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ATĻAUJA B KATEGORIJAS PIESĀRŅOJOŠAI DARBĪBAI
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Komersanta nosaukums: Rundāles novada domes

Komunālais pakalpojumu dienests
Juridiskā adrese:
Pilsrundāle 1, Rundāles pagasts, Rundāles novads, LV-3921
Vienotais reģistrācijas numurs: LV 90009112819
Reģistrācijas datums Uzņēmumu reģistrā : 01.07.2009.
Reģistrācijas datums Uzņēmumu reģistra komercreģistrā: 01.07.2009.
Iekārta, operators:
Adrese:
e- pasts:
Teritorijas kods:

Notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas iekārtas „Rundāle”
Rundāles pagasts, Rundāles novads
dome@rundale.lv
0407776

Paredzētās piesārņojošās darbības veids atbilstoši Ministru kabineta 2010. gada 30. novembra
noteikumu Nr. 1082 “Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošās darbības
un izsniedzamas atļaujas A un B piesārņojošās darbības veikšanai” 1. pielikuma
5. punkta 5.8. apakšpunktam – to notekūdeņu dūņu un atkritumu apglabāšanas,
uzglabāšanas vai kompostēšanas vietas, kuri nav pielīdzināmi bīstamajiem
atkritumiem,
8. punkta 8.9. apakšpunktam – notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ar jaudu 20 un vairāk
kubikmetru diennaktī, kuras attīrītos notekūdeņus novada vidē.
2. pielikuma 1.1. apakšpunktam - sadedzināšanas iekārtas, kuru ievadītā siltuma jauda ir
vairāk nekā 0,2 megavati, ja sadedzināšanas iekārtai.
Atļaujas iesnieguma pieņemšanas datums: 2010. gada 14. septembrī
Pārskatīšanas un atjaunošanas iesnieguma pieņemšanas datums: 2018. gada 12. aprīlī
Atļauja izsniegta esošai piesārņojošai darbībai
Izsniegšanas datums: 2010. gada 16. septembrī
Pārskatīšanas un atjaunošanas datums: 2018. gada 10. maijā

Direktors

Izsniegšanas vieta: Jelgava

H.Verbelis

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN
SATUR LAIKA ZĪMOGU

Lēmumu par atļaujas izsniegšanu vai atļaujas nosacījumiem var apstrīdēt Vides pārraudzības valsts birojā mēneša laikā no
lēmuma spēkā stāšanās dienas. Atļaujas nosacījumus var pārskatīt visā tās derīguma termiņa laikā, pamatojoties uz likuma
"Par piesārņojumu" 32.panta 3.1 daļu.
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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 30.11.2010. noteikumi Nr.1082 "Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C
kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B 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. JE10IB0079 izsniegta 2010. gada 16. septembrī uz visu attiecīgās iekārtās
darbības laiku.
Iesniegums atļaujas nosacījumu pārskatīšanai un atjaunošanai iesniedzams Valsts vides
dienesta Jelgavas reģionālajā vides pārvaldē (turpmāk – Jelgavas RVP, Pārvalde):
- vismaz 60 dienas pirms būtiskām izmaiņām piesārņojošā darbībā saskaņā ar MK
30.11.2010. noteikumu Nr.1082 (turpmāk tekstā MK noteikumi 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 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
Atļaujas kopijas B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai saskaņā ar pastāvošo
likumdošanu ir nosūtītas:
- Rundāles novada domei nosūtīts elektroniski.
dome@rundale.lv
- Vides pārraudzības Valsts birojam nosūtīts elektroniski:
vpvb@vpvb.gov.lv.
- Veselības inspekcijas Zemgales kontroles nodaļai nosūtīts elektroniski.
zemgale@vi.gov.lv
4. Norāde par ierobežotas pieejamības informāciju
Ierobežotas pieejamības informācija nav noteikta.
5. Citas saņemtās atļaujas, kuras aizstāj šī atļauja
Šī atļauja ir atjaunota un pārskatīta 2010. gada 16. septembrī izsniegtā B kategorijas
piesārņojošas darbības atļauja JE10IB0079.
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B. sadaļa
Pieteiktā darbība, iesnieguma izvērtējums un atļaujas izsniegšanas
pamatojums
6. Pieteiktās darbības īss apraksts
Rundāles pagasta Pilsrundāles ciemata Pilsrundāles bioloģiskās attīrīšanas iekārtas „EKO
BIO 120/75/96” (turpmāk tekstā NAI), identifikācijas Nr.A200082, ar jaudu 120m3/dnn
nodotas ekspluatācijā 2007.gadā. Attīrīšanas iekārtās tiek attīrīti Pilsrundāles ciemata,
Pilsrundāles vidusskolas un Rundāles pils muzeja saimnieciski-fekālie notekūdeņi.
• NAI ietaišu sastāvā ietilpst sekojošas galvenās būves:
• Spiediena dzēšanas aka
• Divi nostādinātāji D=2000, H=3,0m.
• Mineralizators D=2000, H=3,0m.
• Reaktora tvertne
• Paraugu ņemšanas aka
• Vadības bloks
• Gaisa pūtējs, N= 4,0 KW
Ikgadējais attīrīšanas ietaišu notekūdeņu daudzums no Pilsrundāles NAI ir ~ 87,00 m3/dnn jeb
31755 m3/gadā.
NAI paredzētas saimnieciski-fekālo notekūdeņu bioloģiskai attīrīšanai un funkcionē atbilstoši
paredzētajai tehnoloģijai. Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu un ūdensapgādes apkalpošanu veic 1
darbinieks (operators).Operators pieņem un reģistrē visas avārijas, kas saistītas ar ciemata
ārējā ūdensvada un kanalizācijas, uzņēmuma īpašumā esošo dzīvojamo māju iekšējo
komunālo tīklu ekspluatāciju.
Notekūdeņi no individuālām mājām tiek uzkrāti hidroizolētās krājakās un izvesti uz
notekūdeņu attīrīšanas ietaisēm, saskaņā ar savstarpēji noslēgtu līgumu. Attīrītos notekūdeņus
no Pilsrundāles NAI novada Īslīces upē (izplūdes vietas identifikācijas Nr.200084).
Punslavu ciematā nav centralizētas notekūdeņu savākšanas sistēmas. Pie mājām atrodas
izvedamas nosēdakas, kuru izvešanu organizē paši iedzīvotāji. Rundāles novada domes
Komunālais dienests notekūdeņu apsaimniekošanu Punslavu ciematā neveic.
Pilsrundāles katlu māja ar siltumenerģiju un karsto ūdeni nodrošina deviņas daudzdzīvokļu
mājas, kuru kopējā apkurināmā platība ir 10425m2 un A/S “Latvijas Pasts” ēku, kuras platība
ir 641,73m2 . Pašreiz katlumājā darbojas viens gāzes apkures katls “Dakon Prexal P1200” ar
jaudu 1,2 MW, uzstādīts 2008.gadā- piesārņojoša darbība atbilst MK noteikumu Nr.1082. 2.
pielikuma 1.1. apakšpunktam - sadedzināšanas iekārtas, kuru ievadītā siltuma jauda ir vairāk
nekā 0,2 megavati, ja sadedzināšanas iekārtai saskaņā ar 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” 1.pielikuma 1.1. vai
1.2.apakšpunktu nav nepieciešama atļauja.
Kā kurināmo katlu mājā izmanto dabasgāzi.
Operatora darbības rezultātā veidojas sadzīves atkritumi t.sk. atkritumi no sūkņu stacijas
restēm pirms attīrīšanas iekārtām – 0,7 tonnas gadā. Atkritumi līdz izvešanai tiek uzglabāti
slēgtos konteineros, kas izvietoti uz cieta seguma, sadzīves atkritumu apsaimniekošana notiek
saskaņā ar noslēgto līgumu ar SIA “L&T”.
Liekās bioloģiskās dūņas, kuras rodas sadzīves notekūdeņu bioloģiskās apstrādes procesā
reizi gadā ar asenizācijas mašīnas palīdzību tiek izsūknētas un izvestas uz Rundāles pagasta
“Robežnieki” lauksaimniecības zemēm. NAI bioloģisko dūņu daudzums ir ~ 6 tonnas gadā.
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Ūdenstorņu un ūdensvada dezinfekcijai izmanto dezinfekcijas līdzekļus ALBILEX®-BR-BIO
-20kgun ALBILEX®-SUPER-DES -25kg. Gadā tiek izmantoti ALBILEX®-BR-BIO–0.02t un
ALBILEX®-SUPER-DES -0.025t. Dezinfekcijas līdzekļus uzglabā slēgtā telpā oriģinālā
fasējumā, tos izmanto saskaņā ar instrukciju.
B kategorijas atļauja tiek pieprasīta :
Notekūdeņu attīrīšanai un novadīšanai Īslīces upē līdz 31755 m3/gadā (87,00 m3/dnn).
Notekūdeņu dūņu apsaimniekošanai – 6 tonnas/gadā.
Sadzīves atkritumu apsaimniekošanai -0,7 tonnas/gadā.
Katlu mājai – sadedzināšanas iekārtas “Dakon Prexal P1200” ar jaudu 1,2 MWdarbināšanai.
Kurināmā – dabas gāzes gada patēriņam – 341 tūkst. m3/gadā, rezerves kurināmā nav.
7. Atrašanās vietas novērtējums
Rundāles pagasts atrodas Rundāles novada dienvidrietumu daļā, Lielupes kreisajā krastā un
robežojas ar Rundāles novada Svitenes, Rundāles pagastiem. Lielāko zemes platību aizņem
lauksaimniecībā izmantojamās zemes- 74,7% no kopējās platības.
Lielākās apdzīvotās vietas pagastā ir Pilsrundāle ar 871 iedzīvotājiem, Saulaine ar 514
iedzīvotājiem, Mazbērstele ar 110 iedzīvotājiem, Vecrundāle ar 117 iedzīvotājiem.
Daudzstāvu apbūve ir Pilsrundāles, Saulaines ciematā. Pilsrundāle ir Rundāles novada
administratīvais centrs, ciemats atrodas 13 km. attālumā no Bauskas pilsētas. Pagasta teritorijā
atrodas trīs izglītības iestādes - pirmsskolas izglītības iestāde “Mārpuķīte”, Pilsrundāles
vidusskola un Saulaines profesionālā vidusskola. Pilsrundāles ciematā atrodas 13
daudzdzīvokļu mājas, privātmājas, iedzīvotāju skaits-871. Ciemata teritorijā atrodas Rundāles
pils muzejs, Pilsrundāles vidusskola, SIA “Rundāles auto”, SIA “Aiva auto”, veikali: SIA
“GS Market”, IK“Luu-Lux”, A/S “Bauskas tirgotājs”. Rundāles pagastā nav lielo uzņēmumu,
visa nelauksaimnieciskā uzņēmējdarbība balstās uz mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, kuri
pārsvarā nodarbojas ar pakalpojumu sniegšanu. Rundāles pagastā saglabājušies daudzi
vēsturiski nozīmīgi kultūras pieminekļi, ievērojamākie no tiem - Rundāles pils ansamblis,
Kaucmindes muiža, Bornsmindes muiža un parks, Mežotnes pilskalns ar senpilsētu,
Vīnakalns - pilskalns, Rundāles ūdensdzirnavas. Rundāles pagasta teritorijā dzīvo 2202
iedzīvotāji.
Horizontu veido terigēnas izcelsmes ieži – smilšakmeņi ar māla un aleirolīta starpkārtām.
Ūdensapgādei izmantojamais intervāls atrodas 145-175m dziļumā. Ūdens mineralizācija ir
0,642g/l, cietība- 7,2mmol/l.
Apvidus ietilpst Zemgales līdzenumā, reljefs-viegli viļņots pamatmorēnas līdzenums.
Kvartārsegu veido ledāja un tā kušanas ūdeņu nogulumi. Zem tās ~10m dziļumā ieguļ
augšdevona amulas svītas dolomīti. Aptuveni 0,5m dziļumā no zemes virsmas – morēnas
smilšmāls ar grants graudiem un oļiem 10-20%, ar morēnmāla ieslēgumiem, vietām ar ūdens
piesātinātas smilts starpkārtiņām, pusciets līdz ciets, vietām sīksti plastisks, brūns un
pelēkbrūns. To vietām 0,5-1,7m biezumā sedz limnoglaciālas izcelsmes putekļains smilšmāls
ar mālsmilts un māla starpkārtiņām, sīksti plastisks līdz pusciets, brūns.
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas Pilsrundāles ciematā (NAI) atrodas Īslīces upes 50m
aizsargjoslā un Rundāles pils muzeja aizsargjoslā. Pilsrundāles katlumāja atrodas Rundāles
pils muzeja aizsargjoslā. NAI un ūdensapgādes urbumiem ir nodrošinātas stingrā režīma
aizsargjoslas.
NAI atrodas MK 22.01.2002. noteikumu Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju
ūdenī” (29., 30. punkts) noteiktajā īpaši jutīgajā teritorijā, uz kuru attiecas paaugstinātas
prasības ūdens un augsnes aizsardzībai no lauksaimnieciskas darbības izraisīta piesārņojuma
ar nitrātiem noteiktajā jutīgajā teritorijā.
Pārvalde secina: NAI saskaņā ar „Rundāles novada teritorijas plānojuma 2012.-2025. gadam
grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem”, Notekūdeņu bioloģiskās
attīrīšanas iekārtas „Rundāle” „EKO BIO 120/75/96” Rundāles pagastā, Rundāles novadā,
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atbilst zemes izmantošanai, saskaņā ar teritorijas plānojumu - plānotā izmantošana tehniskā
apbūve, centralizētās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas. Piesārņojošā darbība atbilst teritorijas
izmantošanas nosacījumiem.
8. Lēmuma pieņemšanas procesā iesniegtie priekšlikumi (norādot, kuri ir ņemti vērā)
8.1. valsts un pašvaldību institūciju priekšlikumi
Nav nepieciešami
8.2. citu valstu atbildīgo institūciju priekšlikumi, ja ir pārrobežu ietekme
Neattiecas uz esošo B kategorijas darbību.
8.3. sabiedrības priekšlikumi
Nav nepieciešami
8.4.Operatora skaidrojumi
Nav
9. Iesnieguma novērtējums
9.1. ieviestie un plānotie labākie pieejamie tehniskie paņēmieni A kategorijas darbībām
Neattiecas uz esošo B kategorijas darbību.
9.2. ieviestie un plānotie tīrākas ražošanas pasākumi
NAI 2006-2007.gadā tika demontētas vecās nokalpojušās NAI, uzbūvētas jaunas Pilsrundāles
bioloģiskās attīrīšanas iekārtas ”EKO BIO 120/75/96” ar jaudu 120m3/dnn, kuras tika nodotas
ekspluatācijā 2007. gadā. NAI ir izstrādāta ekspluatācijas instrukcija, tehnoloģijas
dokumentācija, ievērotas visas nepieciešamās drošības un vides aizsardzības prasības, tiek
veikta uzņēmuma vides aizsardzības pasākumu iekšējā kontrole.
Projekta “Rundāles pagasta ūdensapgādes un notekūdeņu novadīšanas sistēmas posmu
rekonstrukcija” ietvaros 2006. un 2007. gadā Pilsrundāles ciematā tika rekonstruēti 3622m
ūdensvada tīklu, veikta ūdensvada sacilpošana. No polietilēna caurulēm izbūvēti māju
pievadi.
9.3. resursu izmantošana (ūdens, enerģija un ķīmiskās vielas)
9.3.1. Enerģija.
Uzņēmuma darbības nodrošināšanai tiek izmantota elektroenerģija ~65230KWh, saskaņā ar
noslēgto līgumu par elektroenerģijas piegādi ar AS „LATVENERGO”.
9.3.2. Ķīmiskās vielas.
Ūdenstorņu un ūdensvada dezinfekcijai izmanto dezinfekcijas līdzekļus ALBILEX®-BR-BIO
-20kg, un ALBILEX®-SUPER-DES -25kg. Gadā tiek izmantoti ALBILEX®-BR-BIO–0.02t,
un ALBILEX®-SUPER-DES -0.025t. Dezinfekcijas līdzekļus uzglabā slēgtā telpā oriģinālā
fasējumā, tos izmanto saskaņā ar instrukciju.
9.4. emisija gaisā un tās ietekme uz vidi
Pagasta katlumāja nodota ekspluatācijā 1977.gadā, kad tika uzstādīti četri katli “Universal”,
kuros sākotnēji kā kurināmo izmantoja krāšņu degvielu, bet no 1981.-1985.gadam –
akmeņogles.1985.gadā divi katli tiek demontēti, to vietā tiek uzstādīti katli RK-1,6, kuros
sākotnēji kā kurināmo izmantoja krāšņu degvielu. 1992.gadā uz viena no katliem uzstādīja
dabasgāzes degli TG-190 un kā kurināmo sāka izmantot dabasgāzi. Tika pārtraukta šķidrā
kurināmā izmantošana, un likvidēts šķidrais kurināmais no tvertnēm (tika izsūknēti un
sadedzināti degvielas pārpalikumi).
Pašreiz katlumājā darbojas viens gāzes apkures katls “Dakon Prexal P1200” ar jaudu 1,2 MW,
kas uzstādīts 2008.gadā. 2005.gadā katlumājā uzstādītie divi sekciju tipa čuguna gāzes
apkures katli “Viadrus G500” ar kopējo jaudu 1,1MW netiek ekspluatēti.
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Katlu mājas darbības rezultātā galvenais piesārņojums gaisā ir oglekļa monooksīda, slāpekļa
dioksīda emisijas no katlu mājas dūmeņa. Uzņēmuma katlu mājas darbību reglamentē MK
14.12.2004. noteikumi Nr. 1015 „Vides prasības mazo katlu māju darbībai”.
9.5. smaku veidošanās
NAI darbības rezultātā neveidojas smakas, kas varētu atstāt negatīvu iedarbību uz apkārtējo
iedzīvotāju labsajūtu. NAI aizsargjoslā nav dzīvojamo māju.
Nav ziņu par iedzīvotāju sūdzībām. Smaku mērījumi vidē nav veikti.
Pārvaldes vērtējums: Veicot NAI tīrīšanu, vai arī iekārtu avārijas gadījumā iespējami smaku
traucējumi – specifiska kanalizācijas ūdeņu smaka.
9.6. emisija ūdenī un tās ietekme uz vidi
Notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas iekārtas Pilsrundāles ciematā (EKO BIO 120/75/96–
LVĢMC identifikācijas Nr. A Nr.A200082) ar jaudu 120m3/dnn paredzētas saimnieciski–
fekālo notekūdeņu bioloģiskai attīrīšanai. Kanalizācijas tīklam ir pieslēgtas daudzdzīvokļu
ēkas, individuālās ēkas, Rundāles pils. Centralizētās kanalizācijas sistēmas izbūve
Pilsrundāles ciematā veikta 70. gados.
NAI bioloģiskās attīrīšanas bloks sastāv no smilšu nostādinātāja, aerācijas kameras un otrējā
nostādinātāja.
NAI konstrukcijā paredzēts, ka aerotenka astoņas neatkarīgas aerobās zonas sadalītas
sešpadsmit sekcijās ar sešiem šūnu blokiem katrā, t.i. reaktorā uzstādīti 96 polimēro šūnu
bloki. Katrai sekcijai ir uzstādīta neatkarīga aerācijas sistēma (kopā sešpadsmit). Biofiltra
aerobā reaktora šūnu bloki veidoti no savstarpēji savienotām vertikālām polimērām
caurulītēm ar diametru 50mm un garumu no 540 līdz 900mm. Caurulītes apvienotas
atsevišķos šūnu blokos, katrā 64 caurules. Aprēķinātais aerācijas laukums reaktora aerācijas
tvertnē sastāda aptuveni 2205m2. Gaisa padeves sprauslu diametrs no 0,5 līdz 1,0 mm.
Aerobās zonas kopējais tilpums – 23,7m3. Aerācijas sistēma sastāv no blakus kanālu rotora
gaisa pūtēja DBS540, N=4,0kW, Q=180m3/h, P=300mbar, kurš ir izvietots nerūsējošā
tērauda aizsargtvertnē līdzās biobloka tvertnei, maģistrālā gaisa vads, izgatavots no AISI 304
un aerācijas sistēmas sadales sekcijām, izgatavotas no PHED.
NAI reaktora otrreizējais nostādinātājs sadalīts 2 zonās. Viena no zonām darbojas kā tilpuma,
otra kā virsmas nostādinātājs. Otrreizējā nostādinātāja virsmas slānī uzstādīti papildus
filtrācijas polimēro šūnu bloki, pavisam desmit bloki ar virsmas platību 118,8m3. Aprēķinātais
otrreizējā nostādinātāja kopējais tilpums ir 8,2m3, otrreizējā nostādinātājā uzstādīts sūknis
dūņu cirkulācijai “KIKA”, N=0,23kW, H=4,5m, Q=1,8m3/h.
Notekūdeņi no individuālām mājām ciematā tiek uzkrāti hidroizolētās krājakās un izvesti uz
notekūdeņu attīrīšanas ietaisēm, saskaņā ar savstarpēji noslēgtu līgumu.
No Pilsrundāles vidusskolas notekūdeņi uz NAI tiek novadīti pašteces ceļā pa 200mm
kolektoru nonāk vidusskolas kanalizācijas sūkņu stacijā un tālāk tiek pa 120metru garu Ø100
spiedvadu sūknēti līdz spiediena dzēšanas akai, no kurienes nonāk pašteces 300mm kolektorā.
Sūkņu stacijas tips- krājbaseina, pieņemšanas rezervuāra tilpums- 30m3, pienākošā kolektora
diametrs- 200mm, aizejošā- 100mm, uzstādīti divi sūkņi AE132M, katra ražība- 50m3/h;
elektrodzinēju tips: AE132M, jauda- 7,5kW. Viens sūknis atrodas rezervē.
No Rundāles pils muzeja notekūdeņi tiek sūknēti līdz spiediena dzēšanas akai, no kurienes
nonāk pašteces 300mm kolektorā un tālāk līdz kanalizācijas sūkņu stacijai.
Punslavu ciematā nav centralizētas notekūdeņu savākšanas sistēmas. Pie mājām atrodas
izvedamas nosēdakas, kuru izvešanu organizē paši iedzīvotāji. Rundāles novada domes
Komunālais dienests notekūdeņu apsaimniekošanu Punslavu ciematā neveic.
Pārvalde secina, notekūdeņu daudzums atļaujā nepārsniedz noteikto 31755,0 m3/gadā jeb 87,0
m3/dnn.
Saskaņā ar vides aizsardzības valsts statistikas pārskatu „Nr. 2 – Ūdens. Pārskats par ūdens
resursu lietošanu” 2008.gadā vidē novadīti 29,267 tūkst./m3 , 2009. gadā – 26,52 tūkst./m3 un
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2016.gadā vidē novadīti 27.73tūkst.m3 normatīvi attīrīti notekūdeņi, aprēķinot, cilvēka
ekvivalentos - CE izteikto piesārņojuma daudzumu Pilsrundāle NAI: CE =38.
CE - Cilvēku ekvivalenta viena vienība ir organisko vielu piesārņojuma daudzums, kas atbilst
bioķīmiskajam skābekļa patēriņam 60g O2/dienā, saskaņā ar MK 22.01.2002.noteikumu
Nr.34. „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” 5. nodaļas 31.punktu.
Būtiskākās piesārņojošas vielas, kas tiek novadītas vidē pēc NAI, ir tipisku sadzīves
notekūdeņos palikušais piesārņojums: suspendētas vielas, slāpekļa un fosfora savienojumi.
Kopējo pieņemošo ūdeņu noslogojumu ar organiskajām vielām raksturo bioķīmiskais un
ķīmiskais skābekļa patēriņš (BSP5 un ĶSP). Piesārņojošo vielu koncentrācijas attīrīto
notekūdeņu izplūdē ir noteicošais faktors NAI darbības izvērtēšanā. Piesārņojošo vielu
koncentrācijas notekūdeņu izplūdē kontrolē akreditēta laboratorija - LVĢMC Vides
laboratorija.
Piesārņojošo vielu koncentrācijas attīrīto notekūdeņu izplūdē ir noteicošais faktors NAI
darbības izvērtēšanā. Informācija par NAI darbību norādīta B-1. tabulā.
Piesārņojošās vielas notekūdeņos
B-1. tabula
Pirms attīrīšanas
Novadīšanas
vietas
identifikācija
s numurs(1)

Piesārņojoš
ā viela,
parametrs/
kods(2)

Rundāle NAI
”EKO BIO
120/75/96”
Nr. A200082

mg/l 24
stundā
s
(vidēji)

Tonnas
gadā
(vidēji)
ienākošais

Susp. vielas

72

2,28

BSP 5
ĶSP
N kopējais
P kopējais

46
209
24
3,4

1,46
6,64
0,76
0,11

Īss lietotās
attīrīšanas
apraksts
un tās
efektivitāt
e (%)
BIO
72%
65%
50%
21%
9%

Pēc attīrīšanas
mg/l 24 stundās
(vidēji)

Tonnas gadā
(vidēji)
izejošais

20

0,63

16
106
19
3,1

0,51
3,36
0,60
0,09

Izvērtējot NAI testēšanas pārskatus 07.06.2017. Nr. 4run/2017 un Nr.5run/2017, kā arī
27.09.2017. Nr. 32run/2017, redzams, ka attīrīto notekūdeņu izplūdē netiek pārsniegtas
piesārņojošo vielu pieļaujamās koncentrācijas, kas noteiktas B kategorijas piesārnojošas
darbības atļaujā Nr. JE10IB0079.
Attīrītie notekūdeņi no NAI līdz 31755,0 m3/gadā jeb 87,0 m3/dnn tiek novadīti Īslīces upē
(Nr. 200202); (ģeogrāfiskās koordinātas 56025’34,29”; 240’00’10,65”), kas ir Lielupes labā
krasta pieteka Jelgavas novadā un ietilpst Lielupes upju baseina apgabalā.
Pārvalde secina, Saskaņā ar MK 31.05.2011. noteikumu Nr.418 “Noteikumi par riska
ūdensobjektiem” 1.pielikuma 3.tabulu, Īslīces upe ir riska ūdensobjekts, kur kā būtiskākais
piesārņojums riska avots ir punktveida piesārņojums (notekūdeņos esošie biogēni, piesārņotas
vietas), izkliedētais piesārņojums un hidromorfoloģiskie pārveidojumi. Īpaši bīstama ir
fosfora un slāpekļa nonākšana upēs, kas veicina upju aizaugšanu- eitrofikāciju un upes
ekosistēmas degradāciju. Ņemot vērā iepriekšminēto, ka Īslīces raksturojuma kā antropogēni
ietekmējama upe, ko raksturo samērā zemas viegli noārdāmo organisko vielu koncentrācijas,
un samērā augstās slāpekļa un fosfora savienojumu koncentrācijas, kas saistāmas ar
antropogēno slodzi, notekūdeņu monitorings tiks noteikts, lai novērstu upes ekosistēmas
degradāciju, lai veicinātu zivju resursu uzlabošanos un eitrofikācijas novēršanu.
Pārvalde uzskata, lai nodrošinātu Īslīces 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. Arī 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.
Pārvaldē nav pieejami pārskati, kuros būtu noteikts saprobitātes indekss Īslīces upei, kas
raksturo upes bioloģisko kvalitāti. Lai nodrošinātu kvalitatīvu NAI darbību un nepieļautu
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nepietiekami attīrītu notekūdeņu nonākšanu apkārtējā vidē, nepieciešams veikt notekūdens
sistēmas un attīrīšanas iekārtu regulāru tīrīšanu un apkopi atbilstoši NAI pasē izvirzītajiem
nosacījumiem. Pārvalde Atļaujas C sadaļā izvirzīs prasības, ka:
• pirms ieplūdes NAI un pēc attīrīšanas NAI jāveic notekūdeņu kvalitātes kontroles
monitorings, atbilstoši 13.3.1.tabulā norādītam;
• kanalizācijas sistēmas kontrolaku, restu, NAI apkope jāveic atbilstoši NAI pases
prasībām, lai nepieļautu nepietiekami attīrītu notekūdeņu nonākšanu vidē.
9.7. atkritumu veidošanās un apsaimniekošana.
Operatora darbības rezultātā veidojas: sadzīves atkritumi t.sk. atkritumi no NAI redelēm – 0,7
tonnas gadā. Atkritumi līdz izvešanai tiek uzglabāti slēgtos konteineros, kas izvietoti uz cieta
seguma. Par atkritumu apsaimniekošanu ir noslēgts līgums ar SIA „Jelgavas komunālie
pakalpojumi”.
Operators norāda, ka notekūdeņu attīrīšanas iekārtu dūņas (6 tonnas gadā) tiek savāktas vienu
reizi gadā ar asenizācijas mašīnu un tās izmanto lauksaimniecībā izmantojamo zemju
mēslošanā, kas neatbilst MK 02.05. 2006. noteikumu Nr.362 „Noteikumi par notekūdeņu
dūņu un to kompostu izmantošanu, monitoringu un kontroli” IV nodaļas 29. punkta prasībām
-nav pieļaujams lauksaimniecībā izmantojamās zemēs augšņu mēslošanai izmantot
neapstrādātas notekūdeņu dūņas, kā arī kompostu. Atļaujā tiks iekļauti nosacījumi par dūņu
apstrādi - nododot dūņas apstrādei atbilstoša pakalpojuma sniedzējam vai operatoram
jānodrošina dūņu apstrāde.Informāciju par atkritumu veidošanos un rīcību ar tiem skatīties
atļaujas 2 pielikumā 15.1. un 15.2. tabulās.
9.8. trokšņa emisija
Pārvaldes vērtējums. Sūdzības no iedzīvotājiem un uzņēmuma apkalpojošā personāla nav
bijušas. NAI darbības rezultātā nerodas būtisks troksnis, kas varētu nelabvēlīgi ietekmēt
apkārt dzīvojošos iedzīvotājus.
9.9. augsnes aizsardzība
Speciāli pētījumi nav veikti
9.10. avāriju risks un rīcības plāni ārkārtas situācijām
Iespējamās avārijas ir ugunsgrēka izcelšanās vai dabas stihija, tāpēc visi galvenie pasākumi
vērsti uz ugunsdzēsības noteikumu ievērošanu un pasākumiem to seku likvidācijai. Ārkārtas
gadījumiem NAI telpas ir aprīkotas ar pirmās nepieciešamības uguns dzēšanas līdzekļiem un
ir izstrādātas darba drošības instrukcijas. Avārijas gadījumā NAI operators rīkojas saskaņā ar
avārijas izziņošanas shēmu. NAI „Rundāle” darbība pilnībā atkarīga no elektroenerģijas
padeves, tāpēc kļūmes elektroenerģijas padevē tieši atsaucas uz NAI rezultātu.
Pārvaldes vērtējums NAI darbība notiek saskaņā ar izstrādātām un apstiprinātām instrukcijām
(tehniskās apkalpošanas, darba aizsardzības un ugunsdrošības). Avārijas gadījumā NAI
operators rīkojas saskaņā ar avārijas izziņošanas shēmu.
Uz operatora darbību neattiecas MK 01.03.2016. noteikumi Nr.131“Rūpniecisko avāriju riska
novērtēšanas kārtība un riska samazināšanas pasākumi”.

C sadaļa
Atļaujas nosacījumi
10. Nosacījumi uzņēmuma darbībai
10.1. darbība un vadība
10.1.1. Atļauja izsniegta Rundāles novada domes Komunālo pakalpojumu dienestam
Pilsrundālē, Rundāles pagastā, Rundāles novadā sekojošām darbībām:
1) notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru diennaktī,
kuras attīrītos notekūdeņus novada vidē: sadzīves notekūdeņu savākšanai un attīrīto
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notekūdeņu attīrīšanas iekārtās NAI“Pilsrundāle” un attīrīto notekūdeņu novadīšanai Īslīces
upē (N 200084) līdz 31755 m3/gadā jeb 87,00 m3/dnn.
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu projektētā jauda ir 120 m3/dnn.
2) Notekūdeņu dūņu apsaimniekošanai – līdz 6 t/gadā.
3) sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā siltuma jauda ir vienāda ar vai lielāka par 0,2 un
mazāka par 5 megavatiem un kuras kā kurināmo izmanto biomasu, kūdru vai gāzveida
kurināmo - sadedzināšanas iekārtas “Dakon Prexal P1200” ar jaudu 1,2 MW darbināšanai, kā
kurināmo izmantojot dabas gāzi 341 tūkst.m3 /gadā.
10.1.2. Reizi ceturksnī iesniegt Valsts ieņēmumu dienestā dabas resursu nodokļa par attīrīto
notekūdeņu novadīšanas vidē aprēķinu saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu un MK
19.06.2007. noteikumiem Nr. 404 „Kārtība, kādā aprēķina un maksā dabas resursu nodokli,
izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju un auditē apsaimniekošanas sistēmas”.
10.1.3. Reizi gadā iesniegt Valsts ieņēmumu dienestā dabas resursu nodokļa aprēķinu par
faktisko gaisa piesārņošanu no avota, kas norādīts šīs atļaujas 12.1. tabulā. Aprēķināto
nodokli iemaksāt Valsts ieņēmumu dienesta noteiktajā budžeta kontā, saskaņā ar Dabas
resursu nodokļa likuma 27. panta otro un trešo daļu un MK 19.06.2007. noteikumiem Nr. 404
“Kārtība, kādā aprēķina un maksā dabas resursu nodokli, izsniedz dabas resursu lietošanas
atļauju un auditē apsaimniekošanas sistēmas”.
10.1.4. Saskaņā ar likuma Par piesārņojumu 30. pantu operatoram jāziņo Pārvaldei šādos
gadījumos: - 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,
- operatora maiņas gadījumā, lai precizētu atļauju, ierakstot tajā datus par jauno operatoru,
- ne vēlāk kā 30 dienas pirms iekārtas pilnīgas darbības pārtraukšanas.
10.2. darba stundas
Nosacījumi netiek izvirzīti.
11. Resursu izmantošana
11.1.Ūdens
11.2. Enerģija
Elektroenerģijas patēriņš un uzskaite saskaņā ar savstarpēji noslēgtu līgumu ar AS
„LATVENERGO”.
11.3. izejmateriāli un palīgmateriāli
11.3.1. Bīstamo ķīmisko vielu ūdenstorņu un ūdensvada dezinfekcijai izmanto dezinfekcijas
līdzekļus, kuri gadā tiek izlietoti ALBILEX®-BR-BIO–0.02t unALBILEX®-SUPER-DES 0.025t atbilstoši 3. tabulai.
Bīstamās ķīmiskās vielas un maisījumi, kas izmantoti ražošanā kā izejmateriāli, palīgmateriāli
vai veidojas starpproduktos vai gala produktos
3.tabula
Ķīmisk
ā viela
vai
Nr. maisīju
ms(1)(va
i to
grupas)
1.

Ķīmisk
ās
Bīsta
Uzglabātais Izmantotai
Bīsta
Riska
vielas Izmantoš
CAS
mības
daudzums
s
EK
mības
iedarbības Drošības prasību
vai
anas
numu
apzīm
(tonnas),
daudzums
numurs
klase(
raksturojums apzīmējums(4)
maisīju veids
rs(3)
ējums
uzglabāšana (tonnas/ga
4)
(4)
(6)
ma
s veids(5)
dā)
(2)
veids

ALBIL Dezinfe
231Ūdensva
EX®k
633-2
da
BRcijas
dezinfek
BIO līdzekli

7664- Bīsta C; T;
38-2
ms
Xi.

R23;
R34;
R35

P280; P302+
P352;
P305+P351+P3
38;

neuzglabā

0,02

10
Pilsrundāle NAI _B kategorijas atļauja Nr. JE10IB0079

s
Dezinfe
ALBIL
k
Ūdensva
®
EX 2.
cijas
da
SUPER
līdzekli dezinfek
-DES
s

231765-0

7722- Bīsta C; T;
84-1 ms
Xi.

R22;
R37/38;
R41.

P280; P302+
P352;
P305+P351+P3
38; P313

neuzglabā

0,025

11.3.2.Uzņēmuma darbības nodrošināšanai izmantoto ķīmisko vielu un maisījumu
iepakojumam jābūt nodrošinātam ar etiķeti ar skaidri salasāmu un neizdzēšamu marķējumu
valsts valodā atbilstoši “Ķīmisko vielu likums” 12.punktam.
11.3.3. Nodrošināt grīdas hermētiskumu ķīmisko vielu un maisījumu uzglabāšanas vietās.
11.3.4. Nodrošināt drošības datu lapas bīstamajām ķīmiskajām vielām un maisījumiem
atbilstoši MK 22.12.2015. noteikumu Nr.795 „Ķīmisko vielu un maisījumu uzskaites kārtība
un datubāze” 2.2. apakšpunktam. Drošības datu lapas uzglabāt personālam pieejamā vietā.
Informāciju drošības datu lapās, kā arī ķīmisko vielu un ķīmisko produktu marķējumā
nodrošināt valsts valodā.
11.3.5. Vietās, kur notiek bīstamo ķīmisko vielu un maisījumu uzglabāšana vai darbības ar
tiem, jābūt brīvi pieejamiem absorbentu krājumiem; nodrošināt pietiekamu daudzumu
absorbenta – izlijušu ķīmisko vielu vai naftas produktu savākšanai.
11.3.6. Pirms citu ķīmisko vielu un maisījumu izmantošanas uzsākšanas rakstiski informēt
Pārvaldi.
12. Gaisa aizsardzība
12.1. Emisija no punktveida avotiem, emisijas limiti
12.1.1. Emisijas gaisā atļautas no emisijas avota A1, atbilstoši 12.1. tabulā norādītajiem
parametriem.
Emisijas avotu fizikālais raksturojums
12.1. tabula
Emisijas
avota
kods
A1

ģeogrāfiskās
koordinātas

Emisijas avota
apraksts
Katlu mājas
dūmenis

(2)

Z
56 25'
23,75''
0

A
240 00'
23,17''

Emisijas avota un emisijas raksturojums
dūmeņa
dūmeņa
iekšējais
plūsma
augstums
diametrs
m
mm
Nm3/h
30

500

2700

emisijas
temperatū
ra
o
C
150

emisijas
ilgums
h/g
(4)

8760

12.1.2.Emisijas no katlu mājas dūmeņa netiek limitētas.
12.2.emisija no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem, emisiju limiti
Neattiecas uz esošo piesārņojošo darbību.
12.3. procesa un attīrīšanas iekārtu darbība
12.3.1. Nodrošināt sadedzināšanas iekārtu, tehnoloģisko iekārtu darbību atbilstoši izgatavotāja
izstrādātajiem ekspluatācijas noteikumiem, ievērojot iekārtu tehnoloģiskos procesus.
12.3.2. Savlaicīgi veikt ražošanas iekārtu tehniskās apkopes un izdarīt ierakstus par to Iekārtu
ekspluatācijas žurnālā.
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12.4. smakas
12.4.1.Nepārsniegt smakas mērķlielumu, kuru nosaka stundas periodam, un kas ir 5 ouE/m3 .
Veicot piesārņojošas darbības, kuras izraisa traucējošu smaku, smakas mērķlielumu nedrīkst
pārsniegt vairāk kā 168 stundas kalendāra gadā, 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” 8 punktu.
12.4.2. Veikt smaku koncentrācijas un emisijas plūsmas ātruma mērījumus emisijas avotā
iekārtas optimālas darbības režīmā ne retāk kā reizi sešos mēnešos, ja par iekārtu darbību
iepriekšējā gada laikā ir saņemtas vismaz trīs pamatotas sūdzības, atbilstoši MK 25.11.2014.
noteikumu Nr.724 “ Noteikumi par piesārņojošas darbības izraisīto smaku noteikšanas
metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos” 12. punkta prasībām.
12.4.3. Smakas koncentrācijas mērījumiem par bāzes (references) metodi izmanto standartā
LVS EN 13725:2004 "Gaisa kvalitāte. Smakas koncentrācijas noteikšana ar dinamisko
olfaktometriju" minēto metodi vai citu līdzvērtīgu vai labāku metodi, 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” 5 punktu.
12.4.4. Emisiju mērījumus veikt attiecīgā jomā akreditētām laboratorijām, kas ir akreditētas
atbilstoši standartam LVS EN ISO/IEC 17025:2005 "Testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju
kompetences vispārīgās prasības", 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” 6 punktu. Testēšanas rezultātus mēneša laikā iesniegt Pārvaldē.
12.5. emisijas uzraudzība un mērīšana (mērījuma vietas, regularitāte, metodes)
12.5.1. Sadedzināšanas iekārtās nodrošināt paraugu ņemšanas un emisiju mērīšanas vietu
ierīkošanu atbilstoši MK 12.12.2017. noteikumu Nr.736 “Kārtība, kādā novērš, ierobežo un
kontrolē gaisu piesārņojošo vielu emisiju no sadedzināšanas iekārtām” 71.punkta prasībām.
12.5.2. Reizi 3gados veikt instrumentālos mērījumus attiecīgajā jomā akreditētās testēšanas
laboratorijās piesārņojošo vielu emisijām no sadedzināšanas iekārtām atbilstoši MK
12.12.2017. noteikumu Nr.736 “Kārtība, kādā novērš, ierobežo un kontrolē gaisu piesārņojošo
vielu emisiju no sadedzināšanas iekārtām” 90.punkta prasībām.
12.5.3. Reizi trijos gados veikt sadedzināšanas iekārtu dūmgāžu emisiju instrumentālos
mērījumus piesārņojošo vielu emisijām no sadedzināšanas iekārtām (gaisa emisijas avots A1)
atbilstoši 24.tabulai.
24. tabula
Emisijas
avota
Kods

Monitoringam
pakļautie
parametri

Paraugu ņemšanas
metode

A1

Slāpekļa dioksīdi
Oglekļa oksīds

LVS EN 14211: 2012
un
LV ISO 10849: 2001;

Kontroles
biežums

Laboratorija, kas
veic analīzes

Reizi 3gados

Akreditēta
laboratorija

12.6. to emisijas veidu pārraudzība, kas rodas no neorganizētiem (difūziem) emisiju
avotiem
Neattiecas uz esošo piesārņojošo darbību.
12.7. gaisa monitorings
Neattiecas uz esošo piesārņojošo darbību.
12.8. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija
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Neattiecas uz esošo piesārņojošo darbību.
12.9. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām
12.9.1. Katru gadu līdz 1.martam iesniegt valsts statistikas pārskatu “Nr.2-Gaiss” Pārskats par
gaisa aizsardzību” par iepriekšējo kalendāro gadu, ievadot datus elektroniskajā datu bāzē
tiešsaistes režīmā, saskaņā ar MK 27.05.2017. noteikumu Nr.271 “Noteikumi par vides
aizsardzības oficiālās statistikas veidlapām” prasībām.
12.9.2. Mainot kurināmā veidu, vai kurināmā daudzumu sadedzināšanas iekārtā, vai uzstādot
jaunus katlus, demontējot esošos, veicot ražošanas apjomu un tehnoloģiju izmaiņas,
nekavējoties informēt par to Pārvaldi.
12.9.3. Pēc instrumentālo mērījumu veikšanas, mērījumu rezultātus iesniegt Pārvaldē.
Mērījumu rezultātus un testēšanas pārskatus pievienot VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un
meteoroloģijas centrs” vides aizsardzības oficiālajai statistikas veidlapai „Veidlapa Nr.2 –
Gaiss. Pārskats par gaisa aizsardzību” kā atsevišķu pielikumu.
12.9.4. Dabas resursu nodokļa aprēķina lapu par faktiskiem gaisa piesārņojuma apjomiem
uzrādīt pēc pieprasījuma pārbaudes laikā Pārvaldes vides valsts inspektoriem un uzskaites
materiālus uzglabāt trīs gadus atbilstoši MK 19.06.2007. noteikumiem Nr.404 “Kārtība, kādā
aprēķina un maksā dabas resursu nodokli, izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju un auditē
apsaimniekošanas sistēmas” 43.punktam un 6.pielikumam.
12.9.5. Par avārijām ziņot Pārvaldei ne vēlāk kā 24 stundu laikā (63023228, 28694933,
jelgava@jelgava.vvd.gov.lv ).
12.9.6. Pēc Valsts vides dienesta pieprasījuma Operators dara pieejamus datus un informāciju,
atbilstoši MK 12.12.2017. noteikumu Nr.736 “Kārtība, kādā novērš, ierobežo un kontrolē
gaisu piesārņojošo vielu emisiju no sadedzināšanas iekārtām” 78., 79., 80. punktiem.
13. Notekūdeņi
13.1. izplūdes, emisijas limiti
13.1.1. Notekūdeņus pēc attīrīšanas notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas iekārtās ”EKO BIO
120/75/96” (attīrīšanas iekārtu identifikācijas Nr. A200166) novadīt Īslīces upē (izplūdes
vietas identifikācijas Nr. N200202) līdz 18250,0 m3/gadā atbilstoši 13.2 tabulā norādītajiem
parametriem.
Tiešā notekūdeņu izplūde ūdens objektos
13.2. tabula
Izplūdes
avota
nosaukums

Izplūdes
vieta,
identifikā
cijas
numurs

Pilsrundāles
NAI

N200084

Izplūdes vietas
ģeogrāfiskās
koordinātas
Z plat.

A gar.

56025'34
,29''

24000'1
0,65''

Notekūdeņu
daudzums

Saņemošā ūdenstilpne
Nosauku
ms

kods

Īslīces
upe

38583000

Ūdens
caurtece
m3/h
0,088

m3/dnn
(vidēji)
87,0

m3/gadā
(vidēji)
31755

Izplūdes
ilgums
dnn/gadā

24h/dnn
365d/
gadā

13.1.2.Nodrošināt NAI aizsargjoslu 200m platumā (aizsargjoslu nosaka no iekārtu ārējās
malas) saskaņā ar Aizsargjoslu likums 28.panta 3.daļas 1.apakšpunktu, lai nodrošinātu tām
piegulošo teritoriju aizsardzību no NAI iespējamās negatīvās ietekmes.
13.1.3. Notekūdeņu izplūdē no NAI piesārņojošo vielu emisiju robežvērtības (mg/l) un
piesārņojuma slodze (t/gadā) nedrīkst pārsniegt 16. tabulā norādītos parametrus atbilstoši MK
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22.01.2002.noteikumu Nr. 34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” 52.1.punktam
un 5. pielikumam.
Piesārņojošās vielas notekūdeņos
16. tabula
Izplūdes
vieta

Rādītāji

Susp. Vielas
Īslīces
upe N
200084

ĶSP
BSP5
P kop.
Nkop

Koncentrācija vai attīrīšanas
tehnoloģija
Piesārņojuma samazinājuma
procenti 90 %
Piesārņojuma samazinājuma
procenti 75 %
Piesārņojuma samazinājuma
procenti 70 - 90 %
Piesārņojuma samazinājuma
procenti 10 - 15%
Piesārņojuma samazinājuma
procenti 10 - 15%

Pēc attīrīšanas
mg/l, 24 stundās (vidēji)
25

tonnas gadā (vidēji)
0,79

125

3.96

< 35

1,11

Atbilstoša attīrīšana

Bez limita

Atbilstoša attīrīšana

Bez limita

13.2. procesa norise un attīrīšanas iekārtu darbība
13.2.1. Nodrošināt vienmērīgu notekūdeņu padevi uz NAI, uzturēt kārtībā kanalizācijas
sistēmu. Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas darbināt saskaņā ar notekūdeņu attīrīšanas iekārtas
ekspluatācijas noteikumiem, lai sasniegtu maksimālo attīrīšanas efektivitāti atbilstoši MK
22.01.2002.noteikumiem Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī”
41.3.punktam.
13.2.2. Nepieļaut neattīrītu notekūdeņu un dūņu emisijas virszemes ūdeņos vai vidē.
Notekūdeņu novadīšanas gadījumā, nekavējoties ziņot par to Jelgavas RVP (63023228 darba
laikā, 28694933 ārpus darba laika).
13.2.3. Konstatējot emisiju neatbilstību atļaujas nosacījumiem, 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.
13.2.4. Visus datus, kas saistīti ar notekūdeņu attīrīšanas iekārtu ekspluatāciju – veiktajiem
remontdarbiem, avārijas situācijām, reģistrēt attīrīšanas iekārtu ekspluatācijas žurnālā.
13.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)
13.3.1Attīrīšanas iekārtu darbības efektivitātes noteikšanai veikt NAI ieplūstošajos un
izplūstošajos notekūdeņos piesārņojošo vielu kontroli atbilstoši MK 22.01.2002. noteikumu
Nr. 34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” VII nodaļas 56.punktam 13.3.1.
tabulā noteiktajiem parametriem attiecīgajā jomā akreditētā laboratorijā.
Monitorings
13.3.1. tabula
Piesārņojošā viela,
parametrs
Suspendētās vielas
BSP5
ĶSP
N/NH4

Analīzes
metodika
LVS EN 872:2005
LVS EN 1899-2:H551998
LVS ISO 6060:1989
LVS ISO 5664/:2004

Kontroles biežums
Ieplūde
Izplūde
1x pusgadā
1x pusgadā
1x pusgadā
1x pusgadā
1x pusgadā
-

1x pusgadā
1x pusgadā

5.

N/NO3

LVS EN ISO 13395:2004

-

1x pusgadā

6.
7.
8.

N/NO2
P/PO4
Nkop

LVS ISO 6777:1984
LVS EN ISO 6878:2005
LVS EN ISO 11905-1:1998

-

1x pusgadā

1x pusgadā

1x pusgadā
1x pusgadā

9.

Pkop

LVS EN ISO 6878:2005

1x pusgadā

1x pusgadā

Nr.
p.k.
1.
2.
3.
4.
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13.3.2.Notekūdeņu paraugus ņemt noteiktā punktā, kas atrodas attīrīšanas iekārtu ieplūdes un
izplūdes kanālos, atbilstoši MK 22.01.2002. noteikumu Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo
vielu emisiju ūdenī” 5.pielikuma II daļas 5.punkta nosacījumiem.
13.3.3.Gadā divas reizes 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, atbilstoši MK 22.01.2002. noteikumiem Nr.34 „Noteikumi par
piesārņojošo vielu emisiju ūdenī”.
13.3.4.Notekūdeņu testēšanas paraugus atļauts ņemt un testēt tikai normatīvajos aktos
noteiktā kārtībā akreditētai laboratorijai ar metodēm, kas norādītas laboratorijas akreditācijas
apliecībā. Notekūdeņu parametru noteikšanā izmantot 13.3.1. tabulā norādītās vai citas
akreditētās metodes.
13.4. mērījumi saņēmējā ūdenstilpē
13.4.1.Reizi gadā (vasaras sezonā) veikt Īslīces upes ūdens monitoringu 100m pirms augšpus
un 300m lejpus notekūdeņu izplūdes vietas atbilstoši MK 12.03.2002. noteikumu Nr.118
„Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti” 3.pielikuma prasībām.
Virszemes ūdens monitorings
13.4.1. tabula
Nr.
p.k.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Parametrs/mērvienība

Karpveidīgo zivju ūdeņi
mērķlielums
reizes gadā

BSP5 (mg/l O2)

Testēšanas biežums,
Reizes gadā
1 x gadā

< 4
pH (pH vienības)
Suspendētas vielas
(mg/l)
Izšķīdušais skābeklis
(mg/l O2)
Pkop (mg/l)
Amonija joni (NH4- ),
mg/l
Nitrītjoni (NO2 ), mg/l
Saprobitātes indekss*

6- 9

1 x gadā
1 x gadā

50 % > 7

1 x gadā

< 0,78

1 x gadā
1 x gadā

< 25
50 % > 8
100 % > 5
< 0,100
< 0,16
< 0,03

1 x gadā
1 x 3 gados (2018.g.pirmo reizi)

* Saprobitātes indekss - vispārināts ūdens kvalitātes novērtējums skaitliska indeksa veidā pēc
ūdens organismiem, kas atspoguļo piesārņojumu ar bioloģiski viegli noārdāmām organiskām
vielām.
13.5. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija
Nosacījumi netika izvirzīti
13.6. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām
13.6.1. Nekavējoties informēt Jelgavas RVP ja notekūdeņu monitoringā konstatēta emisijas
neatbilstība atļaujas nosacījumiem, atbilstoši MK 22.01.2002. noteikumu Nr.34 „Noteikumi
par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” VII nodaļas 62.punktam.
13.6.2. Reizi gadā līdz 1.martam iesniegt statistikas pārskatu “Nr.2-Ūdens. Pārskats par ūdens
resursu lietošanu” par iepriekšējo kalendāro gadu, ievadot datus elektroniskajā datu bāzē
tiešsaistes režīmā, atbilstoši MK 23.05.2017. noteikumu Nr.271 “Noteikumi par vides
aizsardzības oficiālās statistikas veidlapām” 2.1. un 4.1.punktam.
13.6.3. Par emisiju pārsniegumiem un avārijas gadījumiem nekavējoties ziņot Jelgavas RVP
pa tālr. 63023228 vai 28694933.

15
Pilsrundāle NAI _B kategorijas atļauja Nr. JE10IB0079

13.6.4. Notekūdeņu testēšanas rezultātu kopijas 30 dienu laikā pēc pārskatu saņemšanas no
akreditētas laboratorijas iesniegt Jelgavas RVP.
13.6.5. Reizi gadā sastādīt gada pārskatu par NAI monitoringa rezultātiem un nosūtīt to
Pārvaldei un attiecīgajai pašvaldībai (Rundāles novada domei). Ieteicamās monitoringa gada
pārskatu formas ir atrodamas Valsts vides dienesta tīmekļa vietnē: http://www.vvd.gov.lv/
sadaļā Pakalpojumi → Veidlapas → Monitoringa gada pārskatu formas.
13.6.6. NAI pārbaudes laikā pēc pieprasījuma uzrādīt Pārvaldes valsts vides inspektoram
dabas resursu nodokļa aprēķina lapu (6.pielikums) un aprēķina lapā norādīto informāciju
pamatot ar uzskaites dokumentiem par attīrīto notekūdeņu novadīšanu vidē atbilstoši 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. punktam.
13.6.7. 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.
13.6.8. Izvērtējumu par notekūdeņu kvalitāti un to atbilstību normatīvo aktu prasībām
izvērtējumu iesniegt Pārvaldē kopā ar gada pārskatu par atļaujas nosacījumu izpildi.
13.6.9. Ja tiek pārsniegti piesārņojošo vielu koncentrācijas limiti, Pārvaldei iesniegt ziņojumu,
kurā norādīti limitu pārsniegšanas iemesli un to analīze, un pasākumu plānu situācijas
uzlabošanai.
14. Troksnis
14.1. trokšņa avoti un nosacījumi troksni radošo iekārtu darbībai
Nosacījumi netiek izvirzīti.
14.2. trokšņa emisijas avoti
Nosacījumi netiek izvirzīti.
14.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)
Apkārtējo iedzīvotāju sūdzību gadījumā veikt trokšņu mērījumus saskaņā ar MK 07.01. 2014.
noteikumam Nr.16 “Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” akreditētā laboratorijā
atbilstoši LVS ISO 9613-2:2004 standarta prasībām un mērījumu rezultātus iesniegt Pārvaldē.
14.4. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām
Nosacījumi netiek izvirzīti.
15. Atkritumi
15.1. atkritumu veidošanās
Atkritumu veidošanās, rīcība ar tiem, savākšana un pārvadāšana atļauta atbilstoši atļaujas
15.1. un 15.2. tabulām.
15.2. atkritumu apsaimniekošanas nosacījumi
15.2.1. Operatora darbības rezultātā t.sk. NAI radītos atkritumus nodot reģenerācijai,
atkārtotai izmantošanai vai apglabāšanai, saskaņā ar noslēgtiem līgumiem ar komersantiem,
kuri ir saņēmuši attiecīgu A vai B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai atļauju atbilstoši
normatīvajiem aktiem par piesārņojumu. Atkritumus savlaicīgi nodot atkritumu
apsaimniekotājam, neveidojot lielus uzkrājumus.
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15.2.2. Atkritumus apsaimniekot saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 4. pantu, 12.
panta pirmo daļu, piektās daļas pirmo punktu, 15. panta pirmo un otro daļu 16. panta pirmās
daļas pirmo un otro punktu, 17. panta pirmo daļu 19. pantu: atkritumus savākt un uzglabāt
neapdraudot vidi, cilvēku dzīvību un veselību, kā arī fizisko un juridisko personu īpašumus,
neradot traucējošus trokšņus vai smakas.
15.2.3. Aizliegts izvest neapstrādātas notekūdeņu dūņas - nosēdumus no NAI uz
lauksaimniecībā izmantojamām zemēm, saskaņā ar MK 02.05. 2006. noteikumu Nr.362
“Noteikumi par notekūdeņu dūņu un to kompostu izmantošanu, monitoringu un kontroli” 29.
punkta prasībām.
15.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)
15.3.1. Lai pamatotu statistikas pārskatā “Nr. 3 – Atkritumi. Pārskats par atkritumiem”
iekļauto informāciju, jāveic visu uzņēmumā radīto atkritumu uzskaite.
15.3.2. Noteikt notekūdeņu dūņu kvalitāti katrai notekūdeņu dūņu sērijai, veidojot vienu
vidējo dūņu paraugu atbilstoši MK 02.05. 2006. noteikumiem Nr.362 „Noteikumi par
notekūdeņu dūņu un to kompostu izmantošanu, monitoringu un kontroli” 6. punkta un 1. un 2
pielikuma 1.tabulas prasībām.
15.4. atkritumu sadedzināšanas vai līdzsadedzināšanas iekārtai – iekārtas jauda, iekārtā
sadedzināmo atkritumu kategorijas, atkritumu daudzums
Neattiecas uz esošo piesārņojošo darbību.
15.5. 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 esošo piesārņojošo darbību.
16. Prasības augsnes, grunts, kā arī pazemes ūdeņu aizsardzībai
Nepieļaut neattīrītu notekūdeņu noplūdi no attīrīšanas iekārtām, notekūdeņu dūņu, kā arī
filtrējošo ūdeņu nokļūšanu augsnē, virszemes ūdeņos un gruntsūdeņos.
17. Nosacījumi iekārtas darbībai netipiskos apstākļos
17.1. Nekavējoties ziņot Jelgavas reģionālajai vides pārvaldei 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.
17.2. Iekārtas bojājumu gadījumā, ierobežot vai apturēt neattīrīto notekūdeņu ieplūdi
attīrīšanas iekārtās vai atbilstoši situācijai veikt citus tehnoloģiskos pārkārtojumus, lai
nepieļautu vai maksimāli samazinātu vides piesārņošanu līdz iekārtas normālas darbības
atjaunošanai.
17.1 Nosacījumi, pārtraucot iekārtas vai tās daļas darbību, lai samazinātu ietekmi uz
vidi.
17.1 1. Nodrošināt visu attiecīgajā teritorijā esošo atkritumu drošu uzglabāšanu atbilstoši to
bīstamībai.
17.1 2. Izvest un apglabāt visus attiecīgajā teritorijā esošos atkritumus atbilstoši to bīstamībai
un prasībām, kas izvirzītas šādu atkritumu apsaimniekošanai.
18. Nosacījumi avāriju novēršanai un darbībām ārkārtas situācijās
Iespējamo avāriju situācijās rīkoties atbilstoši uzņēmumā izstrādātajām instrukcijām un 17.1.,
17.2. punkta nosacījumiem.
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19. Prasības informācijai, kas sniedzama vides aizsardzības institūcijām, ja pārkāpti
atļaujas nosacījumi, vai notikusi avārija
19.1. Nekavējoties pa telefonu 63023228 vai 28694933 ziņot Jelgavas reģionālajai vides
pārvaldei:
19.1.1. ja tiek pārkāpti atļaujas nosacījumi, kā arī avārijas gadījumos, par nosacījumu
pārkāpšanas laiku, iespējamo vides piesārņojuma raksturu un apjomu, par veiktajiem
pasākumiem avārijas seku vai atļaujas nosacījumu pārkāpšanas seku likvidāciju;
19.1.2. ja apdraudēta atļaujā izvirzīto nosacījumu turpmākā ievērošana.
20. Nosacījumi vides valsts inspektoru regulārajām kontrolēm
20.1. Nodrošināt vides valsts inspektoriem netraucēti pārbaudīt atļaujā izvirzīto vides
aizsardzības prasību izpildi.
20.2. Nodrošināt vides inspektoriem brīvu pieeju atļaujā paredzētajiem datu reģistrācijas
žurnāli.
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Pielikums Nr.1

21.Kopsavilkums
Iekārtas nosaukumu, informāciju par operatoru, īpašnieku un iekārtas atrašanās vietu
Rundāles novada domes Komunālo pakalpojumu dienesta notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas
iekārtas
Juridiskā adrese: “Pilsrundāle 1”, Rundāles pag., Rundāles novads, LV-3921
Adrese: “Pilsrundāle 1”, Rundāles pag., Rundāles novads, LV-3921
Teritorijas kods: 0407796
Tālruņa numurs: 63962298
Īss ražošanas apraksts un iemeslu, kāpēc nepieciešama atļauja
Rundāles novada domes Komunālo pakalpojumu dienests nodrošina Rundāles pagastā
komunālo pakalpojumu sniegšanu: dzeramā ūdens piegādi, notekūdeņu pieņemšanu un
attīrīšanu, siltumenerģijas un karstā ūdens ražošanu un piegādi iedzīvotājiem. Notekūdeņi tiek
savākti, attīrīti Pilsrundāles NAI “EKO BIO 120-75/96” (ar projektēto jaudu 120m3/dnn) un
novadīti Īslīces upē.
Pieteiktās piesārņojošās darbības veids atbilstoši: MK 30.11.2010. noteikumiem Nr. 1082
“Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošās darbības un izsniedzamas
atļaujas A un B piesārņojošās darbības veikšanai” 1. pielikuma
5. punkta 5.8. apakšpunktam – to notekūdeņu dūņu un atkritumu apglabāšanas, uzglabāšanas
vai kompostēšanas vietas, kuri nav pielīdzināmi bīstamajiem atkritumiem.
8. punkta 8.9. apakšpunktam – notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ar jaudu 20 un vairāk
kubikmetru diennaktī, kuras attīrītos notekūdeņus novada vidē.
Pilsrundāles katlu māja ar siltumenerģiju un karsto ūdeni nodrošina deviņas dauddzīvokļu
mājas, kuru kopējā apkurināmā platība ir 10425m2 un A/S “Latvijas Pasts” ēku, kuras platība
ir 641,73m2 . Pašreiz katlumājā darbojas viens trumuļa tipa tērauda gāzes apkures katls
“Dakon Prexal P1200” ar jaudu 1,2MW, uzstādīts 2008.gadā- piesārņojoša darbība atbilst MK
noteikumu Nr.1082. 2. pielikuma 1.1. apakšpunktam - sadedzināšanas iekārtas, kuru ievadītā
siltuma jauda ir vairāk nekā 0,2 megavati, ja sadedzināšanas iekārtai saskaņā ar MK
30.11.2010. noteikumiem Nr. 1082 “Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas
piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību
veikšanai” 1.pielikuma 1.1. vai 1.2.apakšpunktu nav nepieciešama atļauja.
Kā kurināmo katlu mājā izmanto dabasgāzi.
Punslavu ciematā nav centralizētas notekūdeņu savākšanas sistēmas. Pie mājām atrodas
izvedamas nosēdakas, kuru izvešanu organizē paši iedzīvotāji. Rundāles novada domes
Komunālais dienests notekūdeņu apsaimniekošanu Punslavu ciematā neveic.
B kategorijas atļauja tiek pieprasīta :
Notekūdeņu attīrīšanai un novadīšanai Īslīces upē līdz 31755 m3/gadā (87,00 m3/dnn);
Notekūdeņu dūņu apsaimniekošanai – 6tonnas/gadā;
Sadzīves atkritumu apsaimniekošanai -0,7 tonnas/gadā;
Katlu mājai – sadedzināšanas iekārtas “Dakon Prexal P1200” ar jaudu 1,2MWdarbināšnai,
Kurināmā – dabas gāze, gada patēriņam – 341 tūkst. m3/gadā, rezerves kurināmā nav.
Ūdens patēriņš (ikgadējais daudzums - esošai iekārtai) un pasākumi ūdens lietošanas
samazināšanai
Galvenie izejmateriāli (arī kurināmais un degviela) un to lietojums
Dabasgāze: 341000m3/gadā – siltumenerģijas ražošanai.
Elektroenerģija: 56330KWh/gadā – dzeramā ūdens ražošanai, notekūdeņu savākšanai un
attīrīšanai, siltumenerģijas ražošanai. Elektroenerģija tiek izmantota saskaņā ar noslēgto
līgumu ar AS „LATVENERGO”.
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Bīstamo ķīmisko vielu lietošana un plānotie pasākumi to aizvietošanai
Ūdenstorņu un ūdensvada dezinfekcijai izmanto dezinfekcijas līdzekļus ALBILEX®-BR-BIO
-20kg, un ALBILEX®-SUPER-DES -25kg. Gadā tiek izmantoti ALBILEX®-BR-BIO–0.02t
un ALBILEX®-SUPER-DES -0.025t. Dezinfekcijas līdzekļus uzglabā slēgtā telpā oriģinālā
fasējumā, tos izmanto saskaņā ar instrukciju.
Nozīmīgākās emisijas gaisā un ūdenī (koncentrācija un ikgadējais lielums)
Bioloģiski attīrītie notekūdeņi no notekūdeņu attīrīšanas ietaisēm “EKO BIO 120-75/96”
31755 m3 gadā tiek novadīti uz Īslīces upi, izplūdes vietas identifikācijas Nr. N200084.
Tiek noteiktas piesārņojošās vielas: suspendētās vielas, ĶSP, N kopējais, P kopējais, BSP5,
amonija slāpeklis, fosfāti. Attīrīto notekūdeņu izplūdes piesārņojošo vielu koncentrācija
nepārsniedz limitus, kas noteikti MK 22.01.2002. noteikumos Nr. 34 „Noteikumi piesārņojošo
vielu emisiju ūdenī”.
Punslavu ciematā nav centralizētas notekūdeņu savākšanas sistēmas. Pie mājām atrodas
izvedamas nosēdakas, kuru izvešanu organizē paši iedzīvotāji. Rundāles novada domes
Komunālais dienests notekūdeņu apsaimniekošanu Punslavu ciematā neveic.
Atkritumu veidošanās un apsaimniekošana
Sadzīves atkritumi – gada laikā Pilsrundāles ciematā tiek savāktas ~0,7 tonnas nešķiroti
sadzīves atkritumi (restēs savāktie sadzīves atkritumi). Atkritumi tiek savākti atkritumu
konteineros un pēc tam tiek izvesti. Par atkritumu apsaimniekošanu ir noslēgts līgums ar SIA
“L&T”.
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu dūņas (6 tonnas gadā), rodas notekūdeņu attīrīšanas procesā,
izmanto blakus esošo lauksaimniecības zemju mēslošanai.
Trokšņa emisijas līmenis
Trokšņa avoti un skaņas spiediena līmeņi - trokšņa līmeņa mērījumi vidē nav veikti.
Uzņēmuma darbības rezultātā nerodas būtisks troksnis, kas varētu nelabvēlīgi ietekmēt apkārt
dzīvojošos iedzīvotājus.
Iespējamo avāriju novēršana
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbība notiek saskaņā ar izstrādātām un apstiprinātām
instrukcijām (tehniskās apkalpošanas darba aizsardzības un ugunsdrošības). Ieviests darba
drošības žurnāls.
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2.pielikums
Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem
15.1.tabula
Ienākošā atkritumu plūsma (t/gadā)
Atkritumu
Atkritumu
Atkritumu nosaukums
klase
bīstamība

Pagaidu
glabāšanā
(t/gadā)

190801

Atkritumi no sietiem

Nav bīstami

0,5

190805

Sadzīves notekūdeņu
attīrīšanas dūņas

Nav bīstami

5

*

saražots

Izejošā atkritumu plūsma (t/gadā)

pārstrādāts
apglabāts
saņemts
nodots
no citiem
citiem
kopā daudzums R-kods daudzu D-kods
uzņēmu
uzņēmumie
ms
miem
m

kopā

galvenais avots

t/gadā

NAI darbības
process
NAI, pagasta
iedzīvotāji

0,7

-

0,7

-

-

-

-

-

0,7

6

-

6

-

-

-

-

-

6

Līgumus par atkritumu apsaimniekošanu slēgt tikai ar uzņēmumiem, komersantiem, kuri
apsaimniekošanas atļaujas.

reģionālajā vides pārvaldē ir saņēmuši

doto atkritumu

Atkritumu savākšana un pārvadāšana
15.2.tabula
Atkritumu klase

Atkritumu
bīstamība(3)

Savākšanas
veids(4)

(1)

Atkritumu nosaukums(2)

190801

Atkritumi no sietiem

nav bīstami

konteiners

190805

Sadzīves notekūdeņu attīrīšanas dūņas

nav bīstami

cisterna

0,7

autotransports

Komersants,
kas veic
atkritumu
pārvadājumus
(vai atkritumu
radītājs)
**

-

autotransports

**

Pārvadāto
atkritumu
daudzums
(tonnas/
gadā)

Pārvadāšanas
veids(5)

Komersants,
kas saņem
atkritumus
**
**

** Komersants, kurš ir saņēmis atkritumu apsaimniekošanas atļauju saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 12. panta pirmo daļu un atbilstoši MK 13.09.2011 noteikumiem Nr.
703 “Noteikumi par kārtību, kādā izsniedz un anulē atļauju atkritumu savākšanai, pārvadāšanai, pārkraušanai, šķirošanai vai uzglabāšanai, kā arī par valsts nodevu un tās maksāšanas
kārtību”
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