago metālu
koncentrācijas. Smago metālu saturs dūĦās ir pārbaudīts, pielikumā skatīt dūĦu testēšanas
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pārskatus.
9.8. trokšĦa emisija;
NotekūdeĦu attīrīšanas iekārtu, ūdensapgādes urbumu un ūdens sagatavošanas iekārtu
apkalpojošais transports nerada būtisku troksni, kas varētu nelabvēlīgi ietekmēt tuvākās
dzīvojamās mājas.
9.9. augsnes un pazemes ūdeĦu aizsardzība;
NotekūdeĦu attīrīšanas iekārtu darbības rezultātā nerodas atkritumi, kas izraisītu augsnes un
pazemes ūdeĦu piesārĦojumu. Augsnes, grunts, zemes dzīĜu un pazemes ūdeĦu piesārĦojuma
izpēte nav veikta. Aizsargjosla ap attīrīšanas iekārtām ir norobežota un teritorija tiek uzturēta
tīra.
9.10. avāriju risks un rīcības plāni ārkārtas situācijām;
Avārijas situāciju gadījumā notekūdeĦu attīrīšanas iekārtu operators, ūdensapgādes un
kanalizācijas sistēmas uzraugs rīkojas atbilstoši avārijas situācijas apziĦošanas shēmai un
paredzētajai rīcībai avārijas seku novēršanā.
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C SADAěA
AtĜaujas nosacījumi
10. Nosacījumi uzĦēmuma darbībai
10.1.

darbība un vadība;

AtĜauja izsniegta SIA „Kokneses komunālie pakalpojumi” Kokneses ciemata
notekūdeĦu attīrīšanas iekārtu (NAI) darbībai
1. AtĜauja izsniegta sekojošu darbību veikšanai:
• NotekūdeĦu daudzums līdz 700 m3 /dnn jeb 255 500 m3 gadā;
• Sadzīves notekūdeĦu attīrīšanas dūĦu apsaimniekošana;
2. Būtisku izmaiĦu gadījumā - palielinoties vai krasi samazinoties izmantojamo resursu
daudzumiem, vai pielietojot jaunas ėīmiskās vielas un produktus, informēt VVD Madonas RVP,
lai izvērtētu nepieciešamību izdarīt grozījumus atĜaujas nosacījumos vai izsniegt jaunu
atĜauju.([2] 30. panta 1.daĜa, [8] 4.2.punkts)
3. Operatora maiĦas gadījumā iesniegt iesniegumu VVD Madonas RVP, lai precizētu atĜauju,
ierakstot tajā datus par jauno operatoru. ([2] 30. panta 3.daĜa)
4. Par traucējumiem darbībā, ieskaitot avārijas, kas varētu izraisīt, vai ir izraisījušas nopietnu
piesārĦojumu, vai tā risku, nekavējoties ziĦot Valsts vides dienesta Madonas reăionālajai vides
pārvaldei un citām uzraugošajām institūcijām. NedēĜas laikā šīm institūcijām jānosūta rakstisks
ziĦojums ar norādi par veicamajiem pasākumiem šādu darbības traucējumu vai avāriju
novēršanai nākotnē. ([2] 45. panta 4.daĜa)
5. Visu līmeĦu darbiniekiem ir jāsaĦem atbilstoša apmācība un instrukcijas par viĦu
pienākumiem ražošanas procesu vadībā un sakarā ar iespējamajām kaitīgo vielu emisijām vidē.
([2] 6. panta 2.daĜa).
6. 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 ([1] 25. panta (1) daĜa).
7. Operatora saukšana pie administratīvās atbildības vai kriminālatbildības par vides normatīvo
aktu pārkāpumu neatbrīvo to no pienākuma segt izmaksas, ko radījis tā nodarītais kaitējums
videi vai tieši kaitējuma draudi ([1] 25. panta (2) daĜa).
8. Katru ceturksni līdz nākamā mēneša 20. datumam, saskaĦā ar „Dabas resursu nodokĜa
likumu”, veikt aprēėinus par ūdens ieguvi un ūdens piesārĦošanu un pārskatu iesniegt Valsts
ieĦēmumu dienestā ([6] 27. pants).
9. SaskaĦā ar likuma „Par piesārĦojumu” 31. panta pirmās daĜas 3. punktu un 45. panta sesto
daĜu katru gadu līdz 1. aprīlim iesniegt VVD Madonas RVP Gada pārskatu par atĜaujas
nosacījumu izpildi par iepriekšējo kalendāro gadu.
10. Pārvalde var anulēt atĜauju, ja konstatē, ka operators sniedzis nepareizu vai maldinošu
informāciju ([8] 57.punkts) pasākumiem šādu darbības traucējumu vai avāriju novēršanai
nākotnē. ([2] 28. panta 7.punkts)
10.2.

darba stundas;

Nosacījumi netiek izvirzīti.
11. Resursu izmantošana:
11.1.

ūdens;

Ūdens ieguve no ūdens apgādes urbuma (AA1 BlaumaĦa iela (P600311), AA3 BlaumaĦa iela
(P600310), AA4 BlaumaĦa iela, AA4 Melioratoru iela (P600313), AA5 Upes iela (P600111),
AA6 1905. gada iela 41 (P600314), AA7 1905. gada iela 51 (P600315), AA1 BormaĦi
(P600425) saskaĦā ar ūdens resursu lietošanas atĜaujas Nr.MA16 DU0002 nosacījumiem.
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11.2.

izejmateriāli un palīgmateriāli;

Nosacījumi netiek izvirzīti.
12.

Gaisa aizsardzība:
12.1.

emisija no punktveida avotiem, emisijas limiti;

Nosacījumi netiek izvirzīti.
12.2. emisija no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem, emisiju limiti;
Nosacījumi netiek izvirzīti.
12.3. procesa un attīrīšanas iekārtu darbība;
Nosacījumi netiek izvirzīti.
12.4. smakas;
1. NAI un KSS darbība nedrīkst radīt vidi un cilvēkus negatīvi ietekmējošas smakas.
2. Nepārsniegt smakas mērėlielumu, kuru nosaka stundas periodam, un kas ir 5 ouE/m3. Veicot
piesārĦojošas darbības, kuras izraisa traucējošu smaku, smakas mērėlielumu nedrīkst pārsniegt
vairāk kā 168 stundas kalendāra gadā, 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” 8. punktu.
3. 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 saĦemtas vismaz trīs pamatotas sūdzības, atbilstoši MK 25.11.2014. noteikumu
Nr.724 „ Noteikumi par piesārĦojošas darbības izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī
kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos” 12.punkta prasībām.
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”, 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” 6. punktu. Testēšanas rezultātus mēneša laikā iesniegt Pārvaldē.
5. Avārijas gadījumā un nelabvēlīgu klimatisko apstākĜu laikā ir pieĜaujama kanalizācijas ūdeĦu
smaka notekūdeĦu priekšattīrīšanas iekārtu un attīrīšanas iekārtu teritorijā.
12.5. emisijas uzraudzība un mērīšana (mērījuma vietas, regularitāte, metodes);
Nosacījumi netiek izvirzīti.
12.6. to emisijas veidu pārraudzība, kas rodas no neorganizētiem (difūziem) emisiju
avotiem;
Nosacījumi netiek izvirzīti.
12.7. gaisa monitorings;
Nosacījumi netiek izvirzīti.
12.8. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija;
Nosacījumi netiek izvirzīti.
12.9. ziĦas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām;
Nosacījumi netiek izvirzīti.
13.

NotekūdeĦi:
13.1. izplūdes, emisijas limiti

1. NotekūdeĦus novadīt Kokneses ciemata AS-VARIOcomp D notekūdeĦu attīrīšanas iekārtās
(izplūdes punkta identifikācijas numurs A600512) ar izplūdi Daugavā (izplūdes vietas
identifikācijas numurs N600152).
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2. Informācija par atĜauto notekūdeĦu daudzumu un izplūdi ūdens objektos skatīt C-3. tabulā
Tieša notekūdeĦu izplūde ūdens objektos

Izplūdes
punkta numurs
un adrese

Izplūdes
vietas
identifikā
cijas
numurs

A600512
ASVARIOcomp
D notekūdeĦu
attīrīšanas
iekārtas ar
izplūdi
Daugavā

N600152

Izplūdes vietas
ăeogrāfiskās koordinātes

SaĦemošā ūdenstilpe

C-3. tabulā
NotekūdeĦu
daudzums

Z platums

A garums

nosaukums

kods

m3/
dienā

m3/
gadā

56038’24”

25025’32”

Daugava

41711000

700

255 500

Izplūdes
ilgums,
stundas/
dienā,
dienas/
gadā

24/365

3. Informāciju par atĜauto piesārĦojošo vielu limitējošām koncentrācijām un piesārĦojuma slodzi
skatīt C-4. tabulā.
C-4. tabula
AtĜautās piesārĦojošo vielu limitējošās koncentrācijas notekūdeĦos vidēji gadā

PiesārĦojošā viela,
parametrs
BSP5
ĖSP
Suspendētās vielas
Kopējais slāpeklis
Kopējais fosfors

13.2.

Vielas kods

Maksimāli pieĜaujamā
piesārĦojošo vielu
koncentrācija (mg/l)

Maksimālā piesārĦojuma
slodze (t/g)

230003
230004
230026
230015
230016

< 25
< 125
< 35
Atbilstoša attīrīšana
Atbilstoša attīrīšana

6.387
31.937
8.945
Atbilstoša attīrīšana
Atbilstoša attīrīšana

procesa norise un attīrīšanas iekārtu darbība;

1. Nodrošināt vienmērīgu notekūdeĦu padevi uz notekūdeĦu attīrīšanas iekārtām. NAI
ekspluatēt tā, lai sasniegtu maksimāli iespējamo attīrīšanas kvalitāti ([12] 41. punkts).
2. Nodrošināt NAI aizsargjoslu 200 m platumā (aizsargjoslu nosaka no iekārtu ārējās malas)
saskaĦā ar Aizsargjoslu likums 28. panta 3. daĜas 1. apakšpunktu, lai nodrošinātu tām piegulošo
teritoriju aizsardzību no NAI iespējamās negatīvās ietekmes.
3. Nodrošināt kanalizācijas tīklus un notekūdeĦu attīrīšanas iekārtas tehniskā kārtībā, lai
nepieĜautu gruntsūdeĦu piesārĦošanu.
4.NotekūdeĦu attīrīšanas procesā veidojoties notekūdeĦu nosēdumiem un dūĦām, nodrošināt
vides aizsardzības prasību ievērošanu šo notekūdeĦu attīrīšanas procesa atkritumu
apsaimniekošanā.
5. Perspektīvā paredzēt maksimāli vairāk jaunās dzīvojamās teritorijas pieslēgt pie kopējā
kanalizācijas tīkla.
6. Nodrošināt iespēju kanalizācijas notekūdeĦus no izsmeĜamajām bedrēm un sausajām tualetēm
novadīt notekūdeĦu attīrīšanas iekārtās, kas darbojas bioloăiskajā režīmā un kurās ir izbūvēta
speciāla aka šādu notekūdeĦu pieĦemšanai.
7. Līgumus ar fiziskām un juridiskām personām par notekūdeĦu savākšanu un attīrīšanu slēgt
saskaĦā ar 22.01.2002. MK noteikumu Nr.34 „Noteikumi par piesārĦojošo vielu emisiju ūdenī”
43. punkta prasībām. Pirms novadīšana sadzīves kanalizācijā ražošanas notekūdeĦiem
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jānodrošina priekšattīrīšana gadījumos, kad to parametri neatbilst tipisku sadzīves notekūdeĦu
parametriem.
13.3.

uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes);

1. NotekūdeĦu testēšanu veikt:
1.1. notekūdeĦu attīrīšanas iekārtās A600512 ieplūstošajiem notekūdeĦiem;
1.2. notekūdeĦu attīrīšanas iekārtās A600512 attīrītajiem notekūdeĦiem.
2. Nodrošināt nepārtrauktu notekūdeĦu uzskaiti. Datus reăistrēt uzskaites žurnālā rakstiskā vai
elektroniskā veidā ne retāk kā vienu reizi mēnesī. Katra ieraksta pareizību un atbilstību ar
parakstu apliecināt atbildīgajai amatpersonai. Vienu reizi pusgadā nodrošināt elektroniskā veidā
sagatavota reăistrācijas žurnāla datorizdruku.
3. Nodrošināt paraugu Ħemšanas vietas pieejamību (izveidot taku, nopĜaut zāli, ziemā notīrīt
sniegu).
4. NotekūdeĦu testēšanas paraugu Ħemšana jānodrošina:
4.1. attīrītajiem notekūdeĦiem - īpašā kontroles akā, kura ierīkota aiz notekūdeĦu
attīrīšanas iekārtām;
4.2. ieplūstošajiem notekūdeĦiem īpašā kontroles akā, kura ierīkota pirms notekūdeĦu
attīrīšanas iekārtām.
5. Paraugu Ħemšana ieplūdē un izplūdē, kā arī paraugu testēšana jāveic atbilstoši C-5. tabulā
uzrādītajam grafikam akreditētai laboratorijai ar normatīvajos aktos noteiktā kārtībā novērtētām
metodēm.
C-5. tabula
Monitoringa biežums
Nosakāmie ingredienti
Susp. vielas
BSP5
ĖSP
Nkop
Pkop
N/NH4
N/NO3

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

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

6. Vismaz vienu reizi gadā vasaras periodā notekūdeĦu paraugu noĦemšanas brīdī pieaicināt
VVD Madonas RVP atbildīgo inspektoru.
7. Testēšanas pārskatam jāsatur ziĦas par paraugu Ħēmēju un paraugu Ħemšanas akreditāciju.
8. NotekūdeĦu testēšanas rezultātus reăistrēt notekūdeĦu kvalitātes reăistrācijas žurnālā rakstiskā
vai elektroniskā veidā, katra ieraksta atbilstību apstiprināt ar atbildīgās amatpersonas
parakstu. Vienu reizi pusgadā nodrošināt elektroniskā veidā sagatavota reăistrācijas žurnāla
datorizdruku.
13.4. mērījumi saĦēmējā ūdenstilpē;
1. Veikt notekūdeĦu emisijas ietekmes mērījumus Daugavā vienu reizi trīs gados vasaras
mazūdens periodā. Pirmo reizi mērījumus veikt 2019. gadā. Mērījumus veikt 0.5 km augšpus un
0.5 km lejpus notekūdeĦu ieplūdes vietai N600152 ([13] 3. pielikums).
2. Virszemes ūdenī noteikt sekojošus ingredientus – pH, suspendētās vielas, bioloăisko
skābekĜa patēriĦu BSP5, amonija slāpekli N/NH4, nitrītu slāpekli N/NO2, kopējo fosforu Pkop,.
3. Testēšanas pārskatus uzrādīt pēc pieprasījuma VVD Madonas RVP inspektoram pārbaudes
laikā.
13.5. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija;
NotekūdeĦu uzskaitei izmantot metroloăiski pārbaudītu mēraparatūru. Mēraparāta pārbaudi
veikt atbilstoši 2006. gada 5. decembra Ministru kabineta noteikumos Nr. 981 ”Noteikumi par
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mērīšanas līdzekĜu atkārtoto verificēšanu, verificēšanas sertifikātiem un verificēšanas atzīmēm”
6., 8. un 18. punktā minētajai kārtībai un 3. pielikumā noteiktajai precizitātei.
13.6. ziĦas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām;
1. Katru gadu līdz 1. martam iesniegt elektroniski (www.meteo.lv ) vides aizsardzības valsts
statistikas pārskata veidlapu „Nr.2 – Ūdens. Pārskats par ūdens resursu lietošanu”, saskaĦā ar
MK 22.12.2008. noteikumu Nr. 1075 „Noteikumi par vides aizsardzības valsts statistikas
pārskatu veidlapām” prasībām.
2. NotekūdeĦu testēšanas pārskatu kopijas par iepriekšējo gadu un notekūdeĦu emisijas ietekmes
mērījumu testēšanas pārskatu kopijas uzrādīt VVD Madonas RVP vides valsts inspektoram pēc
pieprasījuma pārbaudes laikā.
3. Par avārijām kanalizācijas tīklos, NAI un avārijas izplūdēm ziĦot VVD Madonas RVP (tel.
64807451; 29485237; 29482163). Datumu, cēloni, izplūdušo notekūdeĦu daudzumu pierakstīt
notekūdeĦu attīrīšanas iekārtu ekspluatācijas žurnālā.
4. Ja atskaites periodā limiti tiek pārsniegti, tad ziĦojumā VVD Madonas RVP jānorāda:
 limitu pārsniegšanas iemesli, to analīze;
 pasākumu plāns situācijas uzlabošanai;
14.

Troksnis:
14.1. trokšĦa avoti un nosacījumi troksni radošo iekārtu darbībai;

Nepārsniegt likumdošanā noteikto trokšĦu līmeni apkārtējā vidē, uzstādot iekārtas, kas
paaugstina trokšĦa līmeni ārpus ūdenssaimniecības iekārtu teritorijas vairāk par 40 dB. ([16])
14.2. trokšĦa emisijas avoti;
Ja iekārtās tiek izmantotas ierīces, kuru darbība pārsniedz 40 dB robežvērtību, sniegt
informāciju par tām.
14.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes);
1.Veikt trokšĦa mērījumus, ja ir saĦemtas sūdzības par traucējošu trokšĦa līmeni.
2. Mērījumus veikt attiecīgā jomā akreditētai laboratorijai ar akreditētām metodēm un
mēraparatūru.
14.4. ziĦas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām;
Pēc pieprasījuma veikto mērījumu rezultātus iesniegt VVD Madonas RVP.
15.

Atkritumi:
15.1. atkritumu veidošanās;
•
•

Sadzīves notekūdeĦu attīrīšanas dūĦas;
Atkritumi no sietiem;

15.2. atkritumu apsaimniekošanas nosacījumi;
1. Atkritumu apsaimniekošana nedrīkst negatīvi ietekmēt vidi:
1) radīt apdraudējumu ūdeĦiem, gaisam, augsnei, kā arī florai un faunai;
2) radīt traucējošus trokšĦus un smakas;
3) nelabvēlīgi ietekmēt ainavas un, it īpaši, aizsargājamās teritorijas;
4) piesārĦot un piegružot vidi ([5] 5. pants).
2. Atkritumu plūsmu notekūdeĦu attīrīšanas iekārtās nodrošināt atbilstoši 21. tabulai.
3. NAI restēs un smilšu ėērājā uztvertos atkritumus atĜauts savākt un novietot atkritumu
konteinerā (nepieĜaut bīstamo atkritumu un notekūdeĦu dūĦu nonākšanu atkritumu konteinerā).
4. Atkritumu uzglabāšanas vietai jābūt nodrošinātai ar ūdeni un piesārĦojošo vielu necaurlaidīgu
pretinfiltrācijas segumu.
5. Atkritumi jānodod atkritumu apsaimniekošanas organizācijai. Par atkritumu nodošanu jābūt
noslēgtam līgumam.
6. Veikt visu veidu atkritumu uzskaiti žurnālā (tonnās) ik reizi nododot tos savākšanai. Nodoto
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atkritumu apjoma uzskaites datus apliecināt atbildīgajai personai parakstoties. Inspektora
pārbaudes laikā jābūt pieejamiem datiem (uzskaites žurnālam) par apsaimniekošanai nodoto
atkritumu apjomu un veidu.
7. Nav pieĜaujama nekāda veida atkritumu novietošana tiem nepiemērotās vietās, kā arī
dedzināšana piesārĦojošas darbības iekārtu teritorijā.
8. No notekūdeĦu attīrīšanas iekārtām izĦemtās dūĦas savākt, aiztransportēt un noglabāt ar VVD
Madonas reăionālo vides pārvaldi saskaĦotā pagaidu kompostēšanas vietā. NotekūdeĦu dūĦas
un to kompostu pēc to novietošanas uzglabāt ne ilgāk kā trīs gadus.
9. Pirms kompostēšanas noteikt no notekūdeĦu attīrīšanas iekārtām izĦemto dūĦu kvalitāti
atbilstoši C-6. tabulai, veidojot:
1) 1 paraugu gadā agroėīmisko rādītāju noteikšanai;
2) 2 paraugus gadā sausnas satura noteikšanai;
NotekūdeĦu dūĦu vidējā parauga veidošanas kārtība Kokneses ciemata notekūdeĦu attīrīšanas
iekārtās
C-6.tabula
NotekūdeĦu
attīrīšanas iekārtu
noslodze CE
(cilvēku
ekvivalents)
CE < 2001-5000

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

12

Testējamo paraugu skaits gadā

Individuālo
paraugu
ievākšanas
periodiskums

Smagajiem
metāliem

Agroėīmiskaji
em rādītājiem

Sausnas
saturam

2 x mēnesī

-

1

4

10. Ja dūĦas tiek izmantotas lauksaimniecības vai meža zemju mēslošanai, līgumā ar juridisko
vai fizisko personu iekĜaut punktu par savstarpēju vienošanos, kura no līgumslēdzēju pusēm veic
vienreizēju augsnes virsējā slāĦa analīzi ( paraugam noteikt tikai vides reakciju pH KCl).
Līgumā iekĜaut punktu, ka dūĦas netiks izmantotas bez apstrādes ( līgumā noteikt, kura no
līgumslēdzēju pusēm veic dūĦu apstrādi). DūĦu apstrādes veidi noteikti 2006. gada 2. maija MK
noteikumos Nr. 362 „Noteikumi par notekūdeĦu dūĦu un to komposta izmantošanu, monitoringu
un kontroli”. Noformēt rakstisku apliecinājumu par notekūdeĦu dūĦu izmantošanu augšĦu
mēslošanai ar mēslojuma lietotāju. Apliecinājumu noformēt atbilstoši iepriekš minēto MK
noteikumu nosacījumiem.
11. Uzskaitīt katras notekūdeĦu dūĦu sērijas masu, kvalitāti un izmantošanu un attiecīgos
datus ierakstīt īpaši iekārtotā reăistrācijas žurnālā. Reăistrācijas žurnālu uzglabāt ne mazāk kā
10 gadus ([23] 80. un 82. punkts).
12. Aizliegta neapstrādātu notekūdeĦu dūĦu – nosēdumu izkliedēšana attīrīšanas iekārtu
teritorijā, izmantošana mežsaimniecībā un teritorijas apzaĜumošanā, izkliedēšana uz
lauksaimniecībā izmantojamām zemēm, kā arī izmantošana degradēto platību rekultivācijai.
13. Operatoram, veicot savā uzĦēmējdarbībā radušos atkritumu pārvadāšanu, saĦemt Pārvaldē
atkritumu pārvadāšanas atĜauju Ministru kabineta 2011. gada 13. septembra noteikumu Nr. 703
“Noteikumi par kārtību, kādā izsniedz un anulē atĜauju atkritumu savākšanai, pārvadāšanai,
pārkraušanai, šėirošanai vai uzglabāšanai, kā arī par valsts nodevu un tās maksāšanas kārtību”
noteiktajā kārtībā.
15.3.

uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes);

1. Veikt sadzīves atkritumu uzskaiti, fiksējot atkritumu veidus, daudzumus, transportēšanas
datumu, ik reizi nododot tos atkritumu apsaimniekotājam.
2. Ierakstus izdarīt atbilstošā žurnālā. Ierakstu pareizību ar parakstu apstiprināt atbildīgai
amatpersonai.
3. Inspektora pārbaudes laikā jābūt pieejamiem datiem (uzskaites žurnāliem) par
apsaimniekošanai un apstrādei nodoto atkritumu apjomu un veidu.
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15.4. ziĦas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām;
Katru gadu līdz 1. martam iesniegt elektroniski (www.meteo.lv ) vides aizsardzības valsts
statistikas pārskata veidlapu „Nr.3 - Atkritumi. Pārskats par atkritumiem”, saskaĦā ar MK
22.12.2008. noteikumu Nr. 1075 „Noteikumi par vides aizsardzības valsts statistikas pārskatu
veidlapām” prasībām.
15.5. atkritumu sadedzināšanas vai līdzsadedzināšanas iekārtai – iekārtas jauda,
iekārtā sadedzināmo atkritumu kategorijas, atkritumu daudzums;
Nosacījumi netiek izvirzīti.
15.6. atkritumu poligoniem – poligona kategorija, ietilpība, darbības ilgums,
apglabājamo atkritumu veidi un kategorijas, prasības poligona iekārtošanai,
ekspluatācijai, uzraudzības un kontroles procedūrām, prasības poligona slēgšanai
un apsaimniekošanai pēc slēgšanas;
Nosacījumi netiek izvirzīti.
16.

Prasības augsnes, grunts, kā arī pazemes ūdeĦu aizsardzībai;

1. NepieĜaut neattīrītu notekūdeĦu noplūdi no attīrīšanas iekārtām, radot pazemes ūdeĦu
piesārĦojuma risku.
2. Veikt regulāras kanalizācijas sistēmas tehniskā stāvokĜa kontroles, lai nepieĜautu cauruĜu
dehermetizāciju un nepieĜautu neattīrītu notekūdeĦu noplūdes.
16.1 Nosacījumi A kategorijas iekārtām, ar kuriem saskaĦā izvērtē atbilstību emisijas
robežvērtībām, kas noteiktas secinājumos par labākajiem pieejamiem tehniskiem
paĦēmieniem.
Neattiecas uz pieteikto 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;

1. Iekārtas darbībai netipiskos apstākĜos gadījumā nepieĜaut:
1. nekāda veida ėīmisko vielu un produktu nonākšanu apkārtējā vidē;
2. neattīrītu notekūdeĦu noplūdi no attīrīšanas iekārtām;
2. NotekūdeĦu attīrīšanas iekārtu bioloăiskā darbības režīma pārtraukuma gadījumos,
piem. elektroenerăijas padeves pārtraukuma gadījumos ilgāk par 12 (divpadsmit) stundām:
1. nekavējoties informēt Valsts vides dienesta Madonas reăionālo vides pārvaldi par
izveidojušos situāciju;
2. veikt papildus notekūdeĦu monitoringu, vadoties pēc VVD reăionālās vides
pārvaldes norādījumiem (monitoringa ilgums, regularitāte, nosakāmie ingredienti)
konkrētā situācijā.
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;

1. Ne vēlāk kā 30 dienas pirms iekārtas darbības pilnīgas pārtraukšanas iesniegt reăionālajai
vides pārvaldei attiecīgu iesniegumu, norādot pasākumus, kas tiks veikti darbības vietas
sakārtošanai. Pēc vietas sakārtošanas, iesniegt vides pārvaldē informāciju par paveikto ([2] 4.
pants).
2. Pēc iekārtas pilnīgas darbības pārtraukšanas veikt pasākumus, kas nepieciešami piesārĦojuma
riska novēršanai un iekārtas darbības vietas sakārtošanai atbilstošā stāvoklī ([2] 4. pants (9)
daĜa).
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3. Uzkrātos visa veida atkritumus nodot atkritumu savākšanas un pārvadāšanas uzĦēmumiem,
saskaĦā ar noslēgtajiem līgumiem.
4. No attīrīšanas iekārtām izvest dūĦas un nodrošināt to apsaimniekošanu atbilstoši normatīvo
aktu prasībām.
19. Nosacījumi avāriju novēršanai un darbībām ārkārtas situācijās;
1. Ārkārtējo situāciju un ražošanas avāriju gadījumā rīkoties saskaĦā ar uzĦēmuma
izstrādātiem reaăēšanas pasākumiem ārkārtas situācijās.
2. Veikt nepieciešamos piesardzības pasākumus, lai novērstu vai, ja tas nav iespējams,
samazinātu vides piesārĦošanu vai tās risku, kā arī avāriju risku ([2] 5. pants).
3. Sniegt darbiniekiem, kuri veic piesārĦojošo darbību, nepieciešamās zināšanas par kārtību,
kādā šī darbība veicama un tās iespējamo ietekmi uz cilvēka veselību un vidi, par piesardzības
pasākumiem šīs ietekmes samazināšanai, kā arī par rīcību avārijas situācijā ([2] 6. pants (2)
daĜa).
4. Darbības traucējumu gadījumā, ieskaitot avārijas, kas rada tieša kaitējuma draudus videi vai
ir izraisījušas kaitējumu videi, rīkoties saskaĦā ar normatīvo aktu prasībām:
4.1. ja kaitējums videi nav nodarīts, bet pastāv tieši kaitējuma draudi, nekavējoties veikt
visus nepieciešamos preventīvos pasākumus,
4.2. ja pastāv tieši kaitējuma draudi, kā arī tad, ja, veicot preventīvos pasākumus, nav
izdevies likvidēt tiešos kaitējuma draudus, nekavējoties rakstveidā informēt VVD Madonas RVP
par šiem draudiem, veiktajiem preventīvajiem pasākumiem un citiem būtiskiem situāciju
raksturojošiem aspektiem,
4.3. ja nodarīts kaitējums videi, nekavējoties rakstveidā ziĦot VVD Madonas RVP, par
kaitējumu videi un sniegt pilnīgu situācijas raksturojumu, nekavējoties veikt neatliekamos
pasākumus, kā arī veikt sanācijas pasākumus ([1] 27., 28. pants).
5. Operators ir atbildīgs par savas profesionālās darbības ietvaros nodarīto kaitējumu videi vai
tiešiem kaitējuma draudiem, ko izraisījusi viĦa tīša vai aiz neuzmanības veikta darbība vai
bezdarbība, ar kuru ir pārkāptas vides normatīvo aktu prasības. Operatora pienākums ir segt
izmaksas, ko radījis viĦa nodarītais kaitējums videi vai tieša kaitējuma draudi. ([1] 25. pants (1),
(2) daĜa).
20. Prasības informācijai, kas sniedzama vides aizsardzības institūcijām, ja pārkāpti
atĜaujas nosacījumi, vai notikusi avārija, kā arī prasības informācijai, kas sniedzama
vides aizsardzības institūcijām saskaĦā ar Eiropas piesārĦojošo vielu un izmeši
pārneses reăistru, kā to nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 18.janvāra
Regula Nr.166/2006 par Eiropas piesārĦojošo vielu un izmešu pārneses reăistra
ieviešanu un Padomes Direktīvu 91/689 EEK un 96/61 EK grozīšanu;
1. Nekavējoties informēt attiecīgās institūcijas, ja:
1) pārkāpti atĜaujas nosacījumi;
2) radušies vai var rasties draudi cilvēka veselībai, dzīvībai vai videi;
3) ir notikusi avārija.
2. PaziĦojumā jāiekĜauj šāda informācija:
4) negadījuma datums un laiks;
5) negadījuma apstākĜi;
6) pasākumi, kas veikti seku likvidācijā.
TālruĦa numuri informācijas sniegšanai 64807451; 29485237; 29482163;
21.

Nosacījumi vides valsts inspektoru regulārajām kontrolēm;

1. Vides stāvokĜa un šīs atĜaujas nosacījumu kontroli veic Valsts vides dienesta Madonas
reăionālās vides pārvaldes inspektori ([2] 49. pants).
2. UzĦēmumā jābūt pieejamiem visiem dokumentiem vides valsts inspekcijas veikšanai un
atĜaujas nosacījumu pārbaudei.
3. UzĦēmuma integrētā kontrole jāveic ne retāk kā vienu reizi gadā.
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Tabulu saraksts
Tabulas
Nosaukums
Nr.
1.
Informācija par noslēgtajiem līgumiem
Ėīmiskās vielas, ėīmiskie produkti un citi
materiāli, ko izmanto ražošanas procesā kā
2.
izejmateriālus vai palīgmateriālus un kuri nav
klasificēti kā bīstami
Bīstamās ėīmiskās vielas un ėīmiskie produkti, kas
3.
izmantoti ražošanā kā izejmateriāli, palīgmateriāli
vai veidojas starpproduktos vai gala produktos
Kurināmā vai degvielas izmantošana
4.
siltumenerăijai, elektroenerăijai un transportam
uzĦēmuma (uzĦēmējsabiedrības) iekšienē
5.

8.

Siltumenerăijas izmantošana gadā

9.

Ūdens ieguve

10.

Informācija par ūdensapgādes sistēmu un derīgo
izrakteĦu (pazemes ūdens) atradnēm(1)

11.

Ūdens lietošana

12.

Emisijas avotu fizikālais raksturojums

13.

No emisiju avotiem gaisā emitētās vielas

14.

Emisija no neorganizētiem emisiju avotiem un
smakas

15.

PiesārĦojošo vielu emisijas limitu projekts

16.

PiesārĦojošās vielas notekūdeĦos
Tieša notekūdeĦu un lietusūdeĦu izplūde ūdens
objektos (grāvī, upē, ezerā, jūrā)
NotekūdeĦu izplūde uz cita uzĦēmuma attīrīšanas
iekārtām
Operatora rīcībā esošie kanalizācijas sistēmu
raksturojošie dokumenti

18.
19.

Netiek izmantotas
Neattiecas uz
konkrēto iekārtu
Neattiecas uz
konkrēto iekārtu

7.

17.

20.

TrokšĦa avoti un to rādītāji

21.

Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem

22.

Atkritumu savākšana un pārvadāšana

23.

Atkritumu apglabāšana

24.

Monitorings

Komentārs, ja
tabula nav aizpildīta

Netiek izmantotas

Uzglabāšanas tvertĦu saraksts
Atkritumi, ko izmanto sadedzināšanas vai
līdzsadedzināšanas procesā
Elektroenerăijas izmantošana (gadā)

6.

Aizpildīta
(atzīmēt ar X)

Nav nepieciešams
X
Neattiecas uz
konkrēto iekārtu
Neattiecas uz
konkrēto iekārtu
X
Neattiecas uz
konkrēto iekārtu
Neattiecas uz
konkrēto iekārtu
Neattiecas uz
konkrēto iekārtu
Neattiecas uz
konkrēto iekārtu
Neattiecas uz
konkrēto iekārtu
X
X
Neattiecas uz
konkrēto iekārtu
X
Neattiecas uz
konkrēto iekārtu
X
Neattiecas uz
konkrēto iekārtu
Neattiecas uz
konkrēto iekārtu
X
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izlietots
Ražošanas iekārtām
Apgaismojumam
Atdzesēšanai un saldēšanai
Vēdināšanai
Apsildei
Citiem mērėiem
Kopā

Elektroenerăijas izmantošana (gadā)
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Elektroenerăija, MWh/a

132 000
420 000

kopējais daudzums
267 000
21 000

7. tabula

PiesārĦojošā viela,
parametrs
<35
<125
<25
nelimitējas
nelimitējas
nelimitējas
nelimitējas

(2)

Koncentrācija,
ko nedrīkst
pārsniegt (mg/l)

Pirms attīrīšanas
mg/l, 24
tonnas gadā
stundās
(vidēji)
(vidēji)
67±8
4.305
210±30
13.495
100±20
6.426
6.1±0.8
0.391
76±9
4.883
53±5
3.405
<0.025
<0.001
Mehāniskā,
bioloăiskā
attīrīšana,
otrreizējā
nostādināšana

Īss lietotās
attīrīšanas
apraksts un tās
efektivitāte (%)

23

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

Suspendētās vielas
ĖSP
A600512
AS-VARIOcomp BSP5
D notekūdeĦu
Pkopējais
attīrīšanas iekārtas Nkopējais
ar izplūdi Daugavā N/NH4
N/NO3

(1)

Izplūdes punkta
numurs un
adrese

PiesārĦojošās vielas notekūdeĦos
Pēc attīrīšanas
mg/l,
tonnas
24 stundās
gadā
(vidēji)
(vidēji)
6.6±1.6
0.424
51±8
3.277
5.9±0.9
0.379
7.6±1.0
0.488
29±3
1.863
0.62±0.06
0.039
23.0±2.8
1.478

16. tabula

N600152

(1)

56’38’24

Z platums

25’25’32

A garums

Izplūdes vietas
ăeogrāfiskās
koordinātas

Daugava

nosaukums

41711000

(1)

Kods

ūdens
caurtece
(m3/h)

SaĦemošā ūdenstilpe

700

m3/d
(vidēji)

255 500

kubikmetru gadā
(vidēji)

NotekūdeĦu
daudzums

Piezīme.

2.

1.

(1)

Nr.p.k.

BormaĦu ciema centram 1999. gada oktobris
Kokneses pagasta centram 1999. gada maijs

Izstrādāšanas datums
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Operators pēc reăionālās vides pārvaldes pieprasījuma uzrāda dokumentu oriăinālus.

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

Dokuments

Operatora rīcībā esošie kanalizācijas sistēmu raksturojošie dokumenti(1)

(1)

19.tabula

24/365

stundas/
diennaktī
dienas/ gadā

Ir

(2)

Izplūdes ilgums

17. tabula

Atzīme par dokumenta
esību

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

A600512
AS-VARIOcomp D
notekūdeĦu
attīrīšanas iekārtas ar
izplūdi Daugavā

Izplūdes vietas
nosaukums un
adrese (vieta)

Izplūdes
vietas
identifikācijas
numurs

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

Sadzīves
notekūdeĦu
attīrīšanas
dūĦas
Atkritumi no
sietiem

(2)

Atkritumu
nosaukums

NAI

NAI

Nav
bīstami

Pagaidu
glabāšanā
(t)

Nav
bīstami

Atkritumu
bīstamība(3)

12

80

12

80

Ienākošā atkritumu plūsma (t/a)
saĦemts no
saražots
citiem
uzĦēmugalvemiem
kopā
nais avots
t
(uzĦēmē(4)
jsabiedrībām)
R10

12

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

25

12

80

kopā

21.tabula

Atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada 19.aprīĜa noteikumiem Nr.302 "Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus" un Ministru
kabineta 2006.gada 2.maija 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 Ministru kabineta 2011. gada 26.aprīĜa noteikumiem Nr.319 "Noteikumi par atkritumu reăenerācijas un apglabāšanas veidiem".
(6)
D-kods – atkritumu apglabāšanas veids saskaĦā ar Ministru kabineta 2011. gada 26.aprīĜa noteikumiem Nr.319 "Noteikumi par atkritumu reăenerācijas un apglabāšanas veidiem".

(1), (2), (3)

Piezīmes.

190801

190805

(1)

Atkritumu
klase

Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem

PH
Organiskā viela
N kopējais
P kopējais
P2O5
Cd
Cu
Cr
Ni
Pb
Zn
Hg
Sausna

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

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

Monitoringam
pakĜautie parametri

Konkrētā laboratorijā
akreditētas
metodes

Konkrētā
laboratorijā
akreditētas
metodes

Konkrētā
laboratorijā
akreditētas
metodes

Konkrētā laboratorijā
akreditētas
metodes

DūĦas

Konkrētā laboratorijā
akreditētas
metodes

Daugava

Konkrētā laboratorijā
akreditētas
metodes

Paraugu Ħemšanas Analīzes metode un
metode
tehnoloăija
Ieplūdē un izplūdē

4 reizes gadā

1 reizi gadā

2019., 2023. gads

1 reizi gadā izplūdē
un ieplūde

1 reizi gadā ieplūdē
un 1 reizi ceturksnī
izplūdē

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

N600152

41711000

N600152

Kods(1)

Monitorings

Akreditēta
laboratorija

Akreditēta
laboratorija

Akreditēta
laboratorija

Laboratorija, kas
veic analīzes

24. tabula

1. PIELIKUMS

Informācija par iesnieguma un tā precizējumu vai papildinājumu
iesniegšanas datumiem

Dokuments

SaĦemts/Nosūtīts

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

13.05.2015.
26.05.2015.
13.10.2015.
19.10.2015.
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2. PIELIKUMS

Kopsavilkums
1.ZiĦas par uzĦēmumu (uzĦēmējsabiedrību):

SIA „Kokneses komunālie pakalpojumi”
Adrese:
TālruĦa numurs:
Elektroniskā pasta adrese:
Kontaktpersonas vārds, uzvārds:
Amats:

1905. gada iela 7, Koknese, Kokneses novads, LV-5113;
65161838
komunalie@inbox.lv
A. Preiss
Valdes loceklis

2. Īss ražošanas aprakstu un iemeslu, kāpēc nepieciešama atĜauja;
SIA „Kokneses komunālie pakalpojumi” nodrošina Kokneses un BormaĦu ciemata iedzīvotājus un
infrastruktūras objektus ar nepieciešamo dzeramo ūdeni, kā arī kanalizācijas notekūdeĦu novadīšanu uz
pagasta notekūdeĦu attīrīšanas iekārtām.
Darbības veids atbilst Ministru kabineta noteikumu Nr. 1082 (04.12.2010.), 1.pielikuma sadaĜai :
5. Atkritumu apsaimniekošana: 5.8. apglabāšanas, uzglabāšanas vai kompostēšanas vietas tādām
notekūdeĦu dūĦām, kas saskaĦā ar normatīvajiem aktiem nav pielīdzināmas bīstamajiem
atkritumiem;
8. Citas nozares: 8.9. notekūdeĦu attīrīšanas iekārtas ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dienā.
3. PiesārĦojošās darbības apraksts, norādot izmantojamos resursus un emisiju ietekmi uz vidi:
3.1. ūdens patēriĦš (ikgadējais daudzums – esošai iekārtai) un pasākumi ūdens lietošanas
samazināšanai;
Atbilstoši izsniegtajai Ūdens resursu lietošanas atĜaujai NR. MA16DU0002;
3.2. galvenie izejmateriāli (arī kurināmais un degviela) un to lietojums;
Ėīmiskās vielas un produkti notekūdeĦu attīrīšanas procesā netiek izmantoti.
3.3. bīstamo ėīmisko vielu lietošana un plānotie pasākumi to aizvietošanai;
Bīstamās ėīmiskās vielas netiek izmantotas.
3.4. nozīmīgākās emisijas gaisā un ūdenī (koncentrācija un ikgadējais lielums);
NotekūdeĦu attīrīšanai tiek izmantotas AS-VARIOcomp D notekūdeĦu attīrīšanas iekārtas. Bioloăiskās
notekūdeĦu attīrīšanas iekārtas nodrošina pirmreizējo - mehānisko, un otrreizējo – bioloăisko notekūdeĦu
attīrīšanu. NotekūdeĦi uz attīrīšanas iekārtām tiek piegādāti divos veidos – no pilsētas sūknētavas, kā arī ar
asenizācijas mašīnām no privātmājām. BormaĦu ciematā notekūdeĦi tiek novadīti uz izsmeĜamajām bedrēm,
kuru izvešanu nodrošina SIA “Kokneses komunālie pakalpojumi”. NotekūdeĦi tiek nogādāti uz Kokneses
NAI.
3.5. atkritumu veidošanās un apsaimniekošana;
NotekūdeĦu pirmreizējā – mehāniskajā attīrīšanas procesā rodas 12 t sadzīves atkritumu gadā, kurus
vienu reizi nedēĜā izved atkritumu apsaimniekošanas firma SIA „Clean R”.
Savukārt otrreizējās – bioloăiskās attīrīšanas procesā gadā vidēji rodas 80 t notekūdeĦu dūĦu. DūĦu
28

krātuves ir izbūvētas pēc tipveida projekta un darbojas kopš 1975. gada. Tās sastāv no trīs laukumiem un
kalpo aktīvo dūĦu nostādināšanai. Tās izgatavotas no dzelzsbetona ar izmēriem 15 x 14 m katra. Kopējais
darba tilpums 400 m3. DūĦu lauku fiziskā nolietošanās pakāpe ir 40%. Gadā tiek saražots 100 m3 atūdeĦotu
dūĦu. AtūdeĦotās dūĦas tiek uzglabātas dūĦu laukos vismaz vienu ziemu. Tālāk tās tiek izmantotas kā
mēslojums augsnes uzlabošanai. NAI nav pieslēgti rūpniecisko notekūdeĦu radītāji, tāpēc dūĦu sastāvā nevar
būt paaugstinātas smago metālu koncentrācijas. Smago metālu saturs dūĦās ir pārbaudīts, pielikumā skatīt
dūĦu testēšanas pārskatus.
3.6. trokšĦa emisijas līmenis;
NotekūdeĦu attīrīšanas iekārtu, ūdensapgādes urbumu un ūdens sagatavošanas iekārtu apkalpojošais
transports nerada būtisku troksni, kas varētu nelabvēlīgi ietekmēt tuvākās dzīvojamās mājas.
4. Iespējamo avāriju novēršana:
Avārijas situāciju gadījumā notekūdeĦu attīrīšanas iekārtu operators, ūdensapgādes un kanalizācijas
sistēmas uzraugs rīkojas atbilstoši avārijas situācijas apziĦošanas shēmai un paredzētajai rīcībai avārijas seku
novēršanā.
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