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ATĻAUJA B KATEGORIJAS PIESĀRŅOJOŠAI DARBĪBAI
Nr.DA10IB0035
Komersanta nosaukums: Līvānu novada Sutru pagasta pārvalde
Juridiskā adrese: Uzvaras iela 5, Sutri, Sutru pagasts, Līvānu novads, LV-5334
Vienotais reģistrācijas numurs: 90000065595
Reģistrācijas datums Uzņēmumu reģistrā: 22.03.1996.
Reģistrācijas datums Uzņēmumu reģistra komercreģistrā: Iekārta, operators: Sutru ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtas BIO-50 ar jaudu 50 m3/dnn.
Adrese: Sutru ciems, Sutru pagasts, Līvānu novads
Tālruņa numurs: 65329150, fakss 65329150, mob. 26454692
Elektroniskā pasta adrese: sutri@livani.lv
Teritorijas kods: 0761282
Paredzētās piesārņojošās darbības veids atbilstoši Ministru kabineta 2010. gada 30. novembra
noteikumu Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošās darbības un
izsniedzamas atļaujas A un B piesārņojošās darbības veikšanai” 1. pielikuma:
8. punkta 8.9. apakšpunktam - notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un
vairāk kubikmetru diennaktī, kuras attīrītos notekūdeņus novada vidē.
Atļaujas iesnieguma pieņemšanas datums: 2010. gada 08. janvāris
Pārskatīšanas un atjaunošanas iesnieguma pieņemšanas datums: 2017. gada 08. maijā
Atļauja izsniegta esošai piesārņojošai darbībai
Izsniegšanas datums: 2010. gada 31. maijs
Pārskatīšanas un atjaunošanas datums: 2017. gada 06. jūlijs

Direktore

Izsniegšanas vieta: Daugavpils

I. Lobanoka

ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKU PARAKSTU UN
SATUR LAIKA ZĪMOGU
Lēmumu par atļaujas izsniegšanu vai atļaujas nosacījumiem var apstrīdēt Vides pārraudzības valsts birojā mēneša
laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas. Atļaujas nosacījumus var pārskatīt visā tās derīguma termiņa laikā,
pamatojoties uz likuma „Par piesārņojumu” 32. panta 31.daļu.

Saturs
A sadaļa
Vispārīgā informācija par atļauju
1.
Normatīvie akti, uz kuriem pamatojoties izsniegta atļauja
2.
Atļaujas derīguma termiņš un jauna iesnieguma iesniegšanas termiņš
3.
Informācija par to, kam nosūtītas atļaujas kopijas
4.
Norāde par ierobežotas pieejamības informāciju
5.
Citas saņemtās atļaujas, kuras aizstāj šī atļauja
B sadaļa
Pieteiktā darbība, iesnieguma izvērtējums un atļaujas izsniegšanas pamatojums
6.
Pieteiktās darbības īss apraksts
7.
Atrašanās vietas novērtējums
8.
Lēmuma pieņemšanas procesā iesniegtie priekšlikumi (norādot, kā tie ņemti vērā)
9.
Iesnieguma novērtējums
C sadaļa
Atļaujas nosacījumi
10.
Nosacījumi uzņēmuma darbībai
11.
Resursu izmantošana
12.
Gaisa aizsardzība
13.
Notekūdeņi
14.
Troksnis
15.
Atkritumi
16.
Prasības augsnes, grunts, kā arī pazemes ūdeņu aizsardzībai, tai skaitā nosacījumi
monitoringa veikšanai (mērījumu vietas, regularitāte, metodes), kā arī ziņas, kas
sniedzamas vides aizsardzības institūcijām
16.1. Nosacījumi A kategorijas iekārtām, ar kuriem saskaņā izvērtē atbilstību emisijas
robežvērtībām, kas noteiktas secinājumos par labākajiem pieejamiem tehniskiem
paņēmieniem
17.
Nosacījumi iekārtas darbībai netipiskos apstākļos – piemēram, iekārtas vai tās daļas
ieregulēšana vai testēšana, iekārtas palaišanas un apturēšanas operācijas, darbības
traucējumi, iekārtas īslaicīga apstādināšana vai iekārtas darbības ierobežošana vai
apturēšana nelabvēlīgos meteoroloģiskos apstākļos
18.
Nosacījumi, pārtraucot iekārtas vai tās daļas darbību, lai samazinātu ietekmi uz vidi.
Pārvalde paredz operatora pienākumu veikt attīrīšanas darbības, lai savāktu, kontrolētu
un ierobežotu bīstamo ķīmisko vielu izplatību un lai neradītu draudus cilvēka veselībai
vai videi
19.
Nosacījumi avāriju novēršanai un darbībām ārkārtas situācijās
20.
Prasības informācijai, kas sniedzama vides aizsardzības institūcijām, ja pārkāpti
atļaujas nosacījumi, vai notikusi avārija, kā arī prasības informācijai, kas sniedzama
vides aizsardzības institūcijām saskaņā ar Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu
pārneses reģistru, kā to nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 18. janvāra
Regula Nr.166/2006 par Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu pārneses reģistra
ieviešanu un Padomes Direktīvu 91/689 EEK un 96/61/EK grozīšanu
21.
Nosacījumi vides valsts inspektoru regulārajām kontrolēm
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Pielikumi:
1. pielikums

2. pielikums
3. pielikums
4. pielikums

Sarakste ar Līvānu novada Sutru pagasta pārvaldi un citām institūcijām sakarā ar B
kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas izsniegšanu/pārskatīšanu piesārņojošās
darbības veikšanai uz 1 lpp.
Tabulas.
Līvānu novada Sutru pagasta pārvaldes iesnieguma B kategorijas piesārņojošās darbības
atļaujas saņemšanai kopsavilkums.
Veselības inspekcijas Sabiedrības veselības uzraudzības un kontroles departamenta
Latgales kontroles nodaļas 06.04.2017. vēstules Nr.5.7-33/8388 kopija.

2

A sadaļa
Vispārīgā informācija par atļauju
1. Normatīvie akti, uz kuriem pamatojoties izsniegta atļauja*:
1) Likums „Par piesārņojumu”.
2) MK 30.11.2010. noteikumi Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas
piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību
veikšanai” (turpmāk – Noteikumi Nr.1082).
* atsauces uz normatīvajiem aktiem, kas pamato atļaujā izvirzītos nosacījumus, sniegtas šīs atļaujas C sadaļā.
2. Atļaujas derīguma termiņš un jauna iesnieguma iesniegšanas termiņš:
1) Atļauja Nr.DA10IB0035 izsniegta 2010. gada 31. maijā uz visu Līvānu novada Sutru
pagasta pārvaldes Sutru ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtu BIO-50 ar jaudu 50 m3/dnn
darbības laiku (likuma „Par piesārņojumu” 32. panta pirmā daļa).
2) Iesniegums atļaujas nosacījumu pārskatīšanai un atjaunošanai iesniedzams Valsts vides
dienesta Daugavpils reģionālajā vides pārvadē (turpmāk – VVD Daugavpils RVP):
- vismaz 60 dienas pirms būtiskām izmaiņām piesārņojošā darbībā saskaņā ar Noteikumu
Nr.1082 4. punktu;
- mēneša laikā pirms likuma “Par piesārņojumu 32. panta trešās daļas 1. – 4. vai 8.
punktā minēto apstākļu atklāšanas.
3) Atļauja tiks pārskatīta un, ja nepieciešams, atjaunota ik pēc septiņiem gadiem (likuma „Par
piesārņojumu” 32. panta otrā daļa, 3.2 daļa).
3. Informācija par to, kam nosūtītas atļaujas kopijas.
Saskaņā ar Noteikumu Nr.1082 56.p.prasībām, atļaujas kopija nosūtīta:
- Vides pārraudzības valsts birojam (elektroniski - vpvb@vpvb.gov.lv);
- Veselības inspekcijas Sabiedrības veselības uzraudzības un kontroles departamenta
Latgales kontroles nodaļai (elektroniski – latgale@vi.gov.lv).
4. Norāde par ierobežotas pieejamības informāciju.
Ierobežotas pieejamības informācija nav noteikta.
5. Citas saņemtās atļaujas, kuras aizstāj šī atļauja.
Šī B kategorijas piesārņojošās darbības atļauja aizstāj 23.05.2005. Sutru pagasta padomei
izsniegto B kategorijas piesārņojošās darbības Nr.PR - B24.
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B sadaļa
Pieteiktā darbība, iesnieguma izvērtējums un atļaujas izsniegšanas
pamatojums
6. Pieteiktās darbības īss apraksts:
Saskaņā ar Līvānu novada Sutru pagasta pārvaldes (turpmāk – Operators) iesniegumā atļaujas
pārskatīšanai (turpmāk – Iesniegums) noradīto informāciju, izmaiņas Sutru ciema notekūdeņu
attīrīšanas iekārtu (turpmāk - NAI) darbības procesa netika veiktas.
Saskaņā ar Iesniegumā sniegto informāciju Sutru ciemā sadzīves notekūdeņi tiek savākti Sutru
kanalizācijas tīklā un novadīti uz NAI. Sutru ciemā centralizētajai kanalizācijai pieslēgtas: viena
27 - dzīvokļu dzīvojamā māja, viena 24-dzīvokļu dzīvojamā māja, Sutru pagasta pārvaldes ēka.
Centralizētās kanalizācijas sistēmas pakalpojumi tiek nodrošināti 154 ciema iedzīvotājiem.
Sutru ciema kanalizācijas sistēma izbūvēta sākot ar ~1980. gadu. Ciemata Sutri sadzīves
notekūdeņu attīrīšanai izmanto NAI BIO-50 ar projekta ražību 50 m3/dnn., kurām ir izmainīta
iekārtu darbības tehnoloģiskā shēma, pašlaik tās darbojas mehāniskajā attīrīšanas režīmā. No
pieņemšanas kameras (ar restēm) notekūdeņi ieplūst aerotenkā (BIO 50) bez priekšattīrīšanas.
BIO - 50 darbojas kā nostadinatājs, kurā ir nodrošināta notekūdeņu pirmrejzēja attīrīšana. Tālāk
notekūdeņi tiek novadīti bioloģiskajos dīķos.
Notekūdeņu pēcattīrīšanai izmanto divpakāpju bioloģiskos dīķus (2 gab.) ar tilpumu 6080 m3
(darba tilpums 52900 m3) katrs. Attīrītie notekūdeņi tiek novadīti Sanaužu strautā un pēc 6.0. km
Feimankas upē.
NAI identifikācijas Nr. A800121. Notekūdeņu izplūdes identifikācijas Nr. N800115. Plānotais
notekudeņu daudzums daudzums līdz – 26,30 m/dnn, 9600 m3/gadā.
Kanalizācijas tīklu kopgarums Sutru ciemā - 2.414 km. Reljefa atzīmes krituma dēļ notekūdeņu
padevei uz attīrīšanas iekārtām uzcelta kanalizācijas sūkņu stacija. Pārsūknēšanas stacijā
uzstādīts kanalizācijas sūknis Grix-150MG ar jaudu 15 m3/h.
No Sutru pamatskolas un individuālajām mājam notekūdeņi tiek izvesti ar speciālu auto
transportu uz notekūdeņu kanalizācijas aku pirms sūkņu stacijas. Darbus uz līguma pamata veic
SIA „Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība”.
Lietus ūdens notekūdeņi no jumtiem tiek novadīti caur lietus ūdens kanalizācijas akām Sanaužu
strautā un pēc 6.0 km. Feimankas upē.
VVD Daugavpils RVP vērtējums.
Iesniegumā tika vērtēta NAI piesārņojošā darbība, pamatojoties uz notekūdeņu testēšanas
rezultātiem un novadīto notekūdeņu daudzumu. Izvērtējot NAI tehnisko stāvokli, ir secināms, ka
patreizējā faktiskā NAI noslodze ir krietni mazāka.
Esošās NAI nodotas ekspluatācijā 1983. gadā. Pašlaik strādā mehāniskā režīmā. Centralizētajā
kanalizācijas sistēmā notekūdeņu apjomu veido kanalizācijas sistēmai pieslēgtās dzīvojamās
mājas, iestādes un uzņēmumi. Kanalizācijas sistēmā nav plūsmas mērierīču, un notekūdeņu
apjoms tiek noteikts aprēķinu ceļā, tādēļ nav īpaši precīzs.
VVD Daugavpils RVP pirms Atļaujas pārskatīšanas veica Sutru ciema NAI darbības pārbaudi.
Pārbaudes laikā tika konstatēts, ka teritorija apkārt NAI ir labiekārtota: atjaunoti kanalizācijas
aku vāki, iztīrīti bioloģiskie dīķi. Savukārt NAI teritorija ir nožogota daļēji, proti, nožogojums
nav ierīkots no Sanaužu strauta puses. Pārbaudes laikā konstatēts, ka NAI izplūdes vieta ir
labiekārtota, bet pārbaudes brīdī attīrīto notekūdeņu izplūde Sanaužu strautā netika konstatēta
(caurule izplūdes vietā bija sausa, kas var liecināt par nelielo notekūdeņu novadīšanas
daudzumu). Pirmās pakāpes biodīķī ieplūstošais ūdens no attīrīšanas iekārtām pārbaudes brīdī
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bija vizuāli tīrs, bez smakas.
Operators veic netiešo notekūdeņu daudzuma uzskaiti. Saskaņā ar operatora uzskaites datiem
2015. gadā vidē tika novadīti 5264 m3 (jeb ~ 14.4m3/dnn) attīrīto notekūdeņu, kas nepārsniedz
Atļaujā noteikto limitu.
7. Atrašanās vietas novērtējums.
Sutru ciemā atrodas vienstāvu un divas divstāvu dzīvojamās mājas, daudzīvokļu dzīvojamās
mājas. Rūpniecisku uzņēmumu Sutru ciemā nav. Nozīmīgākas inženiertehniskās komunikācijas
ir ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli, elektrotīkli, telekomunikāciju tīkli.
Sutru ciema NAI atrodas uz pašvaldībai piederošas zemes ”Attīrīšanas ietaises”, Sutru pagasts,
Līvānu novads kadastra nr.76820020089 ārpus Sutru ciema teritorijas.
Atļautais zemes izmantošanas veids – tehniskās apbūves teritorija. Tuvākajā apkārtnē atrodas
lauksaimniecības zemes. Apkārtējā zeme aiz NAI nožogojuma tiek izmantota ganībām. Tuvākās
individuālās mājas atrodas vairāk nekā 300 m attālumā no NAI. Attālums no NAI līdz tuvākajam
ūdens ņemšanas avotam (artēziskās akas) ir vairāk nekā 500 m. Citu būvju un ēku NAI tuvākā
apkārtnē nav.
Saskaņā ar VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” Piesārņoto un potenciāli
piesārņoto vietu reģistrā norādīto informāciju, Sutru ciema NAI BIO-50 darbības teritorija nav
reģistrēta piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu reģistrā.
Saskaņā ar Līvānu novada teritorijas plānojumu, Sutru ciema NAI neatrodas applūšanas riska
teritorijas.
Līvānu novada teritorijas plānojums. Sutru ciema teritorijas karte.
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8. Lēmuma pieņemšanas procesā iesniegtie priekšlikumi (norādot, kā tie ņemti vērā):
8.1. valsts un pašvaldību institūciju priekšlikumi.

Saskaņā ar Noteikumu Nr.1082 27.p. prasībām, VVD Daugavpils RVP nosūtīja Līvānu novada
Sutru pagasta pārvaldes Iesniegumu atļaujas pārskatīšanai Veselības inspekcijas Sabiedrības
veselības uzraudzības un kontroles departamenta Latgales kontroles nodaļai (turpmāk – VI
SVUKD Latgales KN) priekšlikumu sniegšanai.
06.04.2017. VVD Daugavpils RVP ir saņemta VI SVUKD Latgales KN vēstule Nr.2.5.10/33/8388, kurā VI SVUKD Latgales KN norādīja, ka atbalsta B kategorijas piesārņojošās
darbības atļaujas pārskatīšanu. Nosacījumi netika izvirzīti
VI SVUKD Latgales KN augstāk minētās vēstules kopija ir atrodamas šīs atļaujas 4. pielikumā.
8.2. citu valstu atbildīgo institūciju priekšlikumi, ja ir pārrobežu ietekme

Nav.
8.3. sabiedrības priekšlikumi

Sabiedrības priekšlikumi nav iesniegti.
8.4. operatora skaidrojumi

Nav nepieciešami.
9. Iesnieguma novērtējums:
9.1. labāko pieejamo tehnisko paņēmienu izmantošana A kategorijas piesārņojošajām darbībām:

Neattiecas uz operatora B kategorijas piesārņojošo darbību.
9.2. ieviestie (plānotie) tīrākas ražošanas pasākumi:

Saskaņā ar Iesniegumā sniegto informāciju Operators plāno veikt kanalizācijas sistēmas tīrīšanas
un remontdarbus. Sutru pagasta pārvalde tuvākajā laikā neplāno veikt esošo NAI rekonstrukcijas
darbus. 2016. gadā tika veikta esošo biodīķu tīrīšana, kas būtiski uzlaboja NAI darbības
efektivitāti. 2017. gada laikā, lai uzlabotu NAI darbības efektivitāti Sutru pagasta pārvalde plāno
sekojošus darbus:
N.p.k.

1
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3
4
6

Uzdevums

Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu teritorija tiks iežogota pilnībā.
Lai uzlabotu NAI darbības efektivitāti, pilnībā no NAI
nostādinātājiem (uzkrājēj tvertnēm) tiks izsūknēti notekūdeņi
Pēc notekūdeņu izsūknēšanas, pilnībā tiks iztīrītas NAI uzkrājēj
tvertnes
Dūņas un atkritumus, kas radušies NAI apkopes rezultātā nodos
atbilstošam apsaimniekotajam.
Tiks apsekotas un iztīrītas NAI teritorijā esošās kanalizācijas
akas.

Izpildes termiņš

16.06.2017.
20.05.2017.
20.05.2017.
20.05.2016.
20.05.2017.

VVD Daugavpils RVP vērtējums.
Operatoram pastāvīgi jāveic nepieciešamie pasākumus, lai nepasliktinātu NAI darbības
efektivitāti. Vismaz divas reizes gadā jāveic kanalizācijas tīklu remonts, regulāri jāiztīra
notekūdeņu pieņemšanas kamera, kura veic notekūdeņu nostādinātāju funkciju un nepieciešamo
mehānisko priekšattīrīšanu. Nepieciešams pastāvīgi uzturēt kartībā esošos bioloģiskos dīķus
(jāveic sistemātiskā uzraudzība un tīrīšana), kuros norisinās notekūdeņu attīrīšanas process.
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9.3.

resursu izmantošana (ūdens, enerģija un ķīmiskās vielas):

Elektoenergija.
Sutru ciema NAI darbojas mehāniskā režīma, un elektroenerģijas izmantošanas ir paredzēta tikai
kanalizācijas pārsūknēšanas stacijas darbībai.
Elektroenerģijas izmantošanas daudzums sastāda 18.9 MWh/gadā. No tiem 18.5 MWh/gadā tiek
patērēti ražošanas vajadzībām – ūdens ieguvei un notekūdeņu attīrīšanai; apgaismojumam – 0.2
MWh/gadā; citiem mērķiem – 0.2 MWh/gadā.
9.4. emisija gaisā un tās ietekme uz vidi:

Neattiecas uz B kategorijas piesārņojošo darbību.
9.5. smaku veidošanās:

Smakas veidošanās NAI teritorijā atkarīga no NAI ekspluatācijas režīma. Uz atļaujas
izsniegšanas brīdi sūdzības par smaku traucējumiem netika saņemtas.
9.6. emisija ūdenī un tās ietekme uz vidi:

No Sutru ciema NAI vidē novadītajiem notekūdeņiem atbilstoši MK 22.01.2002.
noteikumu Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdeni” (turpmāk – Noteikumi Nr.34)
5.pielikuma 1. tabulas prasībām, jānodrošina atbilstoša attīrīšana, suspendēto vielu koncentrāciju
samazinot par 90% (jānodrošina koncentrācija mazāk nekā 35 mg/l).
Sutru ciema NAI piesārņojošā darbība tika vērtēta pamatojoties uz notekūdeņu testēšanas
rezultātiem un novadīto notekūdeņu daudzumu. Izvērtējot NAI tehnisko stāvokli, ir secināms, ka
faktiskā NAI noslodze ir krietni mazāka par projektēto. Pašlaik NAI darbojas mehāniskā režīmā.
NAI darbības efektivitāte tiek nodrošināta tikai divu biodīķu ietilpības un attīrīšanas spējas dēļ.
Ievērojams bioloģisko dīķu tilpums (2 gab. ar tilpumu 6080 m3 (darba tilpums 5290 m3) ļauj
nodrošināt atbilstošu notekūdeņu attīrīšanas pakāpi.
Notekūdeņu paraugu testēšana veikta VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas
centrs” (turpmāk - LVĢMC) laboratorijā (LATAK – T-012).
Sutru ciema NAI piesārņojošo vielu koncentrācija notekūdeņos izplūdē.
Testēšanas pārskata
numurs
Nr.PV-2017-P13804.01. 09.03.2017.
PV-2016-P-81121.01
21.11.2016.
PV-2016-P-9254.01
18.02.2016.
PV-2015-P-67204.01
05.10.2015.
PV-2015-P-83980.01
02.12.2015.
PV-2014-P-14419.01
20.03.2014.
PV-2014-P-65364.01
01.10.2014.
PV-2013-P-19951.01
09.04.2013.
PV-2013-P-68746.01
03.10.2013.

Pkop

Nkop

ĶSP

26,5

Suspendētās
vielas
18

2,91

30,8

65,7

12,5

6,7

<0,1

2,8

35,8

153

212

7,66

63

276

6,6

2,4

<10

1,4

<30

11

13

1,7

17,2

48,3

7

4

<10

2,24

<30

12,5

5,3

1,99

2,52

<30

6,7

6,3

<10

5,04

<30

7,9

4,3

0,25

1,68

<30

BSP5
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Analizējot NAI darbības rādītājus pa 2013 - 2016. gadu var secināt, ka NAI darbojas normālā
režīmā, izņemot testēšanas rezultātus 2016. gadā (pirms NAI un biodīķu tirīšanas darbiem), kas
norāda, ka NAI darbības efektivitāte ir atkarīgā no biodīķu tehniskā stāvokļa.
Sutru NAI aprēķinātais cilvēku ekvivalents (turpmāk tekstā - CE) ir ~ 81 (darbojoties uz slodzi,
pie notekūdeņu novadīšanas daudzuma 26. m3/dnn un notekūdeņu testēšanas rādītājiem pirms
NAI ieplūdē - BSP5: 187 mg/l).
Attīrītie notekūdeņi pēc NAI notekūdeņi tiek novadīti Sanaužu strautā un tālāk pēc ~6 km
Feimankas upē. Notekūdeņu izplūdes vietas identifikācijas Nr. N800115.
Sanauža strauta ūdens kvalitāte
Testēšanas pārskatā uzradītie Ilūkstes upes ūdens kvalitātes radītāji

Nr.

Piesārņojošas vielas
nosaukums

1.

Suspendētas vielas

2.

Bioķīmiskais
skābekļa patēriņš
BSP5

3.

Amonija joni N/NH4

4.

Nitrītjoni N/NO2

5.

Kopējais fosfors
Pkop
Izšķīdušais
skābeklis

6.

2014.g.
(pārskats Nr. PV2014-P-65366.01
no 15.09.2014)

2014.g.
(pārskats Nr.PV2014-P-65365.01
no 15.09.2014)

2016.g.
pārskats Nr.PV2016-P-81122.01
no 10.11.2016.)

2016.g.
pārskats Nr.PV2016-P-81123.01
no 10.11.2016)

Augšpus
izplūdes vietai

Lejpus izplūdes
vietai

Augšpus
izplūdes vietai

Lejpus izplūdes
vietai

≤ 25mg/l / nav
noteikts

3.0 mg/l

4.6mg/l

5.2 mg/l

6.5mg/l

≤ 4mg/l / nav noteikts

2.3mg/l

2.3 mg/l

2.3 mg/l

2.5mg/l

<0.1 mg/l

<0.1 mg/l

<0.1 mg/l

<0.1 mg/l

<0.003 mg/l

<0.003 mg/l

<0.1 mg/l

6.1 mg O2/l

6.1 mg O2/l

6.2 mg O2/l

MK noteikumos Nr.118
noteiktie karpveidīgo zivju
ūdeņu kvalitātes normatīvi
(mērķlielums/robežlielums)

≤ 0.16mg/l /
≤0.78mg/l
≤ 0,03mg/l / nav
noteikts
≤ 0,100 mg/l/ nav
noteikts

VVD Daugavpils RVP vērtējums.
Saskaņā ar atļaujas nosacījumiem, NAI izplūdē jānodrošina sekojošie attīrīto notekūdeņu
parametri: BSP5 – 25 mg/l, ĶSP – 125 mg/l, suspendētās vielas - 35mg/l (atbilstoša attīrīšana,
piesārņojuma samazinājuma procenti – 90%), Nkop - atbilstoša attīrīšana, Pkop – atbilstoša
attīrīšana.
Lai iegūtu ticamus datus par NAI darbību ilgtermiņā, ir nepieciešami regulāri mērījumi par
suspendēto vielu, BSP5, ĶSP, Pkop un Nkop un tā savienojumu vērtībām neattīrītajos notekūdeņos.
Tāpēc piesārņojošo vielu koncentrācijas vērtības būs jānosaka ieplūdē un izplūdē tā, lai
noteiktās vērtības varētu salīdzināt, kā arī pārraudzīt NAI darbību, tajā skaitā darbības izmaiņas
visā attīrīšanas ciklā (ieplūdē/attīrīto notekūdeņu izplūdē) un izvērtēt NAI darbību.
Monitoringa biežumu pārvalde noteiks saskaņā ar Noteikumu Nr. 34 56. punkta prasībām, kas
nosaka, ka pārvalde nosaka monitoringa biežumu, ņemot vērā emisijas raksturu un pieņemošo
ūdeņu kvalitātes prasības. Nosakot monitoringu biežumu, pārvalde vadīsies pēc piesardzības
principa, ņemot vērā novadāmo attīrīto notekūdeņu apjomu un pieņemošā ūdensobjekta
parametrus, lai izmantotu pieejamos pasākumus vides kvalitātes kontrolei un ekosistēmas
saglabāšanai.
Saskaņā ar Atļaujas nosacījumiem, Operatoram iepriekš divas reizes gadā bija jākontrolē
notekūdeņu kvalitāte izplūdes vietā (pēc NAI) un vienu reizi gadā - ieplūdē (notekūdeņu
koncentrācija pirms NAI). Pārskatītajā atļaujā tiks mainīts piesārņojuma kontroles biežums
notekūdeņu izplūdes un ieplūdes vietā.
Saskaņā ar Iesniegumā sniegto informāciju, Sutru ciemā privātmājas un Sutru pamatskola nav
pieslēgtas centralizētajiem kanalizācijas tīkliem. Decentralizēti savāktos notekūdeņus nelielos
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daudzumos iespējams izvest uz Sutru NAI asenizācijas pieņemšanas kameru (pārsūknēšanas
stācijā), kurā nav paredzeta notekūdeņu atšķaidīšana. Attīrītie notekūdeņi novādīti Sanaužu
strautā, un pēc ~ 6 km ieplūst Feimanka upē.
Saskaņa ar MK 31.05.2011. noteikumu Nr.418 “Noteikumi par riska ūdensobjektiem“
1.pielikumu Feimanka upe (kods D480 SP no iztekas līdz ietekai Dubnā) ir iekļauta ūdensobjektu
sarakstā, kuros pastāv risks nesasniegt saskaņā Ūdens apsaimniekošanas likumā noteikto labu
virszemes ūdeņu stāvokli, un ka būtisks riska cēlonis ir noteikts – punktveida piesārņojums
(notekūdeņos esošie biogēni).
Lai veiktu pastiprinātu Sutru ciema NAI darbības efektivitātes kontroli, kā arī nepasliktinātu
Sanaužu strauta un Feimankas upes ūdens kvalitāti, pārskatot Atļauju, C sadaļas 13.2. punktā
tiks izvirzītas papildus prasības notekūdeņu apsaimniekošanai no Sutru ciema nekanalizētajiem
objektiem.
9.7. atkritumu veidošanās un apsaimniekošana:

Saskaņā ar Iesniegumā sniegto informāciju, NAI darbības procesā rodas atkritumi – dūņas (~2
t/gadā). Liekās aktīvās dūņas tiek uzkrātas BIO-50 nostādināšanas kamerā. Vienu reizi gadā
notekūdeņu dūņas tiek atsūknētas un izvestas uz pašvaldībai piederošiem laukiem (Sutru pagasts,
zemes gabala kadastra Nr. 76820050162).
Cietos atkritumus (atkritumu klase 190801) no NAI notekūdeņu pieņemšanas kameras restēm
savāc pēc nepieciešamības ar grābekli, saber konteinerā un utilizē kopā ar sadzīves atkritumiem.
9.8. trokšņa emisija:

Trokšņa avots ir notekūdeņu pārsūknēšanas stacija. NAI darbojas mehāniskā režīmā un nav paredzēti
trokšņa traucējumi. Trokšņa samazināšanas pasākumi nav plānoti.
9.9. augsnes aizsardzība:

Neattiecas uz Operatora piesārņojošo darbību.
9.10. avāriju risks un rīcības plāni ārkārtas situācijām:

Saskaņā ar Iesniegumā sniegto informāciju, avārijas izplūdes no kanalizācijas pārsūknēšanas
stacijas (turpmāk – KSS) nav.
Saskaņā ar Iesniegumā sniegto informāciju, Operators plāno veikt sekojošus pasākumus avārijas
gadījumā:
Pēkšņas ūdensapgādes sistēmas darbības pārtraukšana:
- elektroenerģijas pēkšņas atvienošanās gadījumā atbildīgajam par komunālo
saimniecību paziņot elektromontierim vai atkarībā no bojājuma vietas AET
operatīvajam dežurantam;
- ūdensapgādes sistēmas agregātu darbības pārtraukšanas gadījumā novērst radušos
bojājumu, vai nomainīt pret citu;
- informēt ciemata iedzīvotājus par radušos situāciju, ja dzeramā ūdens kvalitāte
neatbilst normām vai epidēmijas laikā, izpildīt Veselības inspekcijas prasības.
Pēkšņa kanalizācijas sistēmas darbības pārtraukšana:
- elektroenerģijas pēkšņas atvienošanās gadījumā atbildīgajam par komunālo
saimniecību paziņot elektromontierim vai atkarībā no bojājuma vietas AET
operatīvajam dežurantam;
- kanalizācijas sūkņu stacijas sūkņa bojājuma gadījumā novērst bojājumu, vai
nomainīt pret citu;
- sūkņu stacijas rezervuārā ir iespējams uzkrāt notekūdeņus vismaz 2 diennaktis,
bet vajadzības gadījumā izsūknēt un pārvest uz citām attīrīšanas iekārtām;
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- kanalizācijas cauruļvadu vai kontrolaku aizsērēšanas gadījumā izskalot tās.
Ugunsgrēka riska samazināšana – ugunsdzēsības vajadzībām kalpo ugunsdzēsības dīķi ar
orientējošo ūdens tilpumu 450 m³.
VVD Daugavpils RVP vērtējums.
Operators Iesniegumā norādījis varbūtējus avārijas iemeslus, kā arī to novēršanas iespējas. Ir
izstrādāts avāriju situāciju likvidācijas plāns. NAI darbība būs efektīvāka tikai gadījumā, ja tā
regulāri un pastāvīgi tiks apkopta un tīrīta.
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C sadaļa
Atļaujas nosacījumi
10. Nosacījumi uzņēmuma darbībai:
10.1. darbība un vadība:

1. Šī atļauja izsniegta Līvānu novada Sutru pagasta pārvaldei piesārņojošas darbības veikšanai
Sutru ciemā, Sutru pagastā, Līvānu novadā, t.i., notekūdeņu attīrīšanai (līdz 26.3 m3/dnn jeb
9600,0 m3/a) bioloģiskajās NAI BIO-50 (NAI identifikācijas Nr.A800121) ar projektēto jaudu
50 m3/diennaktī, notekūdeņu pēcattīrīšanai izmantojot divpakāpju bioloģiskos dīķus (2 gab.)
ar tilpumu 6080 m3 (darba tilpums 5290 m3) katrs un attīrītos notekūdeņus novadot Sanaužu
strautā un pēc 6.0. km Feimankas upē (notekūdeņu izplūdes vietas identifikācijas
Nr.N800115).
2. Operatora pienākums ir veikt piesārņojošo darbību atbilstoši atļaujā un spēkā esošajos
normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.
3. Veicot piesārņojošo darbību veikt piesardzības pasākumus, lai novērstu vides piesārņošanu,
vai tās risku, reģistrēt iedzīvotāju sūdzības žurnālā, veikt saņemto sūdzību izskatīšanu,
noskaidrojot iekārtas darbības rezultātā izraisītās negatīvās ietekmes uz cilvēku veselību vai
vidi cēloņus un novēršot traucējošus faktorus (likuma „Par piesārņojumu” 5. pants).
4. Darbiniekiem, kuri veic piesārņojošo darbību, sniegt nepieciešamās zināšanas par kārtību,
kādā šīs darbības veicamas, un to iespējamo ietekmi uz cilvēku veselību un vidi, par
piesardzības pasākumiem šīs ietekmes samazināšanai, kā arī par rīcību avārijas situācijā
(likuma „Par piesārņojumu” 6. panta otrā daļa).
5. Operators ir atbildīgs par savas profesionālās darbības ietvaros nodarīto kaitējumu videi vai
tiešiem kaitējuma draudiem, ko izraisījusi viņa tīša vai aiz neuzmanības veikta darbība vai
bezdarbība, ar kuru ir pārkāptas vides normatīvo aktu prasības (Vides aizsardzības likuma 25.
panta pirmā daļa).

6.

7.

8.

9.

Katru gadu līdz 1. aprīlim iesniegt VVD Daugavpils RVP gada pārskatu par monitoringa
rezultātiem un atļaujas nosacījumu izpildi par iepriekšējo kalendāro gadu (likuma „Par
piesārņojumu” 31. panta pirmās daļas 3. punkts, 45. panta sestā daļa) .
Monitoringa pārskata ieteicamā veidlapa ir pieejama Valsts vides dienesta tīmekļa vietnē
http://www.vvd.gov.lv/atskaisu-iesniegumu-un-veidlapu-formas/
“Monitoringa
gada
pārskata forma”.
Gadījumā, ja ir pārkāpti atļaujas nosacījumi vai apdraudēta šo nosacījumu turpmākā
ievērošana, vai ir radies cilvēku dzīvībai, veselībai vai videi bīstams piesārņojums, vai
pastāv nopietni šāda piesārņojuma rašanās draudi, operatoram par to paziņot VVD
Daugavpils RVP (likuma „Par piesārņojumu” 5. pants, 6. panta ceturtā un piektā daļa, 45. panta ceturtā
daļa). Minētajos gadījumos VVD Daugavpils RVP var apturēt atļaujas darbību līdz brīdim,
kad tiks novērsts cilvēku dzīvībai, veselībai un videi bīstams piesārņojums, un var tikt
atsākta iekārtu darbība normālā režīmā un tiktu ievērotas šajā atļaujā izvirzītie nosacījumi
(likuma „Par piesārņojumu” 5. pants, Administratīvā procesa likuma 68. panta 2. daļa).
VVD Daugavpils RVP var atcelt atļauju vai apturēt tās darbību un uzlikt par pienākumu
operatoram iesniegt iesniegumu atļaujas nosacījumu pārskatīšanai, lai izvirzītu stingrākās
prasības piesārņojošās darbības veikšanai, gadījumos, ja vairākkārtīgi tiks pārkāpti šīs
atļaujas nosacījumi un operators nav veicis pasākumus piesārņojuma novēršanai vai nevar
panākt iekārtu darbības rezultātā radītā piesārņojuma novēršanu un iekārtu darbības
atgriešanu normālā darba režīmā (Administratīvā procesa likuma 68. panta 2. daļa).
VVD Daugavpils RVP var atcelt atļauju un apturēt tās darbību, ja tā konstatē, ka operators
sniedzis nepatiesu vai maldinošu informāciju vai nesniedz VVD Daugavpils RVP pieprasīto
informāciju, kas nepieciešama lēmuma pieņemšanai par piesārņojošas darbības atļaujas
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izsniegšanu, veicot būtiskas izmaiņas esošajā B kategorijas piesārņojošā darbībā, kā arī B
kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas nosacījumu pārskatīšanai un atjaunošanai (likuma
„Par piesārņojumu” 28. panta septītā daļa, Noteikumu Nr.1082 57.p.) .
10.2. Darba stundas:

Nosacījumu nav.
11. Resursu izmantošana:
11.1.ūdens:

Nosacījumu nav.
11.2.enerģija.

Ievērot iekārtu tehnoloģiskos procesus, taupīt elektroenerģiju.
11.3.izejmateriāli un palīgmateriāli.

Nosacījumu nav.
12. Gaisa aizsardzība:
12.1. emisija no punktveida avotiem, emisijas limiti:

Neattiecas uz B kategorijas piesārņojošo darbību.
12.2. emisija no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem, emisiju limiti:

Neattiecas uz B kategorijas piesārņojošo darbību.
12.3. procesa un attīrīšanas iekārtu darbība:

Neattiecas uz B kategorijas piesārņojošo darbību.
12.4. smakas:

1.

2.

3.

Piesārņojošo darbību veikta tā, lai MK 25.11.2014. noteikumu Nr.724 „Noteikumi par
piesārņojošas darbības izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo
šo smaku izplatīšanos” (turpmāk – Noteikumi Nr.724) 3. punktā norādītajās teritorijās
netiktu pārsniegts smakas mērķlielums – 5 ouE/m3. Smakas mērķlielumu nedrīkst pārsniegt
vairāk nekā 168 stundas kalendārajā gadā.
Ja ir saņemtas sūdzības par traucējošām smakām, operatoram reģistrēt saņemtās sūdzības,
nekavējoties paziņot par tām VVD Daugavpils RVP, noskaidrot smaku rašanās cēloni un
nekavējoties veikt pasākumus traucējošo smaku likvidēšanai un ierobežošanai.
Gadījumā, ja gada laikā ir saņemtas vismaz trīs Noteikumu Nr.724 21.punktā minētās
pamatotās sūdzības, veikt smaku koncentrācijas un emisijas plūsmas ātruma mērījumus
emisijas avotā iekārtas optimālas darbības režīmā ne retāk kā reizi sešos mēnešos,
izmantojot Noteikumu Nr.724 5.punktā minēto metodi (Noteikumu Nr.724 12.p.). Minētos
mērījumus nedēļas laikā iesniegt VVD Daugavpils RVP.

12.5. emisijas uzraudzība un mērīšana (mērījuma vietas, regularitāte, metodes):

Neattiecas uz B kategorijas piesārņojošo darbību.
12.6. to emisijas veidu pārraudzība, kas rodas no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem:

Nosacījumu nav.
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12.7. gaisa monitorings:

Nosacījumu nav.
12.8. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija:

Nosacījumu nav.
12.9. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām:

Novērojot intensīvu, traucējošu smaku izdalīšanos no NAI un kanalizācijas akām, nekavējoties
paziņot par to VVD Daugavpils RVP.
13. Notekūdeņi:
13.1. izplūdes, emisijas limiti:

1. Sadzīves notekūdeņus attīrīt NAI BIO - 50 ar projektēto jaudu 50 m3/diennaktī (NAI
identifikācijas Nr. A800121). Notekūdeņu pēcattīrīšanai izmantot divpakāpju bioloģiskos
dīķus (2 gab.) ar tilpumu 6080 m3 (darba tilpums 52900 m3) katrs. Attīrītos notekūdeņus
novadīt Sanaužu strautā un tālāk pēc 6.0. km Feimankas upē (notekūdeņu izplūdes vietas
identifikācijas Nr.N800115). Attīrīt un novadīt atļautais attīrīto notekūdeņu apjoms - līdz
26.3 m3/dnn jeb 9600 m3/a.
2. Attīrīto notekūdeņu izplūdes nosacījumi un atļautais emitēto notekūdeņu daudzums norādīts
šīs atļaujas 2. pielikuma 17. tabulā.
3. Atļautās piesārņojošo vielu limitējošās koncentrācijas un atļautā piesārņojuma slodze
notekūdeņos pēc notekūdeņu attīrīšanas ietaisēm norādīta šīs atļaujas 2. pielikuma
16. tabulā.
13.2. procesa norise un attīrīšanas iekārtu darbība;

1. Nodrošināt vienmērīgu notekūdeņu padevi uz NAI. NAI ekspluatāciju veikt atbilstoši NAI
ekspluatācijas noteikumu prasībām tā, lai sasniegtu maksimāli iespējamo attīrīšanas
efektivitāti.
2. Nodrošināt regulāru NAI pieguļošās teritorijas tīrīšanu, kā arī attīrīto notekūdeņu izplūdes
vietas pieguļošas teritorijas tīrīšanu.
Regulāri (ne retāk ka 2 x gadā) nodrošināt BIO-50 nostādināšanas tvertnes tīrīšanu no
nosēdumiem un dūņām.
Katru dienu veikt NAI apsekošanu, teknes tīrīšanu no nosēdumiem. Pastāvīgi uzturēt kartībā
esošos biodīķus, veikt biodīķu virsmu tīrīšanu (Noteikumu Nr.34 41.p.).
3. NAI ekspluatēt tā, lai būtu iespējams paņemt attīrīšanas iekārtās ieplūstošo, kā arī attīrīto
notekūdeņu raksturīgus paraugus pirms to emisijas vidē un veikt uzskaiti (Noteikumu Nr.34
41.4.p).
4. Stingri kontrolēt no izsmeļamajām krājtvertnēm (no Sutru ciema saimniecībām) pieņemto
notekūdeņu kvalitāti. Nepieciešamības gadījumā nodrošināt to atšķaidīšanu, lai nepieļautu
NAI projektētās ienākošās piesārņojuma slodzes pārsniegšanu (likuma „Par piesārņojumu”
5. pants).
5. Neattīrīto notekūdeņu un dūņu emisija virszemes ūdeņos vai vidē ir aizliegta (Noteikumu Nr.34
42.p.).
13.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes);

1. Notekūdeņu izplūdei Nr. N800115 nodrošināt notekūdeņu netiešo uzskaiti, datus fiksēt
notekūdeņu uzskaites žurnālā ne retāk kā 1x mēnesī (MK 17.02.2009. noteikumu Nr. 158 „Noteikumi
par prasībām attiecībā uz vides monitoringu un tā veikšanas kārtību, piesārņojošo vielu reģistra izveidi un
informācijas pieejamību sabiedrībai“ III. sadaļa). Netiešā notekūdeņu daudzuma uzskaiti atļauta
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līdz NAI pārbūvei.
2. Notekūdeņu paraugus ņemt noteiktā punktā, kas atrodas NAI izplūdes kanālā (notekūdeņu
izplūdes vietas identifikācijas Nr. N800115, notekūdeņu izplūde Sanaužu srautā). Jānodrošina
pieejamība pie NAI un notekūdeņu analīžu paraugu noņemšanas vietām - ierīkot taku, izpļaut
zāli (Noteikumu Nr.34 58.p.).
Tabula 13.3.1.
Sutru ciema NAI BIO50 ar biodīķiem (notekūdeņu izplūdes vietas Nr.N800115) notekūdeņu
testēšanas grafiks.

Ingredienti

Ieplūdē

Nosakāmie rādītāji (testēšanas biežums gadā)
50 m augšpus no
50 m lejpus no
notekūdeņu
notekūdeņu izplūdes
Izplūdē
izplūdes vietas
vietas Sanaužu strautā
Sanaužu strautā
Nr.N800115
Nr.N800115
1x pusgadā*
1 x gadā
1 x gadā
1x pusgadā*
1 x gadā
1 x gadā
1x pusgadā*
1x pusgadā*
1x pusgadā*
1x pusgadā*
1x pusgadā*
1x pusgadā*
1x gadā
1 x gadā
1 x gadā
1 x gadā
1 x gadā
1 x gadā

1x pusgadā
Suspendētās vielas
1x pusgadā
BSP5
1x pusgadā
ĶSP
1x pusgadā
N kop
1x pusgadā
N/NH4
1x pusgadā
Nitrītjoni NO2
1x pusgadā
N/NO3
1x pusgadā
P kop
Izšķīdušais skābeklis
Amonija joni (NH4-)
Nejonizētais amonjaks NH3
* *Ja atļautie notekūdeņu kvalitātes normatīvi tiek pārsniegti izplūdē, tad Līvānu novada Sutru
pagasta pārvaldei nekavējoties jāveic paškontrole un jānodrošina papildus notekūdeņu kvalitātes
testēšanu, t.i., ja vismaz viens no paraugiem neatbilst Noteikumu Nr.34 5. pielikumā un šajā atļaujā
izvirzīto nosacījumu prasībām, nākamajā gadā jāņem ne mazāk kā 4 paraugi.

3. Notekūdeņu testēšanu veikt pēc 13.3.1. tabulā norādītā grafika, ievērojot MK 17.02.2009.
noteikumu Nr.158 „Noteikumi par prasībām attiecībā uz vides monitoringu un tā veikšanas
kārtību, piesārņojošo vielu reģistra izveidi un informācijas pieejamību sabiedrībai” 8.p. un
Noteikumu Nr.34 prasības. Veicot no NAI emitēto sadzīves notekūdeņu monitoringu, ievērot
Noteikumu Nr.34 5. pielikumā noteiktās procedūras un references analīzes metodes. Citas
analīzes metodes var izmantot, ja ar tām iespējams iegūt līdzvērtīgus rezultātus saskaņā ar
Noteikumu Nr.34 59. panta prasībām.
4. Notekūdeņu testēšanas paraugus atļauts ņemt un tos testēt tikai normatīvajos aktos
noteiktajā kārtībā akreditētai laboratorijai. Testēšanas pārskatam jāsatur ziņas par paraugu
ņēmēju un paraugu ņemšanas akreditāciju. Līdz minimumam samazināt paraugu degradāciju
laikā starp to ņemšanu un testēšanu.
13.4. mērījumi saņēmējā ūdenstilpē;

1.

2.

Virszemes ūdeņu mērījumus Sanaužu strautā (augšpus 50 m un lejpus 50 m no attīrīto
notekūdeņu izplūdes vietas Nr.N800115) veikt akreditētā laboratorijā atbilstoši 13.3.1.
tabulā uzrādītajam grafikam.
Reizi gadā Sanaužu strauta ūdens kvalitātes testēšanas pārskatus iesniegt VVD Daugavpils
RVP (MK 17.02.2009. noteikumu Nr. 158 “Noteikumi par prasībām attiecībā uz vides monitoringu un tā
veikšanas kārtību, piesārņojošo vielu reģistra izveidi un informācijas pieejamību sabiedrībai” 9.p) .
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13.5. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija;

Neattiecas uz B kategorijas piesārņojošo darbību.
13.6.ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām.

1.

2.
3.

4.

5.

Par visām avārijas situācijām, kuru dēļ radies vai var rasties vides piesārņojums, ne vēlāk kā
vienas darbdienas laikā rakstveidā informēt VVD Daugavpils RVP (Dabas resursu nodokļa
likuma 22. panta pirmā daļa un likuma „Par piesārņojumu” 6. panta 5.punkts). Gadījumā, ja ir pārkāpti
šīs B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas nosacījumi vai apdraudēta šo nosacījumu
turpmākā ievērošana, jāpaziņo VVD Daugavpils RVP (likuma „Par piesārņojumu” 6. panta ceturtā
daļa).
Veikt dabas resursu nodokļa aprēķinus un maksājumus saskaņā ar Dabas resursu nodokļa
likuma prasībām.
Līdz ceturksnim sekojošā nākamā mēneša 20. datumam iesniegt Valsts ieņēmumu dienestam
pārskatu par aprēķināto dabas resursu nodokli par iepriekšējo ceturksni (Dabas resursu nodokļa
likuma 27. panta otrā daļa).
Līdz ceturksnim sekojošā nākamā mēneša 20. datumam aprēķināt un iemaksāt dabas resursu
nodokli par iepriekšējo ceturksni Valsts ieņēmumu dienesta noteiktajā budžeta kontā (Dabas
resursu nodokļa likuma 27. panta trešā daļa). Ja aprēķinātais dabas resursu nodoklis pēc
pamatlikmēm nepārsniedz 142,29 euro gadā (par visiem ar dabas resursu nodokli
apliekamajiem objektiem kopā), jāaprēķina un jāmaksā dabas resursu nodoklis par
iepriekšējo gadu līdz nākamā gada 20. janvārim (Dabas resursu nodokļa likuma 27. panta 4. daļas
2.p.).
Dabas resursu nodokļu pārskatā norādīto informāciju par aprēķināto nodokli pamatot ar
uzskaites dokumentiem un dabas resursu nodokļa aprēķina lapu (6. pielikums) par
piesārņojuma veidiem, apjomiem un limitiem. Augstāk minēto informāciju uzglābāt trīs
gadus un pēc pieprasījuma uzrādīt to VVD Daugavpils RVP inspektoram (MK 19.06.2007.
noteikumu Nr. 404 „Kārtība, kādā aprēķina un maksā dabas resursu nodokli, izsniedz dabas resursu lietošanas
atļauju un auditē apsaimniekošanas sistēmas” 43.p.).

6.

7.

8.

Dabas resursu nodokli aprēķināt atbilstoši dabas resursu nodokļa likmēm par katru vidē
emitētā piesārņojuma vienību. Faktiski emitētā piesārņojuma apjomu dabas resursu nodokļa
maksātājam pierādīt atbilstoši akreditētu laboratoriju veiktajām analīzēm (Dabas resursu
nodokļa likuma 13. panta pirmā un otrā daļa).
Aprēķināt dabas resursu nodokli saskaņā ar MK 19.06.2007. noteikumu Nr.404 „Dabas
resursu nodokļa aprēķināšanas un maksāšanas kārtība un kārtība, kādā izsniedz dabas
resursu lietošanas atļauju” 22.,23.,25.,26. punktu prasībām.
Līdz attiecīgā gada 1. martam aizpildīt Valsts statistikas pārskatu „Nr.2 – Ūdens. Pārskats
par ūdens resursu lietošanu” par iepriekšējo gadu LVĢMC mājaslapā tiešsaistes režīmā (MK
23.05.2017. noteikumu Nr. 271 “Noteikumi par vides aizsardzības valsts statistikas pārskatu veidlapām” 4.p.).

9.

Ja testēšanas pārskatos konstatētā emisijas neatbilstība atļaujas nosacījumiem, atļaujas
turētāja pienākums informēt par to VVD Daugavpils RVP un Veselības inspekcijas
Sabiedrības veselības uzraudzības un kontroles departamenta Latgales kontroles nodaļu
(Noteikumu Nr.34 62.p.).

14. Troksnis:
14.1. trokšņa avoti un nosacījumi troksni radošo iekārtu darbībai:

Ievērot MK 07.01.2014. noteikumu Nr.16 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība”
prasības.
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14.2. trokšņa emisijas limiti:

Piesārņojošo darbību veikt tā, lai trokšņa līmenis pie tuvākajām sabiedriskām un dzīvojamām
mājām nepārsniegtu MK 07.01.2014. noteikumu Nr.16 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības
kārtība” 2.pielikumā noteiktos vides trokšņa robežlielumus.
14.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes):

Saņemot iedzīvotāju sūdzības par paaugstinātu trokšņa līmeni ārpus NAI teritorijas:
 nekavējoties noskaidrot traucējošā trokšņa avotu;
 veikt trokšņa mērījumus uz objekta robežas vai trokšņa uztvērēja. Mērījumus veikt
attiecīgajā jomā akreditētai laboratorijai ar akreditētām metodēm saskaņā ar MK
07.01.2014. noteikumu Nr.16 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” prasībām;
 veikt pasākumus trokšņa samazināšanai, lai nodrošinātu MK 07.01.2014. noteikumu
Nr.16 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” prasību izpildi.
14.4. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām:

Mēneša laikā pēc trokšņa mērījumu veikšanas iesniegt testēšanas pārskata kopiju VVD
Daugavpils RVP un Veselības inspekcijai (LR MK 17.02.2009. noteikumu Nr.158 „Noteikumi par prasībām
attiecībā uz vides monitoringu un tā veikšanas kārtību, piesārņojošo vielu reģistra izveidi un informācijas
pieejamību sabiedrībai” 16.p.).
15. Atkritumi:
15.1. atkritumu veidošanās:

Atkritumu veidošanos un rīcību ar tiem nodrošināt atbilstoši šīs atļaujas 2.pielikuma 21. un 22.
tabulai.
15.2. atkritumu apsaimniekošanas (savākšanas, apstrādes, reģenerācijas un apglabāšanas) nosacījumi;

1.

2.

3.

4.

Saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 4.p. prasībām, atkritumu apsaimniekošanas
nedrīkst negatīvi ietekmēt vidi, tai skaitā:
- radīt apdraudējumu ūdeņiem, gaisam, augsnei, kā arī florai un faunai,
- radīt traucējošus trokšņus un smakas;
- piesārņot un piegružot vidi.
Atkritumus no NAI restēm savākt NAI teritorijā izvietotajos konteineros un nodot izvešanai
(saskaņā ar noslēgto līgumu) uzņēmumam, kuram ir atbilstošā atļauja atkritumu
apsaimniekošanai (Atkritumu apsaimniekošanas likuma 20. pants).
Nodrošināt, lai radīto vai valdījumā esošo atkritumu reģenerāciju vai apglabāšanu veic
atkritumu apsaimniekotājs, kurš ir saņēmis attiecīgu atļauju A vai B kategorijas
piesārņojošo darbību veikšanai atbilstoši normatīvajiem aktiem par piesārņojumu (Atkritumu
apsaimniekošanas likuma 20. panta pirmās daļas 2.punkts).
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtās radušos nosēdumus un dūņas (pēc nostadinātāja) izvest uz
laukiem mēslošanai vai nodot tādu iekārtu operatoram, kurš nodrošina šādu atkritumu veida
pieņemšanu un to tālāku apstrādi. Noslēgt ar pakalpojuma sniedzēju atbilstošu līgumu un
ievērot MK 02.05.2006. noteikumu Nr.362 „Noteikumi pa notekūdeņu dūņu un to kompostu
izmantošanu, monitoringu un kontroli“ prasības.

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

1.

Veikt visu apsaimniekoto un radīto atkritumu daudzuma (apjoma), veidu, izcelsmes,
savākšanas biežuma, pārvadāšanas veidu uzskaiti hronoloģiskā secībā, un iesniegt apkopoto
informāciju normatīvajos aktos par vides statistiku noteiktajā kārtībā VVD Daugavpils RVP
un uzglabāt šos dokumentus ne mazāk kā trīs gadus (Atkritumu apsaimniekošanas likuma 23. panta
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pirmās daļas 1.punkts un otrā daļa).

2.

3.

4.

Izmantojot notekūdeņu dūņas augsnes mēslošanai lauksaimniecības zemēs, ievērot MK
02.05.2006. noteikumu Nr.362 „Noteikumi pa notekūdeņu dūņu un to kompostu
izmantošanu, monitoringu un kontroli“ IV. sadaļas prasības.
Lauksaimniecībā izmantojamās zemēs augšņu mēslošanai drīkst izmantot tikai apstrādātas
notekūdeņu dūņas (MK 02.05.2006. noteikumu Nr.362 „Noteikumi pa notekūdeņu dūņu un to kompostu
izmantošanu, monitoringu un kontroli“ 29.p.).
Notekūdeņu dūņas pēc izkliedes uz lauka iestrādāt augsnē triju dienu laikā. Notekūdeņu
dūņas nav atļauts izkliedēt laikposmā no 15. decembra līdz 1. martam (MK 02.05.2006.
noteikumu Nr.362 „Noteikumi pa notekūdeņu dūņu un to kompostu izmantošanu, monitoringu un kontroli“
38.p.).

15.4. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām;

1.

Līdz attiecīgā gada 1. martam aizpildīt Valsts statistikas pārskatu „Nr.3 – Atkritumi.
Pārskats par atkritumiem” par iepriekšējo gadu LVĢMC mājaslapā tiešsaistes režīmā (MK
23.05.2017. noteikumu Nr. 271 “Noteikumi par vides aizsardzības valsts statistikas pārskatu veidlapām” 4.
p.).

2.

3.

Par visām avārijas situācijām, kuru dēļ radies vai var rasties vides piesārņojums, ne vēlāk kā
vienas darbdienas laikā rakstveidā informēt VVD Daugavpils RVP (Dabas resursu nodokļa
likuma 22. panta pirmā daļa, likuma „Par piesārņojumu” 6. panta 5.p.) .
Katru gadu iesniegt VVD Daugavpils RVP pārskatu par saražoto notekūdeņu dūņu masu,
kvalitāti un izmantošanu vai apglabāšanu saskaņā ar MK 02.05.2006. noteikumu Nr. 362
„Noteikumi par notekūdeņu dūņu un to kompostu izmantošanu, monitoringu un kontroli”
83.p. prasībām.

15.5. atkritumu sadedzināšanas vai līdzsadedzināšanas iekārtai – iekārtas jauda, iekārtā sadedzināmo
atkritumu kategorijas, atkritumu daudzums;

Neattiecas uz B kategorijas piesārņojošo 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 B kategorijas piesārņojošo darbību.
16. Prasības augsnes, grunts, kā arī pazemes ūdeņu aizsardzībai, tai skaitā nosacījumi monitoringa
veikšanai (mērījumu vietas, regularitāte, metodes), kā arī ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības
institūcijām:

Neattiecas uz B kategorijas piesārņojošo darbību.
16.1 Nosacījumi A kategorijas iekārtām, ar kuriem saskaņā izvērtē atbilstību emisijas robežvērtībām, kas
noteiktas secinājumos par labākajiem pieejamiem tehniskiem paņēmieniem.

Neattiecas uz B kategorijas piesārņojošo darbību.
17. Nosacījumi iekārtas darbībai netipiskos apstākļos – piemēram, iekārtas vai tās daļas ieregulēšana vai
testēšana, iekārtas palaišanas un apturēšanas operācijas, darbības traucējumi, iekārtas īslaicīga
apstādināšana vai iekārtas darbības ierobežošana vai apturēšana nelabvēlīgos meteoroloģiskos apstākļos.

1.

2.

NAI tehnoloģisko iekārtu bojājumu gadījumā ierobežot vai apturēt to darbību līdz brīdim,
kad var tikt atsākta iekārtu darbība normālā režīmā un tiktu ievēroti šajā atļaujā izvirzītie
nosacījumi.
Veikt nepieciešamos piesardzības pasākumus, lai novērstu vai, ja tas nav iespējams,
samazinātu vides piesārņošanu vai tās risku, kā arī avāriju risku (likuma „Par piesārņojumu”
5. pants).
17

3.

Vismaz 3 darba dienas pirms NAI darbības apturēšanas (kad ir nepieciešams veikt NAI
tehnoloģisko remontu/profilaktiskos biobloka tīrīšanas darbus) rakstiski informēt par to
VVD Daugavpils RVP. Rakstiskā paziņojumā jānorada informācija par:
- plānotajiem remontdarbu termiņiem;
- paredzētajiem notekūdeņu apsaimniekošanas pasākumiem NAI tehniskās
apkopes/remonta laikā.

18. Nosacījumi, pārtraucot iekārtas vai tās daļas darbību, lai samazinātu ietekmi uz vidi. Pārvalde paredz
operatora pienākumu veikt attīrīšanas darbības, lai savāktu, kontrolētu un ierobežotu bīstamo ķīmisko vielu
izplatību un lai neradītu draudus cilvēka veselībai vai videi.

1.

2.

3.

Ne vēlāk kā 30 dienas pirms iekārtas darbības pilnīgas pārtraukšanas, iesniegt VVD
Daugavpils RVP attiecīgu iesniegumu, norādot pasākumus, kas tiks veikti darbības vietas
sakārtošanai atbilstoši izsniegtās atļaujas nosacījumiem (likuma „Par piesārņojumu” 30. panta
ceturtā daļa).
Gadījumā, ja iekārtas darbība pilnīgi tiks pārtraukta, veikt pasākumus, kas nepieciešami
piesārņojuma riska novēršanai un iekārtas atrašanās vietas sakārtošanai atbilstošā stāvoklī
(likuma „Par piesārņojumu” 4. panta devītā daļa).
Nodrošināt darbības rezultātā radīto vai valdījumā esošo atkritumu nodošanu pārstrādei
komersantam, kurš ir saņēmis attiecīgu atļauju A vai B kategorijas piesārņojošo darbību
veikšanai atbilstoši normatīvajiem aktiem par piesārņojumu (Atkritumu apsaimniekošanas likuma
20. panta pirmās daļas 4.p.).

19. Nosacījumi avāriju novēršanai un darbībām ārkārtas situācijās:

1. Par visām avārijas situācijām, kuru dēļ radies vai var rasties vides piesārņojums, ne vēlāk kā
vienas darbdienas laikā rakstveidā informēt VVD Daugavpils RVP (Dabas resursu nodokļa
likuma 22. panta pirmā daļa, likuma „Par piesārņojumu” 6. panta 5. punkts) .
2. Gadījumā, ja ir pārkāpti šīs B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas nosacījumi vai
apdraudēta šo nosacījumu turpmākā ievērošana, jāpaziņo VVD Daugavpils RVP (likuma „Par
piesārņojumu” 6. panta ceturtā daļa).
3. Avārijas un ārkārtas situāciju gadījumos rīkoties saskaņā ar uzņēmumā izstrādāto un
apstiprināto rīcības plānu avāriju situācijās.
4. Avārijas gadījumā ierobežot vai apturēt tehnoloģisko iekārtu darbību līdz brīdim, kad var tikt
atsākta iekārtu darbība normālā režīmā un tiktu ievērotas šajā atļaujā izvirzītie nosacījumi.
5. Informāciju par gadījumiem, kad radušies tiešā kaitējuma draudi vai radies kaitējums videi,
rakstiski iesniegt VVD Daugavpils RVP, vienlaikus nosūtot to arī elektroniski atbilstoši MK
24.04.2007. noteikumu Nr.281 „Noteikumi par preventīvajiem un sanācijas pasākumiem un
kārtību, kādā novērtējams kaitējums videi un aprēķināmas preventīvo, neatliekamo un
sanācijas pasākumu izmaksas” 48. punktam un 5. pielikumam.
20. Prasības informācijai, kas sniedzama vides aizsardzības institūcijām, ja pārkāpti atļaujas nosacījumi, vai
notikusi avārija, kā arī prasības informācijai, kas sniedzama vides aizsardzības institūcijām saskaņā ar
Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu pārneses reģistru, kā to nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.
gada 18. janvāra Regula Nr.166/2006 par Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu pārneses reģistra ieviešanu un
padomes Direktīvu 91/689 EEK un 96/61/EK grozīšanu:

Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 6. panta ceturtās un piektās daļas, 45. panta ceturtās daļas
prasībām, ja ir pārkāpti šīs atļaujas nosacījumi vai apdraudēta šo nosacījumu turpmākā
ievērošana, vai ir radies cilvēku dzīvībai, veselībai vai videi bīstams piesārņojums vai pastāv
nopietni šāda piesārņojuma rašanās draudi, operatoram par to paziņot VVD Daugavpils RVP,
sniedzot informāciju par notikuma vietu, laiku, vidē noplūdušo piesārņojošo vielu daudzumu,
iemeslu un atbilstošu rīcību. Veikt katra pārkāpuma un avārijas reģistrāciju.
Informācijas sniegšanai:
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-

e-pasts: daugavpils@daugavpils.vvd.gov.lv;
telefona numuri: 65423219 (stacionārais), 65426545 (fakss), 28635770 (dežūrējošais
inspektors (vides SOS AVĀRIJAS GADĪJUMOS Daugavpils RVP pārraudzībā esošajā
teritorijā).

21. Nosacījumi vides valsts inspektoru regulārajām kontrolēm:

Inspekcijas veikšanai un atļaujas nosacījumu pārbaudei operatoram nodrošināt brīvu pieeju
informācijai, nepieciešamiem datiem par uzņēmumu.
Pēc inspektora pieprasījuma nozīmēt atbildīgo darbinieku iespējamās negadījuma teritorijas
apsekošanai un sniegt nepieciešamo informāciju situācijas noskaidrošanai.

Cvirkoviča 65422466

19

1.Pielikums
Sarakste ar Līvānu novada Sutru pagasta pārvaldi un citām iestādēm sakarā ar B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas
izsniegšanu/pārskatīšanu Sutru ciema NAI darbībai: norādes par datumiem, tai skaitā iesniegumu un tā precizējumu vai papildinājumu
iesniegšanas datumi.
Saņemšanas/
nosūtīšanas
datums
08.04.2010.
31.05.2010.

24.03.2017.
26.04.2017.

Vēstules vai iesnieguma Nr.

Ziņas par vēstulē vai iesniegumā sniegto informāciju

Tika pieņemts iesniegums B kategorijas piesārņojošās
darbības atļaujas saņemšanai.
Izsniegtā B kategorijas piesārņojošās darbības atļauja
Nr.DA10IB0035.
Ir iesniegts Līvānu novada Sutru pagasta pārvaldes
iesniegums B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas
pārskatīšanai (ar papildus informāciju).
Veselības inspekcijas Sabiedrības veselības uzraudzības un Par Līvānu novada Sutru pagasta pārvaldes atļaujas
kontroles departamenta Latgales kontroles nodaļas 06.04.2017. piesārņojošai darbībai pārskatīšanu
vēstule Nr.5.7-33/8388.

06.07.2017.

B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas Nr.DA10IB0035 pārskatīšana.

2.pielikums
Piesārņojošās vielas notekūdeņos
16. tabula
Novadīšanas vietas
identifikācijas
numurs

Piesārņojošā
viela, parametrs

suspendētas
Izplūdes
vieta
– vielas
Sanaužu strautā, tālāk
BSP5
pēc 6 km Feimankas
upē,
identifikācijas
ĶSP
numurs
N800115
P kop.
N kop.

Īss lietotās attīrīšanas apraksts un tās
efektivitāte (%)

Atbilstoša attīrīšana
Samazināt par 90%
Atbilstoša attīrīšana
Atbilstoša attīrīšana
Atbilstoša attīrīšana
Atbilstoša attīrīšana

Pēc attīrīšanas
mg/l

tonnas gadā

35

< 0.336

25

< 0.240

125

< 1.170

Bez limita

Bez limita

Bez limita

Bez limita
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Tieša notekūdeņu un lietus ūdeņu izplūde ūdens objektos (grāvī, upē, ezerā, jūrā)
17.tabula

Novadīšanas
Novadīšanas
vietas
vietas
nosaukums un identifikācijas
adrese (vieta)
numurs

Izplūdes vieta –
Sanaužu starutā
un tālāk pēc 6.0
km Feimankas
N800115
upē
Sutru
ciemā,
Sutru pagastā,
Līvānu novadā

Novadīšanas
vietas
Saņemošā ūdenstilpe
ģeogrāfiskās koordinātas

Z platums

56° 18' 28''

A garums

nosaukums

26° 30' 56'

Sanaužu
strauts

Ūdens
saimnieciskā
iecirkņa
kods

432514

Notekūdeņu
daudzums
ūdens
caurtece
(m3/h)

0

m3/dnn
(vidēji)

26.3

m3/gadā
(vidēji)

9600,0

Novadīšanas
ilgums
h/dnn;
dnn/gadā

24
h/dnn
365
dnn/gadā

Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem
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21.tabula

Atkritu
mu klase

Atkritumu
nosaukums

190805

Dūņas

190801

Atkritumi
režģa

Atkritumu
bīstamība

nav
bīstamie
no nav
bīstamie

Pagaidu
glabāšanā
(t/gadā)

Ienākošā atkritumu plūsma (t/gadā)
saražots
saņemts
no citiem
uzņēmuGalvemiem
kopā
t/
nais
(uzņēmējgadā
avots
sabiedrībām)

Izejošā atkritumu plūsma (t/gadā)
pārstrādāts
apglabāts

Daudzums

R-kods

Daudzums

Dkods

nodots
citiem
uzņēmu
miem
(uzņēmējsabiedrībām)

Kopā

0

Attīrīšanas
iekārtas

2.0

0

2.0

0

0

0

0

2.0

2.0

0

Aka ar režģi

0,12

0

0,12

0

0

0

0

0,12

0,12

Atkritumu savākšana un pārvadāšana
22.tabula

Atkritumu
nosaukums

Atkritumu
bīstamība

Savākšanas
veids

Pārvadāto
atkritumu
daudzums
(t/gadā)

Pārvadāšan
as veids

Komersants, kas veic
atkritumu
Komersants,
kas
pārvadājumus (vai saņem atkritumus
atkritumu radītājs)

190805

Dūņas

nav bīstami

Dūņu
nostadinatājs

2.0

Autotransports

Izmantotas lauksaimniecībā kā mēslojums

190801

Atkritumi no
nav bīstami
režģa

Konteiners

0,12

Autotransports

Uzņēmums,
kas Uzņēmums,
kas
saņēmis
atbilstošu saņēmis
atbilstošu
atļauju
atļauju

Atkritumu klase
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Pielikums Nr.3

G sadaļa
Kopsavilkums
24. Kopsavilkumā sabiedrības informēšanai par iekārtu norāda:
24.1. iekārtas nosaukumu, informāciju par operatoru, īpašnieku un iekārtas atrašanās vietu; Līvānu novada domes Sutru pagasta pārvaldes, Sutru
ciemata notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ar ūdenssaimniecības sistēmu
24.2. īsu ražošanas aprakstu un iemeslu, kāpēc nepieciešama atļauja;
Ūdensapgādes sistēma.
Dzeramais ūdens Sutru ciemata iedzīvotājiem tiek piegādāts no ūdensapgādes urbumiem, t.i.:
• no artēziskā urbuma Nr.1, kas ierīkots 1983. gadā, urbuma dziļums 30 m, ģeoloģiskais indekss – D3pl, Latvijas Vides, ģeoloģijas un
meteoroloģijas centra (turpmāk tekstā LVĢMC) DB Nr.13814, ūdens ieguves vietas identifikācijas Nr. P-800432. Paredzētais ūdens
ieguves daudzums no artēziskā urbuma Nr.1. (LVĢMC DB 13814) – 13,15 m3/dnn, 4800 m3/a;
• no artēziskā urbuma Nr.2, kas ierīkots 1989. gadā, urbuma dziļums 25 m, ģeoloģiskais indekss – D3pl, LVĢMC DB Nr.13804, ūdens
ieguves vietas identifikācijas Nr. P800433. Paredzētais ūdens ieguves daudzums no artēziskā urbuma Nr.2. (LVĢMC DB 13804) – 9,86
m3/dnn, 3600 m3/a;
• no artēziskā urbuma Nr.3, kas ierīkots 1997. gadā, urbuma dziļums 23 m, ģeoloģiskais indekss – D3pl, LVĢMC DB Nr.13870, ūdens
ieguves vietas identifikācijas Nr. P800434. Paredzētais ūdens ieguves daudzums no artēziskā urbuma Nr.3. (LVĢMC DB 13870) – 9,86
m3/dnn, 3600 m3/a;
Kopējais paredzētais ūdens ieguves daudzums – 32,88 m3/dnn, 12000 m3/a; Centrālajai ūdens apgādei pieslēgtas 20.individuālās mājas, viena 27 dzīvokļu dzīvojamā māja, viena 24-dzīvokļu dzīvojamā māja, saimnieciskās ēkas, Sutru pagasta pārvaldes ēka. Ūdeņus lieto 154 ciemata „Sutri”
dzīvojošie iedzīvotāji, iedzīvotājiem piederošo mājlopu kopšanai un dzirdināšanai, ražošanas procesa vajadzībām (perspektīvā). Centrālā ūdens
apgādes sistēma sastāv no artēziskā urbuma Nr.1 (LVĢMC DB Nr.13814) un no artēziskā urbuma Nr.2 (LVĢMC DB Nr.13804).
Ūdensapgādes sistēma Līvānu novada Sutru pagasta Sutru pamatskolā sastāv no ūdens ņemšanas vietas artēziskā urbuma akas Nr.3 (LVĢMC DB
Nr.13870).
Sutru ciematā tīklu kopgarums – 2.274 km ūdensapgādes sistēmas rekonstrukcija ir veikta 2008. gada jūnijā. Pārsūknēšanas stacijā uzstādīts
kanalizācijas sūknis Grix-150MG ar jaudu 15 m3/h.
Ūdens sūknēšanai tiek izmantoti (sūknis TWI4.09-12-b, jauda 24 m3/s ECV-5-6.3-2. gab., sūknis SUB8S jauda 100 L/s-1. gab.), sūkņu stacijas, ūdens
atdzelžošanas stacijas. Atdzelžošana - ūdens plūsmas aerācija ar atmosfēras gaisu un filtrāciju spiediena filtros IRPS600. Filtrējošais materiāls: dažādas
frakcijas kvarca smiltis, katalizators un antracīts. Ir uzstādīti hidrofori (divi gabali - 500 litri katrs ar sūkni ārējā un iekšējā ūdensvada tīklu).
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Lai saglabātu labāku dzeramā ūdens kvalitāti, tiek veikta dzeramā ūdens dezinfekcija saskaņā ar dezinfekcijas efektivitātes programmu. Dzeramā
ūdens kvalitātes uzlabošanai nepieciešamības gadījumos tiek veikta dezinfekcija ar Oasis-300 līdzekli. Dezinfekciju veic komunālās saimniecības
vadītājs, saņēmis apliecību Nr. 27985 izsniegta 14.03.2011.
Kanalizācijas sistēma.
Ciemata Sutri sadzīves notekūdeņu attīrīšanai izmanto attīrīšanas iekārtas (turpmāk tekstā NAI) BIO-50 (nodotas ekspluatācijā 1983. gadā) ar projekta
ražību 50 m3/dnn., kurām ir izmainīta iekārtu tehnoloģiskā shēma, pašlaik tās darbojas mehāniskajā attīrīšanas režīmā. Pēc attīrīšanai izmanto
divpakāpju bioloģiskos dīķus (2 gab.) ar tilpumu 6080 m3 (darba tilpums 52900 m3) katrs. Attīrītie notekūdeņi tiek novadīti Sanaužu strautā un pēc 6.0.
km Feimankas upē. NAI identifikācijas Nr. A800121. Notekūdeņu izplūdes identifikācijas Nr.N800115. Kopējais notekūdeņu daudzums Sutru ciema
NAI – 26,30 m3/dnn, 9600 m3/gadā.
Kanalizācijas tīklu kopgarums 2.414 km, viena sūkņu stacija. Reljefa atzīmes krituma dēļ notekūdeņu padevei uz attīrīšanas iekārtām uzcelta
kanalizācijas sūkņu stacija.
No Sutru pamatskolas un individuālajām mājam notekūdeņi tiek izvesti ar speciālu auto transportu uz notekūdeņu kanalizācijas aku pirms sūkņu
stacijas. Darbus veic komunālā saimniecība ar specializēto traktoru.
Lietus ūdens notekūdeņi no jumtiem tiek novadīti caur lietus ūdens kanalizācijas akām Sanaužu strautā un pēc 6.0 km. Feimankas upē.
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbības procesā rodas dūņas ~ 2.t. gadā. Tās izmanto zemnieku lauku mēslošanai Sutru pagasta pārvaldei piederošajā
zemes gabalā kadastra Nr. 76820050162. Tā kā zeme pieder pašvaldībai līgums nav nepieciešams.
24.3. piesārņojošās darbības aprakstu (norāda izmantojamos resursus un emisiju ietekmi uz vidi). Aprakstā sniedz šādas ziņas:
24.3.1. ūdens patēriņš (ikgadējais daudzums – esošai iekārtai) un pasākumi ūdens lietošanas
Ūdensapgādes sistēma Līvānu novada Sutru pagasta ciematā „Sutri” sastāv no ūdens saņemšanas vietas artēziskā urbuma akas Nr.1 VĢD DB
Nr.13814 – 1983.g., 30 m), ģeoloģiskais indekss – D3pl, VĢD DB Nr.13814 urbuma identifikācijas Nr.P800432, artēziskā urbuma akas Nr.2 VĢD DB
Nr.13804 urbuma identifikācijas Nr.P800433, Nr.3 VĢD DB Nr.13870 urbuma identifikācijas Nr.P800434. Tīklu kopgarums 2.274 km.
Rekonstrukcija veikta 2008. gadā. Ūdens ieguve – 32,88 m³/dnn un 12000 m³/gadā. Ūdens ieguves režīms vienmērīgs.
Notekūdeņu attīrīšanai tiek izmantotas bioloģiskās attīrīšanas iekārtas BIO-50, kas nodotas ekspluatācijā 1983. gadā. Projektētā jauda 50 m³/dnn,
caurlaidības spēja 0.05 l/sek. Kanalizācijas tīklu kopgarums 2.414 km. Notekūdeņu attīrīšanai tiek izmantoti 2 biodīķi ar tilpumi ~1300 m3.
24.3.2. galvenie izejmateriāli (arī kurināmais un degviela) un to lietojums;
Neattiecas.
24.3.3. bīstamo ķīmisko vielu lietošana un plānotie pasākumi to aizvietošanai;
Ūdensvada dezinfekcijas līdzekļi tabletes ,,OASIS-3000” netiek uzglabātas ,bet iegādātas pēc nepieciešamības. Daudzums 0,001 t/g. Dezinfekciju veic
komunālās saimniecības vadītājs.
24.3.4. nozīmīgākās emisijas gaisā un ūdenī (koncentrācija un ikgadējais lielums);
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Notekūdeņu analīzes veic laboratorija divas reizes gadā pēc sekojošiem parametriem: Suspendētās vielas, BSP5, ĶSP, N kop, P kop. Notekūdeņu
analīžu ņemšanas vieta iekārtota.
24.3.5. atkritumu veidošanās un apsaimniekošana;
Cietie sadzīves atkritumi tiek savākti konteineros un pēc vajadzības ar SIA „Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” specializēto transportu tiek
izvesti uz atkritumu poligonu.
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbības procesā rodas atkritumi – dūņas. Tās uzglabā Sutru pagasta pārvaldei piederošajā zemes gabalā kadastra Nr.
76820050162 un pēc 1,5. gada izmanto zemnieku lauku mēslošanai. Daudzums 2 t gadā. Tā kā zeme pieder pašvaldībai līgums nav nepieciešams.
24.3.6. trokšņa emisijas līmenis;
Troksnis nepārsniedz normatīvajos aktos noteiktās robežvērtības, sūdzības no iedzīvotājiem nav saņemtas, gaisa pūtējs atrodas telpās.
24.4. iespējamo avāriju novēršanu;
Ugunsdzēsības vajadzībām kalpo ugunsdrošības rezervuārs un dīķis. Pasākumu plāns ārkārtas situācijai:
Pēkšņas elektroenerģijas atvienošana- paziņot elektrosaimniecības atbildīgajai personai vai AET operatīvajam dežurantam.
Ūdensvada vai kanalizācijas izplūdums- Līvānu novada Sutru pagasta komunālās saimniecības vadītājs organizē likvidēšanas darbus.
Gadījumos ja dzeramā ūdens kvalitāte neatbilst normām vai epidēmiju laikā izpildīt veselības inspekcijas prasības un veikt dezinfekciju.
Sabojāts pūtējs ūdens aerācijai- apkalpojošām personālam nomainīt bojāto iekārtu.
Parādoties bīstamām ķīmiskām vielām paziņot RVP, ugunsdzēsības un glābšanas dienestam.
Regulāri veikt ūdens skaitītāju pārbaudes.
24.5. nākotnes plānus – iekārtas plānoto paplašināšanos, atsevišķu daļu vai procesu modernizāciju.
Lai uzlabotu NAI darbības efektivitāti operators tuvākajā laikā plāno sekojošus darbus:
N.p.k.

Uzdevums
1
2
3
4
5
6

Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu teritorija tiks iežogota pilnībā.
Lai uzlabotu NAI darbības efektivitāti, pilnībā no NAI nostādinātājiem (uzkrājēj tvertnēm) tiks izsūknēti
notekūdeņi
Pēc notekūdeņu izsūknēšanas, pilnībā tiks iztīrītas NAI uzkrājēj tvertnes
Dūņas un atkritumus, kas radušies NAI apkopes rezultātā nodos atbilstošam apsaimniekotājam.
Tiks atjaunota NAI darbība
Tiks apsekota un pārtīrītas NAI teritorijā esošās kanalizācijas akas.

Izpildes
termiņš
16.06.2017.
20.05.2017.
20.05.2017.
20.05.2016.
20.05.2017.
20.05.2017.
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4.Pielikums
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5. Pielikums
Gada pārskats par___________________________________ monitoringa rezultātiem par_______ gadu.
(uzņēmuma un iekārtas nosaukums)
___________________________________
(atļaujas numurs)
1. Emisiju mērījumu rezultātu apkopojums un izvērtējums par notekūdeņu radīto piesārņojumu
1.1.

D

Valsts statistikas atskaites „Nr.2 – Ūdens”. Pārskats par ūdens resursu lietošanu” pievienošanas datums un pārskata ID numurs VSIA
„Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” datu bāzē
D

M

M

G

G

G

G

Datums:

Atskaites identifikācijas numurs LVĢMC datu bāzē:
1.2. Ūdens ieguves un notekūdeņu daudzums:
salīdzinājums ar iepriekšējo pārskata gadu (izmaiņas, to cēloņi)
_____________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
1.3. Attīrītajos notekūdeņos esošo piesārņojošo vielu emisija vidē mērījumu rezultāti: salīdzinājums ar iepriekšējo pārskata gadu (izmaiņas, to
cēloņi)
_____________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
1.4. Neattīrītajos notekūdeņos esošo piesārņojošo vielu mērījumu rezultāti (mg/l): salīdzinājums ar iepriekšējo pārskata gadu
(izmaiņas, to cēloņi)
_____________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
2. Pazemes ūdeņu kvalitātes monitorings un izvērtējums: salīdzinājums ar iepriekšējo pārskatu (izmaiņas, to cēloņi)
_____________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
Piesārņojošo vielu emisiju gaisā rezultātu apkopojums un izvērtējums par radīto gaisa piesārņojumu
2.1. Valsts statistikas atskaites „Nr.2 – Gaiss”. Pārskats par gaisa aizsardzību” pievienošanas datums un pārskata ID numurs VSIA „Latvijas
Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” datu bāzē
Datums:
D
D
M
M
G
G
G
G
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Atskaites identifikācijas numurs LVĢMC datu bāzē:
2.2. Piesārņojošo vielu emisiju gaisā gada
apjoms: salīdzinājums ar iepriekšējo
pārskata gadu (izmaiņas, to cēloņi)
_____________________________________________________________________________________________________________________________
3. Atkritumu apsaimniekošana
3.1. Valsts statistikas atskaites „Nr.3 – Atkritumi”. Pārskats par atkritumiem” pievienošanas datums un pārskata ID numurs VSIA „Latvijas
Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” datu bāzē
Datums:
D
D
M
M
G
G
G
G
Atskaites identifikācijas numurs LVĢMC datu bāzē:
3.2. Iekārtās radīto atkritumu plūsmas:
salīdzinājums ar iepriekšējā gada atkritumu apjomiem (izmaiņas, to cēloņi)
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

4. Atļaujas nosacījumu izpildes novērtējums par monitoringa veikšanu
(jāizvērtē atļaujas nosacījumu izpilde pārskata gadā, analizējot faktisko situāciju iekārtā)
Izpildes novērtējums

Nosacījums atļaujā
(norādīt konkrētu punktu)

Izpildīts

Daļēji izpildīts

Nav izpildīts

Novērtējuma pamatojums

5. Secinājumi
(iekļaut nepieciešamās rīcības uzlabojumiem un to veikšanai grafiku nākamajā pārskata periodā).
___________________________________________________________________________________________________________________
__________________

______________________________________

Atbildīgās amatpersonas amats, uzvārds
paraksts
6. Piesārņojošo vielu emisiju gaisā rezultātu apkopojums un izvērtējums par radīto gaisa piesārņojumu
6.1. Valsts statistikas atskaites „Nr.2 – Gaiss”. Pārskats par gaisa aizsardzību” pievienošanas datums un pārskata ID numurs VSIA „Latvijas
Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” datu bāzē
Datums:

D

D

M

M

G

G

G

G

Atskaites identifikācijas numurs LVĢMC datu bāzē:
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6.2. Piesārņojošo vielu emisiju gaisā gada apjoms: salīdzinājums ar iepriekšējo pārskata gadu (izmaiņas, to cēloņi)
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________

7. Atkritumu apsaimniekošana
7.1. Valsts statistikas atskaites „Nr.3 – Atkritumi”. Pārskats par atkritumiem” pievienošanas datums un pārskata ID numurs VSIA „Latvijas
Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” datu bāzē
Datums:

D

D

M

M

G

G

G

G

Atskaites identifikācijas numurs LVĢMC datu bāzē:
7.2. Iekārtās radīto atkritumu plūsmas: salīdzinājums ar iepriekšējā gada atkritumu apjomiem (izmaiņas, to cēloņi)
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

8. Atļaujas nosacījumu izpildes novērtējums par monitoringa veikšanu
(jāizvērtē atļaujas nosacījumu izpilde pārskata gadā, analizējot faktisko situāciju iekārtā)
Nosacījums atļaujā
(norādīt konkrētu punktu)

Izpildes novērtējums
Izpildīts

Daļēji izpildīts

Nav izpildīts

Novērtējuma pamatojums

9. Secinājumi
(iekļaut nepieciešamās rīcības uzlabojumiem un to veikšanai grafiku nākamajā pārskata periodā).
____________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________
Atbildīgās amatpersonas amats, uzvārds

__________________
paraksts
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