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A sadaļa
Vispārīgā informācija par atļauju
1. Normatīvie akti, uz kuriem pamatojoties izsniegta atļauja*:
1. Likums „Par piesārņojumu”.
2. Ministru kabineta (turpmāk tekstā - 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:
Atļauja Nr.DA10IB0058 izsniegta 2010. gada 12. augustā uz visu attiecīgās iekārtās
darbības laiku.
Iesniegums atļaujas nosacījumu pārskatīšanai un atjaunošanai iesniedzams reģionālajā vides
pārvaldē:
 vismaz 60 dienas pirms būtiskām izmaiņām piesārņojoša darbībā saskaņā ar Ministru
kabineta 30.11.2010. noteikumu Nr.1082 ,,Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C
kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B piesārņojošo darbību
veikšanai” 4. punktu;
 mēneša laikā pēc likuma „Par piesārņojumu” 32. panta trešās daļas 1. – 4. vai 8. punktā
minēto apstākļu atklāšanas;
Atļauja tiek pārskata un atjaunota ik pēc septiņiem gadiem saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu”
32. panta trīs divi prim daļu.
3. Informācija par to, kam nosūtītas atļaujas kopijas:
Saskaņā ar Noteikumu Nr.1082 56.punkta prasībām, atļaujas kopija nosūtīta:
- Vides pārraudzības valsts birojam (elektroniski: vpvb@vpvb.gov.lv);
- Viesītes novada pašvaldībai (elektroniski: dome@viesite.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 un atļaujas, kuras aizstāj šī atļauja:
Šī atļauja aizstāj 06.06.2005. izsniegto B kategorijas piesārņojošās darbības atļauju Nr. JR-B27.
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B sadaļa
Pieteiktā darbība, iesnieguma izvērtējums un atļaujas izsniegšanas
pamatojums
6. Pieteiktās darbības īss apraksts.
Cīruļu ciema kanalizācijas sistēma:
Pie centralizētās kanalizācijas sistēmas Cīruļu ciemā ir pieslēgta Rites pagasta pārvalde ēka ar
bibliotēku, tautas namu un ģimenes ārsta praksi, Rites pamatskola, pasts, veikals, 10
daudzdzīvokļu mājas un 16 individuālās mājas. Kopumā notekūdeņu centralizēti kanalizācijas
sistēmu izmanto 189 iedzīvotāji.
Sadzīves notekūdeņu attīrīšanai Cīruļu ciemā izmanto 1977. gadā izbūvētas bioloģiskās
notekūdeņu attīrīšanas iekārtas BIO – 400 (aerotenks-nostādinātājs ar biodīķiem) ar jaudu
200 m3/dnn (NAI identifikācijas Nr. A800200). Sakarā ar to, ka bija samazinājies iedzīvotāju
skaits un ūdens patēriņš, pēc rekonstrukcijas (pārbūves) darbiem 1997. gadā, notekūdeņu
attīrīšanas iekārtas strādā ar vienu aerotenku (200 m3/dnn) un otrreizējo nostādinātāju.
Notekūdeņu pēcattīrīšanai var izmantot 2 bioloģiskos dīķus (pašlaik darbojas tikai viens dīķis),
dīķa Nr.1 platība – 0,105 ha, un darbojošās dīķa Nr.2 platība – 0,1086 ha, katra dīķa tilpums –
400 m3.
Kopējais notekūdeņu daudzums sastāda: 95,9 m3/dnn jeb 35000,0 m3/a.
Notekūdeņu pārsūknēšanas stacijas:
Visi ciema notekūdeņi tiek savākti pārsūknēšanas stacijā ,,Druviņas”. Notekūdeņu pārsūknēšanas
stacija ir izveidota dzelzsbetona akā, kurā ir iegremdēts sūknis (FGP 120/16 A ar jaudu 120
m3/stundā, pacelšanas augstums 16 m). Ar sūkņa palīdzību notekūdeņi pa 350 m garu spiedvadu
tiek pārsūknēti uz NAI BIO-400.
Otra sūkņu stacija darbojas individuālo māju ,,Rozes” rajonā, kur ar sūkņa palīdzību notekūdeņi
pa 261 m garu spiedvadu tiek pārsūknēti līdz kanalizācijas akai un tālāk ar pašteci nonāk NAI
BIO-400.
Ciema lietus un sniega kušanas notekūdeņi tiek novadīti centralizētajā sadzīves notekūdeņu
kanalizācijas sistēmā.
Notekūdeņu paraugu ņemšanas vieta ir nosēdaka, kā arī saskaņā ar monitoringu – Dienvidsusēja
100 m augšpus un 100 m lejpus izplūdes vietai. Notekūdeņu novadīšanas vieta ir Dienvidsusējas
upe (novadīšanas vietas identifikācijas Nr. N800184).
VVD Daugavpils RVP 21.06.2017. veica SIA „Viesītes komunālā pārvalde” notekūdeņu
attīrīšanas iekārtu Cīruļu ciemā, Rites pagastā, Viesītes novadā pārbaudi (Ziņojums par
pārbaudes rezultātiem Nr.581-39/2017 no 21.06.2017.), kurā konstatēja, ka:
 biodīķa virsma ir aizaugusi ar ūdensaugiem, kas ir pretrunā ar B kategorijas piesārņojošās
atļaujas Nr. DA10IB0058 C sadaļas 13.2. punkta 2. apakšpunkta prasībām.
No augstāk minētā, VVD Daugavpils RVP secina, ka SIA „Viesītes komunālā pārvalde” nav
nodrošinājusi biodīķa darbības atbilstību vides aizsardzības jomu reglamentējošajos normatīvajos
aktos noteiktajām vides aizsardzības prasībām un B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas
Nr. DA10IB0058 nosacījumiem, līdz ar to nosacījumi ekspluatējamā biodīķa tīrīšanai tiks
izvirzīti šīs atļaujas C sadaļas 13. punktā.
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7. Atrašanās vietas novērtējums.
Cīruļu ciema NAI atrodas 1,1 km attālumā no ciema un 500 m attālumā Z virzienā no
Dienvidsusējas upes. Tuvākās dzīvojamās mājas atrodas 100 m attālumā no NAI.
Pamatojoties uz Rites pagasta teritorijas plānojumu 2008. – 2020. gadam ,,Cīruļu ciema plānotā
(atļautā) teritorijas izmantošana” Cīruļu ciema NAI atrodas uz lauksaimniecībā izmantojamās
zemes ap kurām ir noteikta aizsargjosla. NAI BIO-400 atrodas Dienvidsusējas upes aizsargjoslā.
Saskaņā ar VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” (turpmāk – LVĢMC)
piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu reģistru, Cīruļu ciema NAI teritorija nav iekļauta
Latvijas potenciāli piesārņoto un piesārņoto vietu sarakstā.
8. Lēmuma pieņemšanas procesā iesniegtie priekšlikumi (norādot, kā tie ņemti vērā):
8.1. valsts vai pašvaldību institūciju priekšlikumi:

VVD Daugavpils RVP nav saņemti.
8.2.citu valstu atbildīgo institūciju priekšlikumi, ja ir pārrobežu ietekme:

Nav nepieciešami.
8.3.sabiedrības priekšlikumi:

VVD Daugavpils RVP nav saņemti.
8.4.operatora skaidrojumi:

Nav nepieciešami.
9.Iesnieguma novērtējums:
9.1. ieviestie un plānotie labākie pieejamie tehniskie paņēmieni A kategorijas darbībām;

Neattiecas uz SIA ,,Viesītes komunālā pārvalde” B kategorijas piesārņojošo darbību.
9.2. ieviestie (plānotie) tīrākas ražošanas pasākumi:

Nākotnē tiek plānots veikt kanalizācijas sistēmas paplašināšanu, kā rezultātā centralizētajai
kanalizācijas sistēmai pieslēgt vairākas individuālās mājas.
9.3. resursu izmantošana (ūdens, enerģija un ķīmiskās vielas):

Darbības procesā ķīmiskās vielas, maisījumi, degviela un kurināmais netiek izmantoti.
Elektroenerģija tiek izmantota ražošanas vajadzībām – ūdens ņemšanas vietās sūkņu
darbināšanai, attīrīšanas iekārtās – gaisa padevei aerotenkos un teritorijas apgaismošanai.
Gadā kopumā tiek izmantots 78000 kWh elektroenerģijas.
9.4.emisija gaisā un tās ietekme uz vidi:

Neattiecas uz SIA ,,Viesītes komunālā pārvalde” B kategorijas piesārņojošo darbību.
9.5. smaku veidošanās:

Objektam, strādājot normālā režīmā, neorganizētu emisijas avotu un emisijas avotu ar izteiktu
smaku nav. Veicot notekūdeņu attīrīšanas iekārtu un biodīķu tīrīšanu, iespējami smaku
traucējumi – specifiska kanalizācijas ūdeņu smaka. Iedzīvotāju sūdzības par notekūdeņu
attīrīšanas iekārtu darbības smaku traucējumiem nav saņemtas.
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9.6. emisija ūdenī un tās ietekme uz vidi:

Sadzīves notekūdeņu attīrīšanai izmanto bioloģiskās NAI BIO – 400 (aerotenksnostādinātājs ar biodīķiem) ar kopējo jaudu 200 m3/dnn (NAI identifikācijas Nr.A800200).
Attīrītie notekūdeņi tiek novadīti Dienvidsusējas upē (notekūdeņu izplūdes vietas identifikācijas
Nr. N800184).
Kopējais notekūdeņu daudzums sastāda: 95,9 m3/dnn jeb 35000,0 m3/a.
Cīruļu ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtai aprēķinātais cilvēku ekvivalents ir 177 – 551
(darbojoties uz slodzi, pie notekūdeņu novadīšanas daudzuma 95,5 m3/dnn un rādītājiem pirms
NAI ieplūdē - BSP5: 111 – 345 mg/l).
Saskaņā ar MK 22.01.2002. noteikumu Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdeni”
5.pielikuma 1. tabulu, vidē novadītajiem notekūdeņiem pēc Sēlijas ciema NAI KU-200
jānodrošina atbilstoša attīrīšana, BSP5 samazinot par 50-70%, ķīmisko skābekļa patēriņu
samazinot par 50-75%, suspendētās vielas samazinot par 90% (jānodrošina koncentrācija mazāk
nekā 35 mg/l).
Cīruļu ciema NAI BIO-400 operators VVD Daugavpils RVP ir iesniedzis notekūdeņu testēšanas
pārskatus par 2015. – 2017. gadu. Notekūdeņu paraugus ņēma un testēšanu veica akreditētā
laboratorija (Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts „BIOR”
Diagnostikas centrs) (skat. tabulu Nr. 9.6.1. un tabula Nr.9.6.2.).
Tabula Nr. 9.6.1.
Piesārņojošo vielu koncentrācija notekūdeņos pirms un pēc attīrīšanas
Cīruļu ciema NAI BIO-400 2015. gadā.
Testēšanas datums
01.06.2015.
(pirms NAI)
testēšanas pārskats
Nr. PV-2015-P37237.01
111 ± 11 mg/l

Testēšanas datums
01.06.2015.
(pēc NAI)
testēšanas pārskats
Nr. PV-2015-P37236.01
9,5 ± 1,0 mg/l

Testēšanas datums
26.11.2015.
(pēc NAI)
testēšanas pārskats
Nr. PV-2015-P87949.01
11,5 ± 1,2 mg/l

Kopējais fosfors

4,55 ± 0,23 mg/l

1,56 ± 0,08 mg/l

3,34 ± 0,17 mg/l

Kopējais slāpeklis

29,7 ± 2,4 mg/l

14,3 ± 1,1 mg/l

1,54 ± 0,12 mg/l

Suspendētās vielas

162 ± 16 mg/l

14,0 ± 1,4 mg/l

2,7 ± 0,3 mg/l

ĶSP (ķīmiskais
skābekļa patēriņš)

191 ± 19 mg/l

< 30 mg/l

< 30 mg/l

Amonija slāpeklis
(N/NH4)

26,4 ± 1,0 mg/l

2,17 ± 0,08 mg/l

< 0,10 mg/l

Rādītāji

BSP5 (bioloģiskais
skābekļa patēriņš)
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Tabula Nr. 9.6.2.
Piesārņojošo vielu koncentrācija notekūdeņos pirms un pēc attīrīšanas
Cīruļu ciema NAI BIO-400 2016. un 2017. gadā.
Testēšanas
datums
21.04.2016.
(pirms NAI)
testēšanas
pārskats Nr.
PV-2016-P28230.01
148 ± 15 mg/l

Testēšanas
datums
21.04.2016.
(pēc NAI)
testēšanas
pārskats Nr.
PV-2016-P28229.01
11,0 ± 1,1 mg/l

Testēšanas
datums
12.09.2016.
(pēc NAI)
testēšanas
pārskats Nr.
PV-2016-P63918.01
16,5 ± 1,6 mg/l

Testēšanas
datums
05.06.2017.
(pirms NAI)
testēšanas
pārskats Nr.
PV-2017-P37740.01
345 ± 35 mg/l

Testēšanas
datums
05.06.2017.
(pēc NAI)
testēšanas
pārskats Nr.
PV-2017-P37739.01
12,5 ± 1,2
mg/l

Kopējais
fosfors

1,12 ± 0,06 mg/l

1,64 ± 0,08 mg/l

2,48 ± 0,12 mg/l

-

1,27 ± 0,06
mg/l

Kopējais
slāpeklis

10,4 ± 0,8 mg/l

10,4 ± 0,8 mg/l

1,12 ± 0,09 mg/l

-

2,24 ± 0,18
mg/l

Suspendētās
vielas

133 ± 13 mg/l

6,0 ± 0,6 mg/l

7,4 ± 0,7 mg/l

640 ± 64 mg/l

6,4 ± 0,6 mg/l

ĶSP
(ķīmiskais
skābekļa
patēriņš)

226 ± 23 mg/l

< 30 mg/l

59,9 ± 6,0 mg/l

552 ± 55 mg/l

38,7 ± 3,9
mg/l

Amonija
slāpeklis
(N/NH4)

-

0,28 ± 0,01 mg/l

0,24 ± 0,01 mg/l

-

< 0,10 mg/l

Nitrātu
slāpeklis
(N/NO3)

-

8,17 ± 0,82 mg/l

-

-

2,0 ± 0,20
mg/l

Nitrītu
slāpeklis
(N/NO2)

-

0,030 mg/l

-

-

< 0,003 mg/l

Rādītāji

BSP5
(bioloģiskais
skābekļa
patēriņš)

Atbilstoši MK 22.01.2002. noteikumu Nr. 34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī”
5. pielikuma prasībām, notekūdeņu 2015. – 2017. gada testēšanas rezultāti liecina, ka NAI
darbība nodrošina notekūdeņu atbilstošu attīrīšanu – BSP5 samazinot par 50-70%, ĶSP
samazinot par 50-75% un suspendēto vielu samazināšanu līdz 90%, nodrošinot suspendēto vielu
koncentrāciju mazāku par 35 mg/l. Līdz ar to attīrīto notekūdeņu kvalitāte 2015. – 2017. gadā
pēc NAI ir vērtējama kā apmierinoša.
Operators attīrītos notekūdeņus pēc NAI BIO – 400 novada Dienvidsusējā. Dienvidsusēja ir
iekļauta prioritāro zivju ūdeņu sarakstā, saskaņā ar MK 12.03.2002. noteikumi Nr.118
„Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti” (turpmāk – Noteikumi Nr.118) 3.
pielikuma prasībām, pieņemošo ūdeņu kvalitātei ir jāatbilst karpveidīgo zivju ūdeņu kvalitātes
normatīviem.
Pamatojoties uz operatoram 12.08.2010. izsniegtās B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas
Nr.DA10IB0058 nosacījumiem, Dienvidsusējā bija nepieciešamas vienu reizi gadā veikt ūdens
kvalitātes mērījumus 100 m augšup un lejpus attīrīto notekūdeņu izplūdes vietas. SIA ,,Viesītes
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komunālā pārvalde” ir veikusi ūdens kvalitātes mērījumus notekūdeņus saņemošajā ūdensobjektā
– Dienvidsusējā (skat. Tabulu Nr. 9.6.3.)
Tabula Nr.9.6.3.

Piesārņojošo vielu koncentrācija notekūdeņos Dienvidsusējā augšup un lejpus 100 m no
notekūdeņu izplūdes vietas 2015. un 2016. gadā.

Rādītāji

BSP5
(bioloģiskais
skābekļa
patēriņš)
Suspendētās
vielas

Testēšanas
datums
26.11.2015.
(Dsusēja
augšpus 100 m
no notekūdeņu
izplūdes vietas
Nr.N800184)
testēšanas
pārskats Nr.
PV-2015-P87950.01
0,7 ± 0,1 mg/l

Testēšanas
datums
26.11.2015.
(Dsusēja
lejpus 100 m
no notekūdeņu
izplūdes vietas
Nr.N800184)
testēšanas
pārskats Nr.
PV-201587951.01
1,5 ± 0,2 mg/l

Testēšanas
datums
12.09.2016.
(Dsusēja
aušpus 100 m
no notekūdeņu
izplūdes vietas
Nr.N800184)
testēšanas
pārskats Nr.
PV-201663919.01
4,4 ± 0,4 mg/l

Testēšanas
datums
12.09.2016.
(Dsusēja
lejpus 100 m
no notekūdeņu
izplūdes vietas
Nr.N800184)
testēšanas
pārskats Nr.
PV-2016-P63920.01
4,2 ± 0,4 mg/l

Ūdens kvalitātes normatīvi
atbilstoši Noteikumu Nr.118
3. pielikuma prasībām

Mērķlielumi
mg/l

≤4
1,10 ± 0,11 mg/l

9,0 ± 0,9 mg/l

2,0 ± 0,2 mg/l

< 2,0 mg/l

Robežlielumi
mg/l

-

≤ 25
-

Kopējais
fosfors

< 0,10 mg/l

Kopējais
slāpeklis

-

< 0,10 mg/l

< 0,10 mg/l

-

-

< 0,10 mg/l
1,12 ± 0,09
mg/l

-

≤ 0,78
-

Amonija joni
(N/NH4)

< 0,10 mg/l

< 0,10 mg/l

< 0,10 mg/l

< 0,10 mg/l

≤ 0,16

Nitrītu
slāpeklis
(N/NO2)

0,005 mg/l

0,033 ± 0,003
mg/l

< 0,003 mg/l

< 0,003 mg/l

≤ 0,03

Testēšanas pārskatos uzradīto Dienvidsusējas ūdens kvalitātes rādītāju salīdzinājums ir veikts
saskaņā ar Noteikumi Nr.118 3.pielikumā noteiktajiem karpveidīgo zivju ūdeņu kvalitātes
normatīviem.
2016. gada testēšanas pārskatos ir vērojams augsts BSP5 koncentrācijas līmenis, kas nedaudz
pārsniedz Noteikumu Nr.118 3. pielikumā noteikto BSP5 mērķlielumu, kas liek secināt, ka upē ir
augsta organisko vielu koncentrācija un iespējamie piesārņojuma iemesli nesaistās tikai ar
nepietiekamu biodīķu apkopi un NAI tehnisko apkopi, bet arī ar piesārņojuma avotiem ārpus
NAI teritorijas.
Ņemot vērā vides aizsardzības principus (tanī skaitā novēršanas principu un piesardzības
principu) operatoram – SIA ,,Viesītes komunālā pārvalde” ir jānodrošina NAI BIO-400
ekspluatācija tā, lai netiktu pasliktināta Dienvidsusējas ūdens kvalitāte.
9.7. atkritumu veidošanās un apsaimniekošana:

Cīruļu ciema NAI BIO-400 darbības rezultātā rodas dūņas. Kopējais dūņu daudzums (atkritumu
kods 190805) gadā no NAI BIO-400 sastāda 5,0 t/gadā.
Dūņas tiek savāktas lieko dūņu akā (nostādinātājā) un tad izvestas un izmantotas
lauksaimniecības zemju mēslošanai.
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Informācija par atkritumu apsaimniekošanu atspoguļotas šīs atļaujas 3. pielikuma 21. un 22.
tabulās.
9.8. trokšņa emisija:

NAI darbības gaitā trokšņa avots ir gaisa pūtēji. Gaisa pūtēji ir izvietoti blakus esošajā ēkā.
Tuvākās daudzdzīvokļu un individuālās mājas atrodas aptuveni 100 m attālumā no NAI, trokšņa
avots blakus mājas ir nenozīmīgs. Citu avotu, kuri paaugstina trokšņa līmeni, nav.
9.9. augsnes aizsardzība:

Augsnes, grunts un pazemes ūdeņu piesārņojuma līmeni var konstatēt, ja tiks veikti
hidroģeoloģiskie izpētes darbi. Cīruļu ciemā augsnes un gruntsūdeņu piesārņojums nav pētīts.
9.10. avāriju risks un rīcības plāni ārkārtas situācijām.

Avāriju risks un rīcības plāni:
1. Gadījumā, ja ir sabojāts artēziskās akas sūknis, noticis ūdensvada vai kanalizācijas
izplūdums, nepieciešams paziņot Viesītes novada komunālās saimniecības vadītājam un
organizēt avārijas likvidēšanas darbus.
2. Gadījumā, ja dzeramā ūdens kvalitāte neatbilst normām vai epidēmiju laikā,
nepieciešams izpildīt veselības inspekcijas prasības un pārtikas un veterinārā dienesta
prasības.
3. Regulāri veikt dzeramā ūdens kvalitātes kontroli.
4. Pēkšņas elektroenerģijas atvienošanas gadījumā paziņot SIA ,,Viesītes komunālā
pārvalde” valdes loceklei Svetlanai Uzkurei (tel. 65228018. mob.2843347).
5. Regulāri veikt notekūdeņu analīzes pēc sekojošiem parametriem: suspendētas vielas,
BSP-5, ĶSP, kop. slāpeklis, P kop. u.c. Analīžu noņemšanas vietas ir iekārtotas.
6. Gadījumā, ja attīrīšanas iekārtas nedarbojas vairāk nekā 3 dienas, paziņot VVD
Daugavpils RVP.
7. Ugunsriska samazināšana – uzņēmums ir nodrošināta ar primāriem ugunsdzēsības
līdzekļiem atbilstoši LR ugunsdzēsības noteikumiem.
8. Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu daļējas darbības pārtraukšanas gadījumā nepieciešams
samazināt ūdens patēriņu ciematā un likvidēt avārijas situāciju.
9. Avārijas situācijas gadījumā nepieciešams veikt avārijas notekūdeņu atsūknēšanu un
nogādāt notekūdeņus uz tuvākajām attīrīšanas iekārtām.
10. Lai nodrošinātos pret iespējamo elektroenerģijas pārtraukumu, kanalizācijas sūkņu
stacijās atrodas rezerves, paralēli pieslēgts sadzīves notekūdeņu sūknis, kas pirmā sūkņa
bojājuma gadījumos, vai arī pastiprināta notekūdeņu daudzuma gadījumos (lietus
periodos, sniega kušanas periodos pavasaros utt.) tiek darbināts ar traktora palīdzību.
11. Viena daļas aerotenka darbības pārtraukuma laikā var darboties otrā daļa. Attīrīšanas
pakāpe var samazināties, bet ne līdz robežai, kas piesārņos Dienvidsusēju, jo notekūdeņi
pēc NAI vēl nokļūst biodīķī un tikai pēc tam upē.
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C sadaļa
Atļaujas nosacījumi
10.Nosacījumi uzņēmuma darbībai:
10.1. Darbība un vadība:
1. Šī atļauja izsniegta SIA ,,Viesītes komunālā pārbaude” piesārņojošas darbības veikšanai
Cīruļu ciemā, Rites pagastā, Viesītes novadā, t.i.:
 Notekūdeņu attīrīšanai bioloģiskajās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas (NAI
identifikācijas Nr.A800200) BIO-400 (aerotenks – nostādinātājs ar biodīķiem) ar
pjaudu 200 m3/diennaktī un attīrīto notekūdeņu novadīšanai līdz 95,9 m3/dnn jeb
35000,0 m3/a, ar izplūdi Dienvidsusējā (notekūdeņu izplūdes vietas identifikācijas Nr.
N800184).
2. Atļaujas turētāja pienākums ir veikt piesārņojošo darbību atbilstoši atļaujā un spēkā esošajos
normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.
3. Veicot piesārņojošo darbību, veikt piesardzības pasākumus, lai novērstu vai, ja tas nav
iespējams, samazinātu vides piesārņošanu vai tās risku, kā arī avāriju risku, reģistrēt
iedzīvotāju sūdzības žurnālā, veikt saņemto sūdzību izskatīšanu, noskaidrojot uzņēmuma
darbības rezultātā izraisītās negatīvās ietekmes uz cilvēku veselību vai vidi cēloņus, novēršot
traucējošus faktorus (likuma „Par piesārņojumu” 5. pants).
4. Katru gadu līdz 1. aprīlim iesniegt VVD Daugavpils RVP gada pārskatu par veikto
monitoringu un atļaujas nosacījumu izpildi par iepriekšējo kalendāro gadu (likuma „Par
piesārņojumu” 31. panta pirmās daļas 3. punkts, 45. panta sestā daļa) .
Pārskata ieteicamā forma atrodama Valsts vides dienesta tīmekļa vietnē:
http://www.vvd.gov.lv/atskaisu-iesniegumu-un-veidlapu-formas/
5. 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) .
6. 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).
7. VVD Daugavpils RVP var atcelt atļauju un apturēt tās darbību, ja tā konstatē, ka operators
sniedzis nepatiesu vai maldinošu informāciju vai nesniedz reģionālās vides pārvaldes
pieprasīto informāciju, kas nepieciešama lēmuma pieņemšanai par piesārņojošas darbības
atļaujas 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, MK noteikumu Nr.1082 57.p.) .
10.2.Darba stundas:
Nosacījumu nav.
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11.Resursu izmantošana:
11.1.Ūdens:
Nosacījumi netiek izvirzīti.
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 SIA ,,Viesītes komunālā pārvalde” B kategorijas piesārņojošo darbību.
12.2. Emisija no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem, emisiju limiti:

Neattiecas uz SIA ,,Viesītes komunālā pārvalde” B kategorijas piesārņojošo darbību.
12.3. Procesa un attīrīšanas iekārtu darbība:

Neattiecas uz SIA ,,Viesītes komunālā pārvalde” B kategorijas piesārņojošo darbību.
12.4. Smakas:

1. Stingri ievērot Cīruļu ciema NAI BIO-400 bioloģiskā attīrīšanas procesa tehnoloģiju.
2. Pamatotas sūdzības gadījumā par traucējošu smaku trīs dienu laikā sniegt informāciju VVD
Daugavpils RVP saskaņā ar MK 25.11.2014. noteikumu Nr.724 „Noteikumi par
piesārņojošas darbības izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo
smaku izplatīšanos” 23. punkta prasībām.
12.5. Emisijas uzraudzība un mērīšana (mērījuma vietas, regularitāte, metodes):

Neattiecas uz SIA ,,Viesītes komunālā pārvalde” B kategorijas piesārņojošo darbību.
12.6. To emisijas veidu pārraudzība, kas rodas no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem:

Nosacījumu nav.
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 (tālr.:65423606, 29193956, 65423031, 28343837,
65422269, 26562940).
13. Notekūdeņi:
13.1. Izplūdes, emisijas limiti:

1. Sadzīves notekūdeņus attīrīt bioloģiskajās notekūdeņu attīrīšanas iekārtās BIO-400 (ar
diviem biodīķiem) ar jaudu 200 m3/diennaktī (identifikācijas Nr. A800200). Novadīt
atļautais attīrīto notekūdeņu apjoms līdz 95,9 m3/dnn jeb 35000,0 m3/a, ar izplūdi
Dienvidsusējā (notekūdeņu izplūdes vietas identifikācijas Nr. N800184).
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2. Attīrīto notekūdeņu izplūdes nosacījumi un atļautais emitēto notekūdeņu daudzums norādīts
šīs atļaujas 3. pielikuma 17. tabulā.
3. Atļautās piesārņojošo vielu limitējošās koncentrācijas un atļautā piesārņojuma slodze
notekūdeņos pēc notekūdeņu attīrīšanas ietaisēm norādīta šīs atļaujas 3. pielikuma 16. tabulā.
13.2. Procesa norise un attīrīšanas iekārtu darbība:

1. Līdz 01.10.2017. iesniegt VVD Daugavpils RVP pasākumu plānu ekspluatācijā esošā
biodīķa darbības uzlabošanai ar izpildes termiņiem.
2. Nodrošināt vienmērīgu notekūdeņu padevi uz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām.
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu ekspluatāciju veikt atbilstoši notekūdeņu attīrīšanas
iekārtu ekspluatācijas noteikumu prasībām tā, lai sasniegtu maksimāli iespējamo
attīrīšanas efektivitāti. Nodrošināt regulāru NAI pieguļošās teritorijas, NAI biobloka un
biodīķu tīrīšanu, kā arī attīrīto notekūdeņu izplūdes vietas pieguļošas teritorijas
tīrīšanu (MK 22.01.2002. noteikumu Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī“ 41.punkts).
3. Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ekspluatēt tā, lai būtu iespējams paņemt attīrīšanas iekārtās
ieplūstošo, kā arī attīrīto notekūdeņu raksturīgus paraugus pirms to emisijas vidē un veikt
uzskaiti. (MK 22.01.2002. noteikumu Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī“ 41.4.p).
4. Neattīrīto notekūdeņu un dūņu emisija virszemes ūdeņos vai vidē ir aizliegta (MK 22.01.2002.
noteikumu Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” 42.punkts).
13.3. Uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes):

1. Notekūdeņu izplūdei Nr. N800184 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 ).

2. Notekūdeņu paraugus ņemt noteiktā punktā, kas atrodas attīrīšanas iekārtu ieplūdes un
izplūdes kanālā (notekūdeņu izplūdes vietas identifikācijas Nr. N800184). Jānodrošina
pieejamība pie notekūdeņu attīrīšanas iekārtām un notekūdeņu analīžu paraugu noņemšanas
vietām (ierīkot taku, izpļaut zāli) (MK 22.01.2002. noteikumu Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu
emisiju ūdenī” 59. punkts un 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. un 9. punkts).

Tabula 13.3.1.

Cīruļu ciema NAI BIO-400 (darbojas bioloģiskā režīmā, notekūdeņu izplūdes vietas
identifikācijas Nr. N800184) notekūdeņu testēšanas grafiks.

Piesārņojošā viela

Nosakāmie rādītāji (testēšanas
biežums)*
Ieplūdē

Izplūdē

Suspendētās vielas

1x ceturksnī

1x ceturksnī

BSP5

1x ceturksnī

1x ceturksnī

ĶSP

1x ceturksnī

1x ceturksnī
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N kop

1x ceturksnī

1x ceturksnī

P kop

1x ceturksnī

1x ceturksnī

* Gadījumā, ja esošās NAI darbības efektivitāte nenodrošinās atbilstošu notekūdeņu attīrīšanu,
pēc VVD Daugavpils RVP uzdotā rīkojuma notekūdeņu testēšanas biežums var tikt palielināts.

3. Notekūdeņu testēšanu veikt pēc 13.3.1. tabulā norādītā grafika. Veicot no notekūdeņu
attīrīšanas iekārtām 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 (MK noteikumu Nr.34 “Noteikumi par
piesārņojošo vielu emisiju ūdenī“ 59. punkts).
4. Notekūdeņu testēšanas paraugus atļauts ņemt un tos testēt tikai normatīvajos aktos
noteiktajā kārtībā akreditētai laboratorijai (MK 22.01.2002. noteikumu Nr.34 „Noteikumi par
piesārņojošo vielu emisiju ūdenī“ 65. punkts).
5. Testēšanas pārskatam jāsatur ziņas par paraugu nemēju un paraugu ņemšanas akreditāciju.
Līdz minimumam samazināt paraugu degradāciju laikā starp to ņemšanu un testēšanu.
6. Notekūdeņu paraugus aizliegts ņemt spēcīga lietus apstākļos un citos netipiskajos apstākļos
(MK 22.01.2002. noteikumu Nr.34 “Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī“ 5. pielikuma 9.punkts).
7. Mēneša laikā pēc notekūdeņu testēšanas veikšanas iesniegt testēšanas pārskata kopiju
VVD Daugavpils RVP.
8. Nodrošināt no Cīruļu ciema nekanalizētajiem objektiem pieņemto notekūdeņu daudzuma
uzskaiti. Datus fiksēt notekūdeņu uzskaites žurnālā (norādot pieņemto notekūdeņu apjomu un
izvešanas datumu
13.4. Mērījumi saņēmējā ūdenstilpē:

1. Virszemes ūdeņu mērījumus Dienvidsusējas upē veikt akreditētā laboratorijā atbilstoši
13.4.1. tabulā uzrādītajam grafikam.
Tabula 13.4.1.
Virszemes ūdeņu paraugu ņemšanas grafiks Dienvidsusējas upē
Nosakāmie rādītāji (testēšanas biežums gadā)
Piesārņojoša viela

100 m augšpus no notekūdeņu
izplūdes vietas Dienvidsusējas
upē

100 m lejpus no notekūdeņu
izplūdes vietas Dienvidsusējas
upē

Suspendētās vielas
Bioloģiskā skābekļa patēriņš
(BSP5)
Amonija joni (N/NH4-)
Nitrītjoni (NO2-)
Nejonizētais amonjaks
(NH3)
Izšķīdušais skābeklis (O2)

1x gadā

1x gadā

1x gadā

1x gadā

1x gadā
1x gadā

1x gadā
1x gadā

1x gadā

1x gadā

1x gadā

Saprobitātes indekss

1x gadā
1x trijos gados

13.5. Mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija;

Nosacījumu nav.
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13.6. Ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām:

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 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).
2. 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).

3. 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 nodoklis pēc pamatlikmēm
nepārsniedz 142,29 euro gadā (par visiem operatora ar nodokli apliktajiem 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.punkts).
4. 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. 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. punkts).

5. 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).

6. 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 oficiālās
statistikas veidlapām” 3. un 4. punkts).

7. Ja testēšanas pārskatos konstatēta emisijas neatbilstība atļaujas nosacījumiem, atļaujas
turētāja pienākums informēt par to VVD Daugavpils RVP un Veselības inspekciju (MK
22.01.2003. noteikumu Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” 62.p.).

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

Ja ir saņemtas iedzīvotāju sūdzības par paaugstināto trokšņa līmeni ārpus Sēlijas ciema NAI KU200 teritorijas, nekavējoties noskaidrot traucējošā trokšņa avotu un veikt pasākumus trokšņa
samazināšanai, lai nodrošinātu MK 07.01.2014. noteikumu Nr.16 „Trokšņa novērtēšanas un
pārvaldības kārtība” prasību izpildi.
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 robežlielumus.
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14.3. Uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes):

Gadījumā, ja ir saņemtas iedzīvotāju sūdzības par paaugstināto troksni ārpus Cīruļu ciema NAI
BIO-400 teritorijas:
➢ nekavējoties noskaidrot traucējošā trokšņa avotu;
➢ veikt trokšņa mērījumus uz objekta robežas vai trokšņa uztvērēja. Mērījumus veikt
attiecīgajā jomā akreditētai laboratorijai ar akreditētām metodēm;
➢ 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:

Trokšņa robežlielumu pārsniegumu gadījumā informēt VVD Daugavpils RVP un Veselības
inspekcijas Latgales kontroles nodaļu par trokšņa samazināšanas pasākumiem un to rezultātiem.
15. Atkritumi:
15.1. Atkritumu veidošanās:

1. Atkritumu veidošanos un rīcības ar tiem nodrošināt atbilstoši šīs atļaujas 3. pielikuma 21. un
22. tabulai.
15.2. Atkritumu apsaimniekošanas (savākšanas, apstrādes, reģenerācijas un apglabāšanas)
nosacījumi:
1. Notekūdeņu attīrīšanas iekārtās radušās dūņas pārsūknēt un nostādināt lieko dūņu akā
(nostādinātājā).
2. Notekūdeņu dūņas vai to kompostu stacionārā pagaidu uzglabāšanas vietā nedrīkst uzglabāt
ilgāk par 3 gadiem (MK 02.05.2006. noteikumu Nr.362 “Noteikumi pa notekūdeņu dūņu un
to kompostu izmantošanu, monitoringu un kontroli“ 16. punkts)
3. Notekūdeņu attīrīšanas iekārtās radušos nosēdumus un dūņas 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.
15.3.Uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes):
1. Notekūdeņu dūņu uzskaiti veikt žurnālā, kuram jāatbilst MK 02.05.2006. noteikumu Nr.362
,,Noteikumi pa notekūdeņu dūņu un to kompostu izmantošanu, monitoringu un kontroli“ 81.
punkta, 13. pielikuma, 14. pielikuma prasībām. Uzskaites žurnālu uzglabāt ne mazāk kā 10
gadus.
2. Notekūdeņu dūņu kvalitāti noteikt atbilstoši MK 02.05.2006. noteikumu Nr.362 ,,Noteikumi
pa notekūdeņu dūņu un to kompostu izmantošanu, monitoringu un kontroli“ 1.pielikumā
noteiktajai kārtībai: katrai notekūdeņu nosēdumu sērijai veidojot:
➢ agroķīmiskajiem rādītājiem – 1 testējamo paraugu gadā;
➢ sausnas satura noteikšanai – 2 testējamos paraugus gadā.
3. Notekūdeņu dūņu testēšanu veikt akreditētā laboratorijā ar normatīvajos aktos noteiktā
kārtībā akreditētām metodēm. Testēšanas metodes noteiktas MK 02.05.2006. noteikumu
Nr.362 ,,Noteikumi pa notekūdeņu dūņu un to kompostu izmantošanu, monitoringu un
kontroli” 2.pielikuma 2.tabulā.
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15.4. Ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām:
1. Katru gadu līdz 1. martam pamatojoties uz atkritumu uzskaites reģistrācijas žurnāla
datiem, iesniegt valsts statistikas pārskatu „Nr.3-Atkritumi. Pārskats par atkritumiem” par
iepriekšējo kalendāra gadu, ievadot datus LVĢMC elektroniskajā datu bāzē tiešsaistes režīmā
atbilstoši MK 23.05.2017. noteikumu Nr. 271 „Noteikumi par vides aizsardzības oficiālās
statistikas veidlapām” 3. un 4. punkts prasībām.
2. Notekūdeņu dūņu uzskaites datu kopsavilkumu par iepriekšējo kalendāro gadu iesniegt VVD
Daugavpils RVP līdz nākamā gada 1. martam atbilstoši MK 02.05.2006. noteikumu Nr.362
,,Noteikumi pa notekūdeņu dūņu un to kompostu izmantošanu, monitoringu un kontroli“
83.punkta prasībām
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.) .
4. 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).
15.5. Atkritumu sadedzināšanas vai līdzsadedzināšanas iekārtai – iekārtas jauda, iekārtā
sadedzināmo atkritumu kategorijas, atkritumu daudzums:
Neattiecas uz SIA ,,Viesītes komunālā pārvalde” 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 SIA ,,Viesītes komunālā pārvalde” B kategorijas piesārņojošo darbību.
16. Prasības augsnes, grunts, kā arī pazemes ūdeņu aizsardzībai:
Neattiecas uz SIA ,,Viesītes komunālā pārvalde” 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 SIA ,,Viesītes komunālā pārvalde” B kategorijas piesārņojošo darbību.
17. Nosacījumi iekārtas darbībai netipiskos apstākļos:
1. Netipiskajos apstākļos rīkoties saskaņā ar uzņēmumā izstrādāto instrukciju, kā arī ievērojot
šīs atļaujas nosacījumus.
2. Tehnoloģisko iekārtu bojājumu gadījumā ierobežot vai apturēt to darbību līdz brīdim, kad var
tikt atsākta iekārtu darbība normālā režīmā un tiktu ievērotas šajā atļaujā izvirzītie
nosacījumi.
3. Nekavējoties ziņot VVD Daugavpils RVP par visām avārijas situācijām, kuru dēļ radies vai
var rasties neatļauts vides piesārņojums, kā arī par steidzamu pasākumu uzsākšanu
iespējamās avārijas novēršanai vai avārijas seku likvidēšanai.
18. Nosacījumi, pārtraucot iekārtas vai tās daļas darbību, lai samazinātu ietekmi uz vidi:
1. 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 devītās daļa).
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2. Nodrošināt darbības rezultātā radīto vai valdījumā esošo atkritumu nodošanu utilizācijai
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 un 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, nekavējoties 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:
1. 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
(tālr.:28635770, 65423219, 28366886, 65423031, 28343837), sniedzot informāciju par
notikuma vietu, laiku, vidē noplūdušo piesārņojošo vielu daudzumu, iemeslu un atbilstošu
rīcību (likuma „Par piesārņojumu” 6. panta ceturtā un piektā daļas, 45. panta ceturtā daļa) .
2. Veikt katra pārkāpuma, sūdzības un avārijas reģistrāciju.
21. Nosacījumi vides valsts inspektoru regulārajām kontrolēm:
1.

Pārbaudes laikā operatoram nodrošināt:
• vides inspektoriem netraucēti pārbaudīt atļaujā izvirzīto vides aizsardzības prasību
izpildi;
• vides inspektoriem brīvu pieeju atļaujā paredzētajiem datu reģistrācijas žurnāliem;
• vides inspektoriem brīvu pieeju uzņēmuma piesārņojošo darbību reglamentējošiem
dokumentiem, uzrādot to oriģinālus;
• uzņēmuma atbildīgo amatpersonu klātbūtni.

Prokopoviča 654 25731
aina.prokopovica@daugavpils.vvd.gov.lv
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1. pielikums
Sarakste ar SIA ,,Viesītes komunālā pārvalde” un citām iestādēm sakarā ar B kategorijas
piesārņojošās darbības atļaujas izsniegšanu piesārņojošās darbības veikšanai Cīruļu ciemā,
Rites pagastā, Viesītes novadā; norādes par datumiem, tai skaitā iesniegumu un tā
precizējumu vai papildinājumu iesniegšanas datumi.
Saņemšanas/
nosūtīšanas
datums
08.03.2017.

12.05.2017.

12.05.2017.

03.07.2017.

23.08.2017.

Vēstules vai
iesnieguma Nr.

Ziņas par vēstulē vai iesniegumā sniegto
informāciju

VVD Daugavpils RVP
08.03.2017. lēmums
Nr.DA17VL0025

Par SIA „Viesītes komunālā pārvalde” 12.08.2010.
izsniegtās B kategorijas piesārņojošās darbības
atļaujas Nr.DA10IB0058 pārskatīšanas procedūras
uzsākšanu.
Par B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas
Nr.DA10IB0058 pārskatīšanu.

SIA „Viesītes
komunālā pārvalde”
vēstule Nr.1-4.1/52 no
10.05.2017.
SIA „Viesītes
Iesniegumā tika paziņots, ka SIA „Viesītes
komunālā pārvalde”
komunālā pārvalde” nav veicis izmaiņas esošajā B
vēstule Nr.1-4.1/53 no kategorijas piesārņojošā darbībā.
10.05.2017.
SIA „Viesītes
Iesniegta papildus informācija B kategorijas
komunālā pārvalde”
piesārņojošās darbības atļaujas Nr.DA10IB0058
vēstule Nr.1-4.1/75 no pārskatīšanai.
29.06.2017.
SIA „Viesītes komunālā pārvalde” 12.08.2010. izsniegtās B kategorijas
piesārņojošās darbības atļaujas Nr.DA10IB0058 pārskatīšana un atjaunošana.
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2. pielikums
SIA ,,Viesītes komunālā pārvalde” iesnieguma B kategorijas piesārņojošās
darbības atļaujas pārskatīšanai
KOPSAVILKUMS
24.1. Iekārtas nosaukums, informācija par operatoru, īpašnieku un iekārtas atrašanās vietu.

SIA ,,Viesītes komunālā pārvalde”, reģ. Nr. 55403000541
juridiskā adrese: Smilšu iela 2, Viesīte, Viesītes novads, LV-5237
Cīruļu ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtas BIO – 400 ar jaudu 200 m3/dnn.
faktiskā adrese: Cīruļu ciems, Rites pagasts, Viesītes novads
24.2. Īss ražošanas apraksts un iemesls, kāpēc nepieciešama atļauja.

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 kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai” 1. pielikumam:
8.9.p. notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru
diennaktī, kuras attīrītos notekūdeņus novada vidē.
24.3. Piesārņojošās darbības apraksts (norādot izmantojamos resursus un emisiju ietekmi uz vidi).
24.3.1. ūdens patēriņš (ikgadējais daudzums – esošai iekārtai) un pasākumi ūdens lietošanas
samazināšanai.

Notekūdeņu daudzums – 95,9 m3/dnn un 35000,0 m3/gadā.
24.3.2. galvenie izejmateriāli (arī kurināmais un degviela) un to lietojums.

Nav.
24.3.3. bīstamo ķīmisko vielu lietošana un plānotie pasākumi to aizvietošanai.

Nav.
24.3.4. nozīmīgākās emisijas gaisā un ūdenī (koncentrācija un ikgadējais lielums).
Notekūdeņu piesārņojums :
Izplūde Dienvidsusējas upē:
➢ Suspendētās vielas – 1,225 t/a;
➢ BSP5 - 0,875 t/a;
➢ ĶSP – 4,375 t/a;
24.3.5. atkritumu veidošanās un apsaimniekošana.

Sēlijas ciema NAI BIO-400 darbības rezultātā rodas dūņas. Kopējais dūņu daudzums
(atkritumu kods 190805) gadā no NAI BIO-400 sastāda 5,0 t/gadā. Dūņas tiek izvestas un
izmantotas lauksaimniecības zemju mēslošanai.
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24.3.6. trokšņa emisijas līmenis.

NAI darbības gaitā trokšņa avots ir gaisa pūtēji. Gaisa pūtēji ir izvietoti blakus esošajā ēkā.
Tuvākās daudzdzīvokļu un individuālās mājas atrodas aptuveni 100 m attālumā no NAI,
trokšņa avots blakus mājas ir nenozīmīgs. Citu avotu, kuri paaugstina trokšņa līmeni, nav.
24.4. Iespējamo avāriju novēršana.

Avāriju risks un rīcības plāni:
1. Gadījumā, ja ir sabojāts artēziskās akas sūknis, noticis ūdensvada vai kanalizācijas
izplūdums, nepieciešams paziņot Viesītes novada komunālās saimniecības vadītājam un
organizēt avārijas likvidēšanas darbus.
2. Gadījumā, ja dzeramā ūdens kvalitāte neatbilst normām vai epidēmiju laikā,
nepieciešams izpildīt veselības inspekcijas prasības un pārtikas un veterinārā dienesta
prasības.
3. Regulāri veikt dzeramā ūdens kvalitātes kontroli.
4. Pēkšņas elektroenerģijas atvienošanas gadījumā paziņot SIA ,,Viesītes komunālā
pārvalde” valdes loceklei Svetlanai Uzkurei (tel. 65228018. mob.2843347).
5. Regulāri veikt notekūdeņu analīzes pēc sekojošiem parametriem: suspendētas vielas,
BSP-5, ĶSP, kop. slāpeklis, P kop. u.c. Analīžu noņemšanas vietas ir iekārtotas.
6. Gadījumā, ja attīrīšanas iekārtas nedarbojas vairāk nekā 3 dienas, paziņot VVD
Daugavpils RVP.
7. Ugunsriska samazināšana – uzņēmums ir nodrošināta ar primāriem ugunsdzēsības
līdzekļiem atbilstoši LR ugunsdzēsības noteikumiem.
8. Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu daļējas darbības pārtraukšanas gadījumā nepieciešams
samazināt ūdens patēriņu ciematā un likvidēt avārijas situāciju.
9. Avārijas situācijas gadījumā nepieciešams veikt avārijas notekūdeņu atsūknēšanu un
nogādāt notekūdeņus uz tuvākajām attīrīšanas iekārtām.
10. Lai nodrošinātos pret iespējamo elektroenerģijas pārtraukumu, kanalizācijas sūkņu
stacijās atrodas rezerves, paralēli pieslēgts sadzīves notekūdeņu sūknis, kas pirmā sūkņa
bojājuma gadījumos, vai arī pastiprināta notekūdeņu daudzuma gadījumos (lietus
periodos, sniega kušanas periodos pavasaros utt.) tiek darbināts ar traktora palīdzību.
11. Viena daļas aerotenka darbības pārtraukuma laikā var darboties otrā daļa. Attīrīšanas
pakāpe var samazināties, bet ne līdz robežai, kas piesārņos Dienvidsusēju, jo notekūdeņi
pēc NAI vēl nokļūst biodīķī un tikai pēc tam upē.
24.5. nākotnes plānus – iekārtas plānoto paplašināšanos, atsevišķu daļu vai procesu modernizāciju:

Nav.
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3. Pielikums

Piesārņojošās vielas notekūdeņos
16.tabula

Novadīšanas vietas
identifikācijas
numurs

Izplūdes vieta –
Dienvidsusēja
(identifikācijas
numurs
N800184)

Piesārņojošā
viela,
parametrs

Koncentrācija,
ko nedrīkst
pārsniegt (mg/l)

suspendētas
vielas

35

Pirms attīrīšanas
mg/l, 24
tonnas
stundās
gadā
(vidēji)
(vidēji)
-

-

Īss lietotās attīrīšanas
apraksts un tās
efektivitāte (%)
Atbilstoša attīrīšana
Samazināt par 90%

BSP-5

25

-

-

Atbilstoša attīrīšana
Samazinot par 50 – 70%

ĶSP

125

-

-

Atbilstoša attīrīšana
Samazinot par 50 – 75%

P kop.

nelimitēti

-

-

N kop.

nelimitēti

-

-

Atbilstoša attīrīšana
Atbilstoša attīrīšana

Pēc attīrīšanas
mg/l, 24
tonnas gadā
stundās
(vidēji)
(vidēji)
35

1,225

25

0,875

125

4,375

Atbilstoša
attīrīšana
Atbilstoša
attīrīšana

Bez limita
Bez limita

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

Novadīšanas
vietas nosaukums
un adrese (vieta)

Izplūdes vieta –
Dienvidsusēja,
Cīruļu ciemā,
Rites pagastā,
Viesītes novadā

Novadīšanas
vietas
identifikācijas
numurs

N800184

Novadīšanas vietas
ģeogrāfiskās koordinātas

Z platums

56° 13' 10''

Notekūdeņu
daudzums

Saņemošā ūdenstilpe

A garums

nosaukums

Ūdens
saimnieciskā
iecirkņa
kods

25° 30' 1.4''

Dienvidsusēja

3864711

ūdens
caurtece
(m3/h)

m3/dnn
(vidēji)

m3/gadā
(vidēji)

-

95,9

35000,0

Novadīšanas
ilgums
h/dnn;
dnn/gadā

24 h/dnn 365
dnn/gadā
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Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem
21.tabula

Atkritu
mu klase

Atkritumu
nosaukums

Atkritumu
bīstamība

190805

Dūņas

nav
bīstamie

Pagaidu
glabāšanā
(t/gadā)

5,0

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

5,0

0

5,0

Izejošā atkritumu plūsma (t/gadā)
pārstrādāts
apglabāts
nodots
citiem
uzņēmu
miem
DaudDaudD(uzņēR-kods
zums
zums
kods
mējsabiedrībām)
0

0

0

0

5,0

Kopā

5,0
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Atkritumu savākšana un pārvadāšana
22.tabula

Atkritumu klase

Atkritumu
nosaukums

Atkritumu
bīstamība

190805

Dūņas

nav
bīstami

Savākšanas
veids

Pārvadāto
atkritumu
daudzums
(t/gadā)

Pārvadāšanas
veids

lieko dūņu aka
(nostādinātājs)

5,0

Autotransports

Komersants,
kas veic
atkritumu
pārvadājumus
(vai atkritumu
radītājs)

Komersants,
kas saņem
atkritumus

Nodot uzņēmumam saskaņā ar
noslēgto līgumu
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