LIELRĪGAS REĢIONĀLĀ VIDES PĀRVALDE
Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045, tālr. 67084278, fakss 67084244, e-pasts: lielriga@lielriga.vvd.gov.lv, www.vvd.gov.lv

ATĻAUJA B KATEGORIJAS PIESĀRŅOJOŠAI DARBĪBAI
Nr. RI11IB0053
Komersanta nosaukums: Sējas novada dome
Juridiskā adrese: „Jēņi”, Loja, Sējas novads, LV-2142
Vienotais reģistrācijas numurs: 90000032857
Reģistrācijas datums Uzņēmumu reģistrā: 29.02.1996.
Reģistrācijas datums Komercreģistrā: Iekārta, operators: Sējas novada dome, Sējas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas
Adrese: „Sējas zeme”, Sēja, Sējas novads
Tālruņa numurs:67977739
Elektroniskā pasta adrese: dome@seja.lv
Teritorijas kods: 0809200
Paredzētās piesārņojošās darbības veids atbilstoši Ministru kabineta 2010. gada 30. novembra
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Atļaujas iesnieguma pieņemšanas datums: 2011. gada 4. marts
Pārskatīšanas un atjaunošanas iesnieguma pieņemšanas datums: 2018. gada 9. aprīlis
Atļauja izsniegta esošai piesārņojošai darbībai
Izsniegšanas datums: 2011. gada 2. maijs
Pārskatīšanas un atjaunošanas datums: 2018. gada 8. maijs
Direktore

Izsniegšanas vieta: Rīga

D.Kalēja

Z.v.
Lēmumu par atļaujas izsniegšanu vai atļaujas nosacījumiem var apstrīdēt Vides pārraudzības valsts birojā, iesniegumu
iesniedzot Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālajā vides pārvaldē Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV-1045, mēneša laikā no
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Saturs
A sadaļa
Vispārīgā informācija par atļauju ............................................................................ 3
1.
2.
3.
4.
5.

Normatīvie akti, uz kuriem pamatojoties izsniegta atļauja ..................................................... 3
Atļaujas derīguma termiņš un jauna iesnieguma iesniegšanas termiņš .................................. 3
Informācija par to, kam nosūtītas atļaujas kopijas .................................................................. 3
Norāde par ierobežotas pieejamības informāciju ................................................................... 3
Citas saņemtās atļaujas, kuras aizstāj šī atļauja ...................................................................... 3

B sadaļa
Pieteiktā darbība, iesnieguma izvērtējums un atļaujas izsniegšanas pamatojums….3
6.
7.
8.
9.

Pieteiktās darbības īss apraksts ............................................................................................... 3
Atrašanās vietas novērtējums ................................................................................................. 5
Lēmuma pieņemšanas procesā iesniegtie priekšlikumi (norādot kuri ir ņemti vērā) ............. 5
Iesnieguma novērtējums ......................................................................................................... 6

C sadaļa
Atļaujas nosacījumi ................................................................................................... .9
10. Nosacījumi uzņēmuma darbībai ........................................................................................... ..9
11. Resursu izmantošana ............................................................................................................ 11
12. Gaisa aizsardzība .................................................................................................................. 11
13. Notekūdeņi ........................................................................................................................... 11
14. Troksnis ................................................................................................................................ 13
15. Atkritumi .............................................................................................................................. 14
16. Prasības augsnes, grunts, kā arī pazemes ūdeņu aizsardzībai ............................................... 15
161. Nosacījumi A kategorijas iekārtām, ar kuriem saskaņā izvērtē atbilstību emisijas
robežvērtībām, kas noteiktas secinājumos par labākajiem pieejamiem tehniskiem
paņēmieniem..................................................................................................................................15
17. Nosacījumi iekārtas darbībai netipiskos apstākļos ............................................................... 15
18. Nosacījumi, pārtraucot iekārtas vai tās daļas darbību, lai samazinātu ietekmi uz vidi .......... 15
19. Nosacījumi avāriju novēršanai un darbībām ārkārtas situācijās ........................................... 15
20. Prasības informācijai, kas sniedzama vides 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.g. 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 ................................................................................... 16
21. Nosacījumi vides valsts inspektoru regulārām kontrolēm .................................................... 16
Tabulas...........................................................................................................................................17
Pielikumi ..................................................................................................................................... 21
1. pielikums. Saņemtie dokumenti un norādes par datumiem.
2. pielikums. Iesnieguma kopsavilkums.

B kategorijas atļauja Nr. RI11IB0053

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”.
* 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. RI11IB0053 izsniegta 02.05.2011. uz visu attiecīgās iekārtas darbības laiku.
Iesniegums atļaujas nosacījumu pārskatīšanai un atjaunošanai iesniedzams Valsts vides
dienesta Lielrīgas reģionālajā vides pārvaldē (turpmāk – Pārvalde):
 vismaz 60 dienas pirms būtiskām izmaiņām piesārņojoša darbībā saskaņā ar MK
30.11.2010. noteikumu Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas
piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B piesārņojošo darbību veikšanaiˮ
4. punktu;
 mēneša laikā pirms izmaiņām piesārņojošā darbībā likuma „Par piesārņojumu” 32. panta
trešās daļas 1. – 4. vai 8. punktā minēto apstākļu atklāšanas;
 pirms izmaiņām piesārņojošā darbībā likuma „Par piesārņojumu” 32. panta trešajā, trīs
prim daļā noteiktajos gadījumos.
Atļauja tiek pārskatīta 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:
 Veselības inspekcijai;
 Vides pārraudzības valsts birojam.
4. Norāde par ierobežotas pieejamības informāciju
Atļaujā nav iekļauta ierobežotas pieejamības informācija.
5. Citas saņemtās atļaujas un atļaujas, kuras aizstāj šī atļauja
Šī atļauja neaizstāj nevienu citu atļauju.

B SADAĻA
Pieteiktā darbība, iesnieguma izvērtējums un atļaujas izsniegšanas
pamatojums
6. Pieteiktās darbības īss apraksts
Atbilstoši MK 30.11.2010. noteikumu Nr. 1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C
kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo
darbību veikšanai” 62. punktam un saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 32. panta
3.2 daļu atļauju pārskata un atjauno ik pēc septiņiem gadiem. Pārvalde ar 01.03.2018.
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lēmumu Nr.RI18VL0060 uzsāka Sējas novada domes B kategorijas piesārņojošas darbības
atļaujas Nr.RI11IB0053 pārskatīšanas un atjaunošanas procedūru.
Sējas novada dome iesniedza iesniegumu atļaujas nosacījumu pārskatīšanai un
atjaunošanai saskaņā ar MK 30.11.2010. noteikumu Nr. 1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A,
B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas
piesārņojošo darbību veikšanai” prasībām.
Pēc iesniegumā sniegtās informācijas Sējas novada dome (turpmāk – Operators) nodrošina
Sējas notekūdeņu savākšanu un attīrīšanu. Pēc notekūdeņu attīrīšanas iekārtu BioDRY-S-50
(turpmāk – NAI) pases projektētā jauda ir 50 m3/dnn jeb 18250 m3/gadā (identifikācijas
Nr.A100685). Projektētā jauda sakrīt ar Atļaujai pieprasīto jaudu.
NAI raksturojums.
2010. gadā Sējas novada Sējas ciemā tika realizēts ūdenssaimniecības infrastruktūras
attīstības projekts, kura ietvaros tika veikti sekojoši būvniecības darbi:

izbūvēta un rekonstruēta centralizētā ūdensapgādes sistēma;

izbūvēta centralizēta kanalizācijas sistēma;

izbūvētas NAI BioDRY-S-50 ar jaudu 50 m3/dnn;

izbūvētas dzeramā ūdens atdzelžošanas iekārtas EcollRON-302 PDA ar jaudu
50 m3/dnn;

izbūvēta kanalizācijas sūknētava.
NAI sastāv no:
- notekūdeņu pieņemšanas un spiediena dzesēšanas akas;
- pirmreizējā nostādinātāja;
- sūkņu stacijas ar diviem sūkņiem;
- bioloģiskās attīrīšanas bloka BioDRY-S-50;
- otrreizējā nostādinātāja;
- dezinfekcijas akas;
- parauga ņemšanas akas;
- vadības skapja ar 2 gaisa padeves kompresoriem, 2 x 3 kW;
- aizbīdņa NAI remonta gadījumā vai notekūdeņu pārplūdes laikā.
Notekūdeņi paštecē nonāk nostādinātājos.
Efektīvas notekūdeņu nostādīšanas un priekšattīrīšanas rezultātā notekūdeņi bioloģiskajā
attīrīšanas iekārtā nonāk ar minimālu suspendēto vielu daudzumu. Iekārtas ir no nerūsējoša
tērauda izgatavots monobloks. Bloka konstrukcija aprīkota ar plastmasas pildījumu un
membrānu aeratoriem, kas nodrošina notekūdeņu efektīvu samaisīšanos un skābekļa
piesātinājumu. Attīrīšanas procesu nodrošina uz plastmasas pildījuma piestiprinātā
mikroorganismu biocenoze (peldošo dūņu metode netiek izmantota). Biocenozes zemā
noslogojuma dēļ un, pateicoties specifiskajiem procesiem bioplēves slānī, rodas labvēlīgi
apstākļi vienlaicīgai nitrifikācijai – dentrifikācijai.
Otrreizējais nostādinātājs kalpo kā bioplēves fragmentu atdalītājs un kontrolaka. Bioplēves
fragmenti var rasties intensīvas aerācijas rezultātā.
Attīrītie notekūdeņi no Sējas NAI tiek novadīti meliorācijas grāvī (identifikācijas
Nr. N100700) ar tālāku izplūdi Puskas upē.
Uz attīrīšanas iekārtām tiek novadīti sadzīves notekūdeņi, kā arī notekūdeņi no
atdzelžošanas stacijas filtru skalošanas (asenizācijas un ražošanas notekūdeņi netiek
pieņemti). Operators norāda, ka netiek pieņemtas prioritāras un bīstamas vielas.

-

Uz NAI tiek novadīti notekūdeņi ar piesārņojuma slodzi:
Suspendētās vielas – 50-250 mg/l;
BSP5 – 100-250 mg/l;
ĶSP – 200-400 mg/l;
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-

Pkop – 1-8 mg/l;
Nkop – 40 mg/l.
Izplūdē tiek nodrošinātas šādas koncentrācijas (pēc NAI pases datiem):
Suspendētās vielas – <25-35 mg/l;
BSP5 – <15-25 mg/l;
ĶSP – <90-125 mg/l;
Pkop – 50% attīrīšana;
Nkop – 70 % attīrīšana.

Kanalizācijas sistēmu savākto notekūdeņu attīrīšanas tehnoloģija - otrējā attīrīšana.
Notekūdeņu daudzums tiek noteikts aprēķinu ceļā.
Ir aprīkotas vietas pirms un pēc NAI notekūdeņu paraugu ņemšanai.
Notekūdeņu attīrīšanas procesā radušās dūņas pēc nepieciešamības tiek nodotas
komersantam, kam ir attiecīga piesārņojošas darbības atļauja.
Saskaņā ar tehnisko dokumentāciju (pēc attiecīgiem aprēķiniem) notekūdeņu attīrīšanas
iekārtām piesaistītais cilvēku ekvivalents (CE) 208.
Pārvalde ar 12.10.2010. atzinumu Nr. 192 pieņēma NAI ekspluatācijā.
Faktiskais uz NAI novadīto notekūdeņu apjoms par pēdējiem 4 gadiem atbilstoši
VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” vides aizsardzības oficiālās
statistikas veidlapās „Veidlapa Nr.2 – Ūdens. Pārskats par ūdens resursu lietošanu”
sniegtajai informācijai, kas nepārsniedz Atļaujā pieprasīto un NAI projektēto jaudu:
 2017. gadā – 2120 m3/gadā;
 2016. gadā – 2232 m3/gadā;
 2015. gadā – 2112 m3/gadā;
 2014. gadā – 2078 m3/gadā.
7. Atrašanās vietas novērtējums
NAI atrodas uz nekustamā īpašuma ar kadastra apzīmējumu Nr. 8092 004 0471.
NAI saskaņā ar Sējas novada teritorijas plānojumu 2013. - 2024. gadam atrodas dabas un
apstādījumu teritorijā.
Tuvākā apkārtnē atrodas privātmājas un zemes laukumi. Sējas ciemata centrs atrodas ~300 m
attālumā. Tuvākā dzīvojamā māja atrodas ~ 60 m attālumā ziemeļu virzienā no NAI. ~500 m
attālumā atrodas autoceļš Murjāņi – Saulkrasti.
Tā kā NAI operators ir pati dome, līdz ar to, Pārvalde pieņem, ka NAI atrodas atļautā
zemes apbūves teritorijā.
8. Lēmuma pieņemšanas procesā iesniegtie priekšlikumi (norādot, kā tie ņemti
vērā):
8.1. valsts vai pašvaldību institūciju priekšlikumi
Uz B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas izsniegšanu pašvaldības un Veselības
inspekcijas priekšlikumi netika saņemti.
Uz B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas pārskatīšanu un atjaunošanu priekšlikumi
netika pieprasīti.
Pārvalde pārskata un atjauno šo atļauju atbilstoši likuma „Par piesārņojumu” 28.panta
devītajai daļai, kur ir teikts: „Reģionālā vides pārvalde, pamatojoties uz operatora
iesniegumu, kas iesniegts šā panta astotajā daļā noteiktajā gadījumā, izvērtē tās rīcībā esošo
informāciju, kas attiecas uz operatoram iepriekš izsniegto B kategorijas atļauju un tās
nosacījumu grozījumiem (ja tādi ir izdarīti) un saskaņā ar šā likuma 32.panta pirmajā daļā
noteikto izsniedz jaunu atļauju 30 dienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas”. Līdz ar to
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valsts vai pašvaldību institūciju priekšlikumi uz B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas
pārskatīšanu un atjaunošanu netika pieprasīti.
8.2. citu valstu atbildīgo institūciju priekšlikumi, ja ir pārrobežu ietekme

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.
8.3. sabiedrības priekšlikumi

Priekšlikumi netika saņemti.
8.4. operatora skaidrojumi

Skaidrojumi nav nepieciešami.
9. Iesnieguma novērtējums:
9.1. ieviestie un plānotie labākie pieejamie tehniskie paņēmieni A kategorijas darbībām
Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.
9.2. ieviestie un plānotie tīrākas ražošanas pasākumi
NAI tiek pielietoti bioloģiskās attīrīšanas iekārtas paņēmieni, kas apkārtējai videi ir
visdraudzīgākie. NAI ekspluatācija ir pilnībā automatizēta un pilnībā noslēgta.
9.3. resursu izmantošana (ūdens, enerģija un ķīmiskās vielas)
Ūdens
Ūdensapgāde saskaņā ar ūdens resursu lietošanas atļauju Nr. RI16DU0011.
Enerģija
Elektroenerģija tiek izmantota ražošanas iekārtām un apgaismojumam.
Informācija par elektroenerģijas izmantošanu apkopota 7. tabulā.
Izejmateriāli un ķīmiskās vielas
Ūdenstorņa dezinfekcijas pakalpojumus sniedz SIA „Ūdens risinājumi” un
SIA „Dezinfekcijas darbi”, kuri ūdenstorņa rezervuāra attīrīšanai un dezinfekcijai pielieto
līdzekli ALBILEX®-3000 vai ALBILEX®-BR-BIO un ALBILEX®-3000-A.
9.4. emisija gaisā un tās ietekme uz vidi
Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.
9.5. smaku veidošanās
Notekūdeņu attīrīšanas procesā var rasties neattīrītiem notekūdeņiem raksturīga smaka.
Sūdzības par nepatīkamu smaku izplatīšanos no kanalizācijas sistēmas vai iekārtām līdz šim nav
saņemtas. Smaku mērījumi vidē nav veikti.
9.6. emisija ūdenī un tās ietekme uz vidi
Uz NAI (identifikācijas Nr.A100685) tiek novadīti sadzīves notekūdeņi no Sējas ciema.
Attīrītie notekūdeņi tiek novadīti meliorācijas grāvī (identifikācijas Nr. N100700) ar tālāku
izplūdi (pēc ~2 km) Puskas upē.
Saskaņā ar tehnisko dokumentāciju notekūdeņu attīrīšanas iekārtām piesaistītais cilvēku
ekvivalents (CE) 208. Pēc sniegtās informācijas VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un
meteoroloģijas centrs” vides aizsardzības oficiālajā statistikas veidlapā „Veidlapa Nr.2 –
Ūdens. Pārskats par ūdens resursu lietošanu” par 2017. gadu aprēķinātais cilvēku ekvivalents
(CE) bija 26.
Kopējais kanalizācijas tīklu garums 2191 m. Ir izbūvēta arī pārsūknēšanas stacija, kura
paredzēta perspektīviem pieslēgumiem, bet to līdz šim nav bijusi nepieciešamība darbināt.
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Operators norāda, ka NAI un kanalizācijas tīklu tehniskais stāvoklis ir labs. Avārijas
/apvadlīnijas izplūdes vieta nav ierīkota.
Uz NAI tiek novadīti notekūdeņi no atdzelžošanas staciju filtru skalošanas.
Lietus ūdeņi, sniega un ledus kušanas ūdeņi no teritorijas infiltrējas gruntī.
NAI projektētā un Atļaujai pieprasītā jauda ir 50 m3/dnn jeb 18250 m3/gadā
(identifikācijas Nr.A100685).
Notekūdeņu skaitītājs nav uzstādīts – notekūdeņu apjoms tiek noteikts aprēķinu ceļā.
Informācijas par piesārņojošo vielu limitiem dota 16. tabulā.
Informācija par uzņēmuma darbības rezultātā radīto notekūdeņu daudzumu un novadīšanu
parādīta 17.tabulā.
NAI darbības novērtēšanai ir izmantoti notekūdeņu testēšanas pārskati, kuros ietverta
informācija par notekūdeņu kvalitāti raksturojošiem mērījumiem. Operators Pārvaldē ir
iesniedzis notekūdens testēšanas pārskatus par 2018. gada I ceturksni un 2017., 2016., 2015.
gadu. Notekūdeņu paraugus NAI ieplūdē un izplūdē ņēma un to testēšanu veica akreditēta
laboratorija ar akreditētām metodēm –SIA „Vides audits” laboratorija (akreditācijas Nr.
LATAK-T-261).
Datums

20.03.2018.

18.12.2017.

25.09.2017.

22.06.2017.

28.03.2017.

22.12.2016.

22.09.2016.

Viela
Suspendētās
vielas
BSP5
ĶSP
Nkop.
Pkop.
Suspendētās
vielas
BSP5
ĶSP
Nkop.
Pkop.
Suspendētās
vielas
BSP5
ĶSP
Nkop.
Pkop.
Suspendētās
vielas
BSP5
ĶSP
Nkop.
Pkop.
Suspendētās
vielas
BSP5
ĶSP
Nkop.
Pkop.
Suspendētās
vielas
BSP5
ĶSP
Nkop.
Pkop.
Suspendētās
vielas
BSP5
ĶSP
Nkop.
Pkop.

Ieplūdes
koncentrācija
mg/l

Izplūdes
koncentrācija
mg/l

Samazinājuma
%

150±15

21±2

86

377±26
607±39
76.4±3.8
7.25±0,43

8.39±0,59
71±5
72.4±3.6
7.11±0,43

25
125
Atbilstoša attīrīšana
Atbilstoša attīrīšana

80±8

18±2

97.7
88
5.23
1.93
77.5

152±11
367±24
120±6
7.87±0,47

6.83±0,48
48±3
68.5±3.4
5.01±0,30

25
125
Atbilstoša attīrīšana
Atbilstoša attīrīšana

42±4

35±4

95.5
86.9
42.91
36.3
16.6

100±7
202±13
40.7±2
4.79±0,29

4.03±0,28
100±7
29.9±1.5
3.99±0,24

25
125
Atbilstoša attīrīšana
Atbilstoša attīrīšana

245±25

16±2

95.9
50.4
26.5
16.7
93.4

550±39
998±65
164±8
17.1±1.0

9.11±0.64
98±6
82.7±4.1
5.60±0.34

25
125
Atbilstoša attīrīšana
Atbilstoša attīrīšana

210±21

20±2

98.3
90.1
49.5
67.25
90.4

251±18
583±38
85.7±4.3
7.21±0,43

6.36±0.45
79±5
59.2±3.0
7.13±0,43

25
125
Atbilstoša attīrīšana
Atbilstoša attīrīšana

371±37

22±2

97.4
86.4
30.9
1.1
94

592±41
1047±94
120±6
9.85±0,49

5.88±0,41
61±5
66.3±3.3
4.66±0,23

25
125
Atbilstoša attīrīšana
Atbilstoša attīrīšana

280±28

47±5

99
94.1
44.7
52.6
83.2

393±28
956±86
157±8
17.2±0,9

14.3±1.0
118±11
125±6
6.95±0,35

96.3
87.6
20.3
59.5

25
125
Atbilstoša attīrīšana
Atbilstoša attīrīšana
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mg/l
35

35

35

35

35

35

35
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20.06.2016.

11.03.2016.

09.12.2015.

30.09.2015.

08.07.2015.

10.03.2015.

Suspendētās
vielas
BSP5
ĶSP
Nkop.
Pkop.
Suspendētās
vielas
BSP5
ĶSP
Nkop.
Pkop.
Suspendētās
vielas
BSP5
ĶSP
Nkop.
Pkop.
Suspendētās
vielas
BSP5
ĶSP
Nkop.
Pkop.
Suspendētās
vielas
BSP5
ĶSP
Nkop.
Pkop.
Suspendētās
vielas
BSP5
ĶSP
Nkop.
Pkop.

313±31

7±1

97.7

387±27
987±89
92.4±4.6
6.11±0,31

2.3±0.16
20±2
1.74±0.09
0.62±0,03

25
125
Atbilstoša attīrīšana
Atbilstoša attīrīšana

180±18

43±4

99.4
97.9
98.1
89.8
76.1

538±38
829±75
82.9±4.1
14.1±0,7

17.1±1.2
83±7
66.4±3.3
8.82±0,44

25
125
Atbilstoša attīrīšana
Atbilstoša attīrīšana

11350±1135

30±3

96.8
89.9
19.9
37.4
99.7

4345±304
9083±817
258±13
37.2±1.9

4.25±0.3
146±13
120±6
7.81±0,39

25
125
Atbilstoša attīrīšana
Atbilstoša attīrīšana

785±79

32±3

99.9
98.3
53.4
79
95.9

617±43
1323±119
109±5
13.5±0.7

25±2
120±11
103±5
12.7±0,6

25
125
Atbilstoša attīrīšana
Atbilstoša attīrīšana

790±79

8±1

95.9
90.9
5.5
5.9
98.9

461±32
1192±107
110±6
16.9±0.8

6.1±0.4
40±4
43±2.1
13.8±0.7

25
125
Atbilstoša attīrīšana
Atbilstoša attīrīšana

1216±122

12±1

98.6
96.6
60.9
18.3
99

575±40
1226±110
99.9±5.0
8.83±0.44

30±2
105±9
95.5±4.8
8.21±0.41

94.7
91.4
4.4
7

25
125
Atbilstoša attīrīšana
Atbilstoša attīrīšana

35

35

35

35

35

35

Kā redzams testēšanas pārskatos piesārņojošo vielu koncentrācijas galvenokārt atbilst
MK 22.01.2002. noteikumu Nr. 34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī”
prasībām. Pēc Operatora sniegtās informācijas, ja tiek konstatēti pārkāpumi tiek veikta NAI
apkope. Ieplūstošie notekūdeņi galvenokārt atbilst tipisku sadzīves notekūdeņu parametriem.
Saskaņā ar MK 12.03.2002. noteikumiem Nr. 118 „Noteikumi par virszemes un pazemes
ūdeņu kvalitāti” Puskas upe nav noteikta kā prioritārie zivju ūdeņi.
Sēja ietilpst Gaujas upju baseinu apgabalā. Notekūdeņi no Sējas ciema NAI ietek
meliorācijas grāvī ar tālāku izplūdi Puskas upē (ūdenssaimnieciskā iecirkņa kods 531252).
Puskas upe ietek Dūņezerā (ūdens objekta kods – E213), un tās ekoloģiskā kvalitāte pēc 2009.
– 2014. gada monitoringa cikla rezultātiem vērtēta kā vidēja. Pēc Gaujas upju baseinu
apgabala apsaimniekošanas plāna 2016. – 2021. gadam mērķis ir nodrošināt kvalitātes
nepasliktināšanos.
Pārvalde uzskata, lai nodrošinātu ūdens objekta (ūdens objekta kods E213) ekoloģisko un
ķīmisko kvalitāti, saskaņā ar MK 30.11.2010. noteikumu Nr. 1082 „Kārtība, kādā piesakāmas
A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas
piesārņojošo darbību veikšanai” 63.1. apakšpunktu Pārvalde var izvirzīt stingrākas prasības
iekārtas radītā piesārņojuma samazināšanai. Turklāt MK 22.01.2002. noteikumu Nr. 34
„Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” 37.1. apakšpunktā norādīts, ka atbilstoša
attīrīšana ir tādu tehnoloģiju un novadīšanas sistēmu izmantošana, kas nodrošina pieņemošā
ūdensobjekta atbilstību tam noteiktajiem vides kvalitātes mērķiem.
Saskaņā ar MK 31.05.2011. noteikumiem Nr. 418 „Noteikumi par riska ūdensobjektiem”
Puskas upe nav riska ūdensobjekts.
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Līdz ar to Pārvalde atļaujas 13.3. punktā un 16. tabulā izvirza papildus nosacījumu BSP5
un ĶSP koncentrāciju nodrošināšanai un kopējā slāpekļa un kopējā fosfora piesārņojuma
samazināšanai (%).
9.7. atkritumu veidošanās un apsaimniekošana
Sējas NAI darbības rezultātā rodas dūņas (atkritumu klase 190805). No attīrīšanas iekārtām
liekās dūņas tiks nodotas atkritumu apsaimniekotājam, ja tādas būs. NAI darbības rezultātā
nerodas cita veida atkritumi.
Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem parādīta 21. tabulā, atkritumu savākšana un
pārvadāšana – 22. tabulā.
9.8. trokšņa emisija
Trokšņu mērījumi nav veikti. Trokšņu avoti nav konstatēti.
Sūdzības par traucējošu troksni līdz šim nav saņemtas.
9.9. augsnes aizsardzība
Augsnes un pazemes ūdeņu izpēte uzņēmuma teritorijā nav veikta.
Saskaņā ar VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” piesārņotu un
potenciāli piesārņotu vietu datu bāzi, Operatora saimnieciskās darbības vieta nav iekļauta
šajā reģistrā.
9.10. avāriju risks un rīcības plāni ārkārtas situācijām
Potenciāli iespējamās avārijas kanalizācijas aku un sistēmu aizsērēšana.
NAI darbības iespējamo traucējumu (piemēram, notekūdeņi nenonāk nostādinātājā,
bioblokā nenotiek aerācija, nedarbojas kompresors, jūtama nepatīkama smaka) gadījumā
rīcība saskaņā ar izstrādāto dokumentāciju problēmu risinājumiem. Ir noslēgts līgums par
NAI apkopi.
Sējas novada domei ir izstrādāta avārijas situāciju izziņošanas shēma.
Operatoram nav nepieciešama rūpniecisko avāriju novēršanas programma vai drošības
pārskats saskaņā ar MK 01.03.2016. noteikumiem Nr.131 „Rūpniecisko avāriju riska
novērtēšanas kārtība un riska samazināšanas pasākumi”.

C SADAĻA
Atļaujas nosacījumi
10. Nosacījumi uzņēmuma darbībai:
10.1. darbība un vadība

Nosacījumi uzņēmuma darbībai izvirzīti, pamatojoties uz operatora sniegto informāciju
un tās izvērtējumu, kā arī uz izdošanas brīdi spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
1. Šī atļauja izsniegta Sējas novada domei notekūdeņu savākšanai un attīrīšanai
bioloģiskajās notekūdeņu attīrīšanas iekārtās (ar projektēto jaudu 50 m3/dnn, NAI
identifikācijas Nr. A100685) un attīrīto notekūdeņu novadīšanai līdz 50 m3/dnn jeb
18250 m3/gadā ar izplūdi melioārcijas grāvī (identifikācijas Nr. N100700).
B kategorijas atļauja Nr. RI11IB0053
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2. Atļauja attiecas uz visām iekārtām, kas aprakstītas iesniegumā, un to ekspluatāciju, kā arī
uz citām ar pamatdarbību saistītām darbībām.
3. Atļauju drīkst izmantot tikai tas operators (komersants), kuram tā ir izsniegta. Saskaņā ar
likuma „Par piesārņojumu” 30. panta trešo daļu operatora maiņas gadījumā iesniegt
Pārvaldē iesniegumu, lai precizētu atļauju, ierakstot tajā datus par jauno operatoru.
4. Atļaujas turētāja pienākums veikt piesārņojošo darbību atbilstoši atļaujā un normatīvajos
aktos noteiktajām prasībām, sekojot līdzi izmaiņām normatīvajos aktos, tai skaitā
teritorijas plānojumā.
5. Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 28. panta septīto daļu Pārvalde var atcelt atļauju, ja
tā konstatē, ka operators sniedzis nepatiesu vai maldinošu informāciju.
6. Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 5. pantu operatoram jāveic nepieciešamie
piesardzības pasākumi, lai novērstu, vai, ja tas nav iespējams, samazinātu vides
piesārņošanu vai tās risku, kā arī avāriju risku.
7. Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 6. panta prasībām operatoram jāapzina informācija
par piesārņojošās darbības iespējamo ietekmi uz cilvēka veselību un vidi, un jāsniedz
darbiniekiem, kuri veic piesārņojošu darbību, nepieciešamās zināšanas par kārtību, kādā šī
darbība veicama, par tās iespējamo ietekmi uz cilvēku veselību un vidi, par piesardzības
pasākumiem šīs ietekmes samazināšanai, un par rīcību avārijas situācijā.
8. Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 329. panta otro daļu iekārtas darbību aptur, ja
nepieciešamā atļauja ir saņemta, bet:
a. operatora prettiesiskas rīcības dēļ iekārta ir radījusi vai var radīt vides
piesārņojumu, kas nodara vai var nodarīt būtisku kaitējumu videi vai cilvēku
veselībai,
b. darbinot iekārtu, atkārtoti tiek pārkāpti vides aizsardzības normatīvie akti vai
netiek pildīti vides aizsardzības valsts iestāžu administratīvie akti.
9. Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 30. pantu operatoram jāziņo Pārvaldei šādos
gadījumos:
a. vismaz 60 dienas pirms izmaiņām uzņēmuma darbībā, lai izvērtētu vai šī
izmaiņa ir uzskatāma par būtisku izmaiņu un ir nepieciešams izsniegt citas
kategorijas atļauju, vai ir nepieciešams veikt grozījumus atļaujas nosacījumos;
b. operatora maiņas gadījumā, lai precizētu atļauju, ierakstot tajā datus par jauno
operatoru;
c. ne vēlāk kā 30 dienas pirms iekārtas pilnīgas darbības pārtraukšanas.
10. Ne vēlāk kā 30 dienas pirms iekārtas darbības pilnīgas pārtraukšanas operatoram
jāiesniedz reģionālajai vides pārvaldei attiecīgu iesniegumu, norādot pasākumus, kas tiks
veikti darbības vietas sakārtošanai. 30 dienu laikā pēc tam, kad no operatora tiks saņemta
informācija par vietas sakārtošanu atbilstošā stāvoklī, reģionālā vides pārvalde atcels
operatoram izdoto B kategorijas atļauju atbilstoši likuma „Par piesārņojumu” 30. panta
ceturtajai daļai.
11. Saskaņā ar Vides aizsardzības likuma 25. panta pirmo daļu operators ir atbildīgs par savas
profesionālās darbības ietvaros nodarīto kaitējumu videi vai tiešiem kaitējuma draudiem,
ko izraisījusi viņa tīša vai aiz neuzmanības veikta darbība vai bezdarbība, ar kuru ir
pārkāptas vides normatīvo aktu prasības.
12. Katru gadu līdz 1. aprīlim iesniegt Pārvaldē gada pārskatu par monitoringa rezultātiem
(ar to izvērtējumu) atbilstoši likuma „Par piesārņojumu” 45. panta sestajā daļā
noteiktajam un iesniegt gada pārskatu par atļaujas nosacījumu izpildi atbilstoši likuma
„Par piesārņojumu” 31. panta pirmās daļas 3. punktā noteiktajam. Ieteicamā veidlapas
forma pieejama Valsts vides dienesta interneta mājaslapas sadaļā Atskaišu, iesniegumu un
VEIDLAPU formas.
10.2. darba stundas

Nosacījumi netiek izvirzīti.
B kategorijas atļauja Nr. RI11IB0053

10

11. Resursu izmantošana:
11.1. Ūdens

Saskaņā ar ūdens resursu lietošanas atļauju Nr. RI16DU0011.
11.2. Enerģija

Veicot piesārņojošu darbību, racionāli izmantot enerģiju saskaņā ar likuma „Par
piesārņojumu” 4. panta 10. punkta prasībām.
11.3. izejmateriāli un palīgmateriāli

Nosacījumi netiek izvirzīti.
12. Gaisa aizsardzība:
12.1. emisija no punktveida avotiem, emisijas limiti

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

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

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.
12.4. Smakas

Pamatotas sūdzības gadījumā par traucējošu smaku trīs dienu laikā sniegt informāciju
Pārvaldē 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 (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)

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

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.
12.7. gaisa monitorings

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.
12.8. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija

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

Mainoties uzņēmuma darbībai un tehnoloģijām, informēt Pārvaldi. Par avārijas
gadījumiem nekavējoties ziņot Pārvaldei.
13. Notekūdeņi:
13.1. izplūdes, emisijas limiti

1.

Sējas ciema sadzīves notekūdeņus attīrīt NAI un attīrītos notekūdeņus novadīt
meliorācijas grāvī ar tālāku izplūdi Puskas upē.
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2.
3.

Attīrīto notekūdeņu izplūdes parametri un atļautais vidē novadāmo notekūdeņu
daudzums ir noteikts 17. tabulā.
Atļautās piesārņojošo vielu limitējošās koncentrācijas un atļautā piesārņojuma slodze
notekūdeņos pēc NAI norādīta 16. tabulā.
13.2. procesa norise un attīrīšanas iekārtu darbība

1.
2.
3.

4.
5.

6.

Nodrošināt otrējo (bioloģisko) notekūdeņu attīrīšanu.
Jānodrošina kanalizācijas sistēmas efektīva darbība, jāveic cauruļvadu pārbaude, lai
nepieļautu notekūdeņu noplūdi vidē, virszemes ūdeņos un gruntī.
Nodrošināt vienmērīgu notekūdeņu padevi uz attīrīšanas iekārtām, uzturēt kārtībā
kanalizācijas sistēmu un notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ekspluatēt atbilstoši
tehnoloģijai, nodrošinot maksimāli iespējamo attīrīšanas efektivitāti atbilstoši
MK 22.01.2002. noteikumu Nr. 34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī”
41. punktam. NAI apkopi veikt atbilstoši tehniskajā pasē norādītajai kārtībai. Nodrošināt
regulāru NAI pieguļošās teritorijas tīrīšanu, kā arī attīrīto notekūdeņu izplūdes vietas
pieguļošās teritorijas tīrīšanu.
Nodrošināt aizsargjoslu ap notekūdeņu attīrīšanas iekārtām saskaņā ar Aizsargjoslu
likuma 28. pantu, ievērot 55. pantā noteiktos aprobežojumus aizsargjoslā.
Neattīrītu ražošanas notekūdeņu, komunālo notekūdeņu un notekūdeņu dūņu emisija
virszemes ūdeņos vai vidē, kā arī lietus kanalizācijas sistēmā ir aizliegta saskaņā ar
MK 22.01.2002. noteikumu Nr. 34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī”
42. punktu. Paredzēt pasākumus dūņu emisijas virszemes ūdeņos novēršanai.
Līgumus ar fiziskām un juridiskām personām par notekūdeņu savākšanu un attīrīšanu
noslēgt saskaņā ar MK 22.01.2002. noteikumu Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu
emisiju ūdenī” noteiktām prasībām.
13.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)

1. Notekūdeņu izplūdes vietā nodrošināt netiešo notekūdeņu uzskaiti. Uzskaites datus fiksēt
notekūdeņu uzskaites žurnālā ne retāk kā 1 reizi mēnesī. Ja plānots veikt NAI
rekonstrukciju, paredzēt uzstādīt notekūdeņu plūsmas mērītāju (skaitītāju).
2. Notekūdeņu attīrīšanas iekārtās ieplūstošo un izplūstošo notekūdeņu kvalitātes kontroles
monitoringu veikt pēc 24. tabulā noteiktajiem parametriem un biežumam.
3. Notekūdeņu paraugus ņemt noteiktā punktā, kas atrodas attīrīšanas iekārtu ieplūdē un
izplūdē. Jānodrošina pieejamība pie notekūdeņu attīrīšanas iekārtām un notekūdeņu
analīžu paraugu noņemšanas vietām (ierīkot taku, izpļaut zāli).
4. Veicot no notekūdeņu attīrīšanas iekārtām emitēto notekūdeņu monitoringu, jāievēro MK
22.01.2002. noteikumu Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī”
5. pielikumā noteiktās procedūras un references analīzes metodes. Citas analīzes metodes
var izmantot, ja ar tām iespējams iegūt līdzvērtīgus rezultātus.
5. 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. Notekūdeņu paraugus aizliegts ņemt
spēcīga lietus apstākļos un citos netipiskos apstākļos.
6. Notekūdeņu testēšanas rezultātus izvērtēt atbilstoši MK 17.02.2009. noteikumu Nr. 158
„Noteikumi par prasībām attiecībā uz vides monitoringu un tā veikšanas kārtību,
piesārņojošo vielu reģistra izveidi un informācijas pieejamību sabiedrībai” 14. punkta
prasībām.
7. 1 reizi ceturksnī veikt rezultātu izvērtējumu un aprēķināt piesārņojuma pakāpes
procentuālo samazinājumu (%). Aprēķinātos lielumus reģistrēt notekūdeņu kvalitātes
uzskaites žurnālā. Neatbilstības gadījumā veikt korektīvās darbības notekūdeņu attīrīšanas
pakāpes uzlabošanai.
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13.4. mērījumi saņēmējā ūdenstilpē

Nosacījumi netiek izvirzīti
13.5. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija

Nosacījumi netiek izvirzīti.
13.6. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām

1.

2.

3.

4.

5.

Veikt dabas resursu nodokļa aprēķinu par ūdens piesārņošanu atbilstoši Dabas resursu
nodokļa likuma un MK 19.06.2007. noteikumu Nr.404 „Kārtība, kādā aprēķina un maksā
dabas resursu nodokli, izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju un auditē
apsaimniekošanas sistēmas” prasībām. Pārskats par dabas resursu nodokli jāiesniedz
Valsts ieņēmumu dienestā.
Katru gadu līdz 1. martam VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”
iesniegt vides aizsardzības oficiālo statistikas veidlapu „Veidlapa Nr.2 – Ūdens. Pārskats
par ūdens resursu lietošanu”, veidlapā iekļaujamo informāciju ievadot centra
elektroniskajā datubāzē tiešsaistes režīmā, saskaņā ar MK 23.05.2017. noteikumu Nr.271
„Noteikumi par vides aizsardzības oficiālās statistikas veidlapām” prasībām.
Saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likuma 22. pantu un MK 22.01.2002. noteikumu Nr. 34
„Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” 62. punktu ne vēlāk kā vienas
darbadienas laikā rakstveidā jāinformē Pārvalde par avārijas gadījumiem nepārvaramas
varas dēļ, kā arī Pārvaldē jāiesniedz un jāsaskaņo pasākumu plāns, lai novērstu turpmāku
vides piesārņošanu.
Konstatējot emisiju neatbilstību atļaujas nosacījumiem, nekavējoties par to informēt
Pārvaldi un Veselības inspekciju, kā arī noskaidrot neatbilstību cēloņus un veikt
nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu atbilstību, atbilstoši MK 22.01.2002.
noteikumu Nr. 34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” 62. punktam.
Testēšanas pārskatus un izvērtējumu par notekūdeņu kvalitāti un to atbilstības normatīvo
aktu prasībām izvērtējumu iesniegt Pārvaldē kopā ar gada pārskatu par atļaujas
nosacījumu izpildi.
14. Troksnis:
14.1. trokšņa avoti un nosacījumi troksni radošo iekārtu darbībai

Nosacījumi netiek izvirzīti.
14.2. trokšņa emisijas limiti

Nepārsniegt MK 07.01.2014. noteikumu Nr. 16 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības
kārtība” 2. pielikumā noteiktos robežlielumus.
14.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)

1.

2.

3.

Gadījumā, ja ir saņemtas sūdzības no iedzīvotājiem par radīto troksni, veikt trokšņa avotu
radīto trokšņu mērījumus atbilstoši MK 07.01.2014. noteikumu Nr. 16 „Trokšņa
novērtēšanas un pārvaldības kārtība” prasībām un informēt Pārvaldi par mērījumu
rezultātiem.
Mērījumus veikt atbilstoši pastāvošās likumdošanas prasībām vides trokšņa mērījumiem,
izmantojot laboratorijas, kuras akreditācijas sfērā iekļauti skaņas spiediena līmeņa
mērījumi.
Saskaņā ar MK 07.01.2014. noteikumu Nr. 16 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības
kārtība” 12. punkta nosacījumiem saimnieciskas darbības (izņemot ar mūzikas
atskaņošanu saistītas darbības) vai iekārtu (ieskaitot ventilācijas, saldēšanas iekārtas,
kompresorus un liftus), vai satiksmes radītā trokšņa robežlielumu ievērošanu kontrolē
Veselības inspekcija.
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14.4. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām

Robežlielumu pārsniegumu gadījumos informēt Pārvaldi par trokšņa samazināšanas
pasākumiem un to rezultātiem.
15. Atkritumi:
15.1. atkritumu veidošanās

Atkritumu veidošanās atbilstoši 21. tabulai.
15.2. atkritumu apsaimniekošanas (savākšanas, apstrādes, reģenerācijas un apglabāšanas)
nosacījumi

1.

2.
3.

Atkritumus klasificēt atbilstoši MK 19.04.2011. noteikumu Nr. 302 „Noteikumi par
atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus” atkritumu
klasifikatoram.
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtās radušās dūņas nodot komersantam, kam ir attiecīga
atkritumu apsaimniekošanas atļauja.
Atkritumus apsaimniekot saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 4. pantu,
15. panta pirmo un otro daļu. Atkritumus savākt un uzglabāt, neapdraudot vidi, cilvēku
dzīvību un veselību, kā arī fizisko un juridisko personu īpašumus, neradot traucējošus
trokšņus vai smakas.
15.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)

1.

2.

Lai pamatotu vides aizsardzības oficiālās statistikas veidlapā „Veidlapa Nr. 3 – Atkritumi.
Pārskats par atkritumiem” iekļauto informāciju, veikt atkritumu no NAI restēm, smilšu
ķērājiem un dūņu daudzuma uzskaiti žurnālā. Nodoto atkritumu daudzuma uzskaites datus
apliecināt atbildīgajai personai parakstoties.
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.
15.4. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām

Katru gadu līdz 1.martam iesniegt VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas
centrs” vides aizsardzības oficiālo statistikas veidlapu „Veidlapa Nr.3 – Atkritumi. Pārskats
par atkritumiem” ar informāciju par iepriekšējo kalendāra gadu, veidlapā iekļaujamo
informāciju ievadot centra mājaslapā tiešsaistes režīmā atbilstoši MK 23.05.2017. noteikumu
Nr.271 „Noteikumi par vides aizsardzības oficiālās statistikas veidlapām” prasībām.
15.5. atkritumu sadedzināšanas vai līdzsadedzināšanas iekārtai – iekārtas jauda, iekārtā
sadedzināmo atkritumu kategorijas, atkritumu daudzums

Neattiecas uz konkrēto 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 konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.
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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
1. Atbilstoši Ūdens apsaimniekošanas likuma 7.panta prasībām nepieļaut neattīrīto
notekūdeņu noplūdi vidē, lai nepasliktinātu pazemes un virszemes ūdeņu stāvokli.
2. Uzturēt ekspluatācijas kārtībā kanalizācijas tīklus, lai novērstu augsnes, grunts un
pazemes ūdeņu piesārņojumu.
3. Nepieļaut neattīrītu notekūdeņu noplūdi no attīrīšanas iekārtām un notekūdeņu dūņu
nokļūšanu augsnē, virszemes ūdeņos un gruntsūdeņos.
4. Nodrošināt aizsargjoslu apsaimniekošanu ap notekūdeņu attīrīšanas iekārtām,
ievērojot Aizsargjoslu likuma 28. panta trešajā daļā noteiktās prasības.
16.1Nosacījumi A kategorijas iekārtām, ar kuriem saskaņā izvērtē atbilstību emisijas
robežvērtībām, kas noteiktas secinājumos par labākajiem pieejamiem tehniskiem
paņēmieniem
Neattiecas uz konkrēto 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
Tehniski nenovēršamu iekārtu darbības traucējumu gadījumos pārtraukt iekārtu darbību un
novērst traucējuma cēloni.
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. Pēc iekārtas darbības pilnīgas pārtraukšanas saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu”
4. panta 9. punktu veikt pasākumus, kas nepieciešami piesārņojuma riska novēršanai un
iekārtas atrašanās vietas sakārtošanai atbilstošā stāvoklī.
2. Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 30. panta ceturto daļu, ne vēlāk kā 30 dienas pirms
iekārtas pilnīgas darbības pārtraukšanas, operatoram iesniegt attiecīgu iesniegumu
Pārvaldē, kurā norādīti pasākumi, kas tiks veikti darbības vietas sakārtošanai atbilstoši
atļaujas nosacījumiem. Pārvalde 30 dienu laikā pēc tam, kad no operatora saņemta
informācija par vietas sakārtošanu atbilstošā stāvoklī, atceļ operatoram izsniegto B
kategorijas atļauju.
19. Nosacījumi avāriju novēršanai un darbībām ārkārtas situācijās
1. Ārkārtas situāciju un avāriju gadījumā rīkoties saskaņā ar operatora izstrādātajiem rīcības
plāniem. Par vielu noplūdi nekavējoties ziņot Pārvaldei.
2. Veikt nepieciešamos piesardzības pasākumus, lai novērstu vai, ja tas nav iespējams,
samazinātu vides piesārņojumu vai tās risku, kā arī avāriju risku saskaņā ar likuma „Par
piesārņojumu” 5. pantu.
3. Saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likuma 22. pantu ne vēlāk kā vienas darbadienas laikā
rakstveidā informēt Pārvaldi par avārijas gadījumu nepārvaramas varas dēļ, kā arī iesniegt
un saskaņot Pārvaldē pasākumu plānu, lai novērstu turpmāku piesārņošanu.
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4. Uzņēmuma darbības traucējumu gadījumā, ieskaitot avārijas, kas rada tieša kaitējuma
draudus videi vai ir izraisījušas kaitējumu videi, rīkoties saskaņā ar Vides aizsardzības
likuma 27. un 28.pantu:
 ja kaitējums videi nav nodarīts, bet pastāv tieši kaitējuma draudi, nekavējoties veikt
visus nepieciešamos preventīvos pasākumus; ja pastāv tieši kaitējuma draudi, kā arī
tad, ja, veicot preventīvos pasākumus, nav izdevies likvidēt tiešos kaitējuma draudus,
nekavējoties rakstveidā informēt Pārvaldi par šiem draudiem, veiktajiem
preventīvajiem pasākumiem un citiem būtiskiem situāciju raksturojošiem aspektiem;
 ja nodarīts kaitējums videi, nekavējoties rakstveidā ziņot Pārvaldei par kaitējumu videi
un sniegt pilnīgu situācijas raksturojumu;
 ja nodarīts kaitējums videi, nekavējoties veikt neatliekamos pasākumus, veikt
sanācijas pasākumus.
20. Prasības informācijai, kas sniedzama vides aizsardzības institūcijām, ja pārkāpti
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.

2.

3.

4.

Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 6. un 45. pantu nekavējoties informēt attiecīgās
vides aizsardzības institūcijas:
 ja pārkāpti atļaujas nosacījumi vai apdraudēta šo nosacījumu turpmāka ievērošana;
 ja piesārņojošas darbības dēļ ir radušies vai var rasties draudi cilvēku dzīvībai,
veselībai un videi;
 avārijas vai tās draudu gadījumā.
Avārijas vai atļaujas nosacījumu pārkāpšanas gadījumā operatoram nekavējoties
jāinformē attiecīgās institūcijas (t.sk. Pārvaldei pa telefoniem 67084278, 25666365, pa
e-pastu: lielriga@lielriga.vvd.gov.lv), sniedzot ziņas par avārijas vai atļaujas
nosacījumu pārkāpšanas vietu un laiku, iespējamo vides piesārņojuma raksturu un
apjomu, kā arī par veiktajiem pasākumiem avārijas vai to seku likvidācijai.
Informāciju par gadījumiem, kad radušies tieša kaitējuma draudi vai radies kaitējums
videi, rakstveidā iesniegt Pārvaldē atbilstoši MK 24.04.2007. noteikumu Nr.
281 „Noteikumi par preventīvajiem un sanācijas pasākumiem un kārtību, kādā
novērtējams kaitējums videi un aprēķināmas preventīvo, neatliekamo un sanācijas
pasākumu izmaksas” 48. punkta un 5. pielikuma prasībām.
Avārijas gadījumā rīkoties saskaņā ar operatīvās apziņošanas shēmu un 10 dienu laikā
Pārvaldē iesniegt rakstisku pasākumu plānu avārijas seku novēršanai.
21. Nosacījumi vides valsts inspektoru regulārajām kontrolēm

1.

2.

Saskaņā ar Vides aizsardzības likuma 21. panta prasībām valsts vides inspektoram, veicot
vides valsts kontroli, ir tiesības iebraukt vai ieiet un netraucēti pārbaudīt uzņēmuma teritoriju,
iekārtu vai citu objektu, ja tas nepieciešams vides aizsardzības prasību ievērošanas kontrolei,
veicot plānotas pārbaudes, vai ja ir pamatotas aizdomas par vides normatīvo aktu
pārkāpumiem.
Pārbaudes laikā operatoram jānodrošina:
 brīva pieeja uzņēmuma piesārņojošo darbību reglamentējošiem dokumentiem, uzrādot to
oriģinālus;
 brīva pieeja atļaujā paredzētajiem datu reģistrācijas žurnāliem;
 uzņēmuma atbildīgo amatpersonu klātbūtne.
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TABULAS
Elektroenerģijas izmantošana (gadā)
7.tabula

Izlietots
Ražošanas iekārtām
Apgaismojumam
Atdzesēšanai un saldēšanai
Vēdināšanai
Apsildei
Citiem mērķiem
Kopā

Elektroenerģija, MWh/gadā
Kopējais daudzums

37,15
0,35
-

37,5
16. tabula

Piesārņojošās vielas notekūdeņos
Pēc attīrīšanas
Izplūdes vietas
identifikācijas
numurs

Piesārņojošā viela, kods

Meliorācijas
grāvis
(identifikācijas
numurs
N100700)

230 026 Suspendētās vielas
230 004 Ķīmiskā skābekļa
patēriņš (ĶSP)
230 003 Bioloģiskais
skābekļa patēriņš (BSP5)
230 015 Kopējais slāpeklis
(Nkop)
230 016 Kopējais fosfors
(Pkop)
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Piesārņojuma
samazinājuma procenti,
%
90

Maksimāli pieļaujamā
piesārņojošo vielu
robežvērtība, mg/l
24 stundās (vidēji)
<35

50-75

125

2,281

50-70

25

0,456

tonnas gadā (vidēji)

10-15

Atbilstoša attīrīšana

10-15

Atbilstoša attīrīšana

<0,639
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17. tabula
Notekūdeņu un lietusūdeņu novadīšana ūdensobjektos (grāvī, upē, ezerā, jūrā)

Novadīšanas vietas
nosaukums un adrese
(vieta)

Meliorācijas grāvis,
zemes īpašums
„Sējas zeme”, Sējas
ciems, Sējas novads

Novadīšanas
vietas
identifikācijas
numurs

N100700

B kategorijas atļauja Nr. RI11IB0053

Novadīšanas vietas
ģeogrāfiskās koordinātas

Z platums

57°11’57,48’’

Notekūdeņu
daudzums

Saņemošais ūdensobjekts

A garums

nosaukums

ūdens
saimnieciskā
iecirkņa kods

ūdens
caurtece
(m3/h)

m3/d
(vidēji)

m/
gadā
(vidēji)

24°35’12,84’’

Meliorācijas
grāvis ar
tālāku
izplūdi
Puskas upē

531252

-

50

18250

3

Izplūdes
ilgums
(h/diennaktī;
d/gadā)

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

Atkritumu klase

Atkritumu
nosaukums

Atkritumu
bīstamība

Pagaidu
glabāšanā
(tonnas
gadā)

190805

Sadzīves
notekūdeņu
attīrīšanas dūņas

Nav
bīstami

*

Ienākošā atkritumu plūsma (t/gadā)
saņemts no
saražots
citiem
uzņēmumiem
kopā
galvenais
tonnas
(uzņēmējavots
gadā
sabiedrībām)
NAI
darbība

12

-

12

Izejošā atkritumu plūsma (t/gadā)
nodots
pārstrādāts
apglabāts
citiem
uzņēmumie
m
DdauRdau(uzņēmējkod
dzums kods dzums
sabieds
rībām)
-

-

-

-

12

kopā

12

*atbilstoši NAI tilpnei

Atkritumu savākšana un pārvadāšana
22. tabula

Atkritumu
klase

Atkritumu nosaukums

Atkritumu
bīstamība

Savākšanas
veids

Pārvadāto
atkritumu
daudzums
(t/gadā)

190805

sadzīves notekūdeņu attīrīšanas dūņas

nav bīstami

*

12

Pārvadāšanas
veids

autotransports

Komersants, kas
veic atkritumu
Komersants, kas
pārvadājumus
saņem
(vai atkritumu
atkritumus
radītājs)
Atkritumu apsaimniekotājs, kas
saņēmis attiecīgu atkritumu
apsaimniekošanas atļauju

*atbilstoši atkritumu apsaimniekotāja piedāvājumam
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24. tabula
Monitorings
Kods

Monitoringam
pakļautie parametri

Paraugu
ņemšanas metode

230 026
230 003
230 004
230 015
230 016

Suspendētās vielas
BSP5
ĶSP
Nkop
Pkop

LVS ISO566710:2000

Analīzes metode un
tehnoloģija**
NAI
LVS EN 872
LVS EN 1899-2
LVS ISO 6060
LVS EN ISO 11905-1
LVS EN ISO 6878

Kontroles biežums
Ieplūde
Izplūde

1 x ceturksnī

1 x ceturksnī

Laboratorija, kas
veic analīzes

Akreditēta
laboratorija*

* Veic akreditēta laboratorija kas ir akreditēta valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs” Nacionālajā akreditācijas
birojā atbilstoši standartam LVS EN ISO/IEC 17025:2005 „Testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju kompetences vispārīgās prasības” un par kuru Ekonomikas ministrija ir
publicējusi paziņojumu laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”, vai citas Eiropas Savienības dalībvalsts, Turcijas un Eiropas Ekonomikas zonas valsts akreditētā laboratorija.
** Atbilstoši 13.3. apakšpunkta 4. nosacījumam.
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Pielikumi
1. pielikums
Pievienotie dokumenti (norādes par datumiem, tai skaitā iesniegumu un tā precizējumu vai
papildinājumu iesniegšanas datumi, sabiedrības, pašvaldības, citu iestāžu priekšlikumi un
operatora skaidrojumi, protokoli par tikšanos ar operatoru un iestāžu pārstāvjiem,
sabiedriskās apspriešanas protokoli):
Informācija par dokumentiem

Iesniegts Pārvaldē

Sējas novada domes 02.05.2011. B kategorijas piesārņojošas
darbības atļauja Nr. RI11IB0053
Pārvaldes 01.03.2018. lēmums Nr. RI18VL0053

-

Sējas novada domes iesniegums atļaujas pārskatīšanai un
09.04.2018.
atjaunošanai
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2. pielikums
1.Iesnieguma kopsavilkums
1.1. Iekārtas nosaukums, informācija par operatoru, īpašnieku un iekārtas atrašanās vietu
Sējas novada domes Sējas NAI atrodas adresē „Sējas zeme”, Sēja, Sējas novads.
1.2. Īss ražošanas apraksts un iemesls, kāpēc nepieciešama atļauja
Pēc iesniegumā sniegtās informācijas Sējas novada dome (turpmāk – Operators) nodrošina Sējas
notekūdeņu savākšanu un attīrīšanu. Pēc notekūdeņu attīrīšanas iekārtu BioDRY-S-50 (turpmāk –
NAI) pases projektētā jauda ir 50 m3/dnn jeb 18250 m3/gadā (identifikācijas Nr.A100685).
Projektētā jauda sakrīt ar Atļaujai pieprasīto jaudu.
Attīrītie notekūdeņi no Sējas NAI tiek novadīti meliorācijas grāvī (identifikācijas
Nr. N100700) ar tālāku izplūdi Puskas upē.
Uz attīrīšanas iekārtām tiek novadīti sadzīves notekūdeņi, kā arī notekūdeņi no atdzelžošanas
stacijas filtru skalošanas (asenizācijas un ražošanas notekūdeņi netiek pieņemti). Operators norāda,
ka netiek pieņemtas prioritāras un bīstamas vielas.
1.3. Ūdens patēriņš
Uzņēmuma ūdensapgāde saskaņā ar ūdens resursu lietošanas atļauju Nr. RI16DU0011.
1.4. Galvenie izejmateriāli (arī kurināmais un degviela) un to lietojums
Netiek izmantots kurināmais.
1.5. Bīstamo ķīmisko vielu lietošana un plānotie pasākumi to aizvietošanai
Ūdenstorņa rezervuāra attīrīšanai un dezinfekcijai pielieto līdzekli ALBILEX®-3000 vai
ALBILEX®-BR-BIO un ALBILEX®-3000-A (uz vietas netiek uzglabāti).
1.6. Nozīmīgās emisijas gaisā un ūdenī (koncentrācijas un ikgadējie lielumi)
Piesārņojums novadāmajos notekūdeņos: suspendētās vielas <0,79 t/gadā; BSP5 0,56 t/gadā;
ĶSP 2,83 t/gadā.
1.7. Atkritumu veidošanās un to apstrāde
Sējas NAI darbības rezultātā rodas dūņas (atkritumu klase 190805). No attīrīšanas iekārtām
liekās dūņas tiks nodotas atkritumu apsaimniekotājam, ja tādas būs. NAI darbības rezultātā nerodas
cita veida atkritumi.
1.8. Trokšņa emisijas līmenis
Trokšņu mērījumi nav veikti. Trokšņu avoti nav konstatēti.
1.9. Iespējamo avāriju novēršana
Potenciāli iespējamās avārijas kanalizācijas aku un sistēmu aizsērēšana.
NAI darbības iespējamo traucējumu (piemēram, notekūdeņi nenonāk nostādinātājā, bioblokā
nenotiek aerācija, nedarbojas kompresors, jūtama nepatīkama smaka) gadījumā rīcība saskaņā ar
izstrādāto dokumentāciju problēmu risinājumiem. Ir noslēgts līgums par NAI apkopi.
Sējas novada domei ir izstrādāta avārijas situāciju izziņošanas shēma.
Operatoram nav nepieciešama rūpniecisko avāriju novēršanas programma vai drošības pārskats
saskaņā ar MK 01.03.2016. noteikumiem Nr.131 „Rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtība
un riska samazināšanas pasākumi”.
2.1. Nākotnes plāni
Nav plānots veikt izmaiņas.
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