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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 atļauja1
1. Likums „Par piesārņojumu”
2. Ministru kabineta 30.11.2010. noteikumi Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A,B un
C kategorijas piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A un B piesārņojošās
darbības veikšanai”
__________________________
1Atsauces

uz normatīvajiem aktiem, kas pamato atļaujā izvirzītos nosacījumus sniegtas šīs atļaujas C sadaļā.

2. Atļaujas derīguma termiņš un jauna iesnieguma iesniegšanas termiņš;
Atļauja Nr. MA11IB0015 izsniegta 2011. gada 16. maijā uz visu attiecīgās iekārtās
darbības laiku.
Iesniegums atļaujas nosacījumu pārskatīšanai un atjaunošanai iesniedzams reģionālajā vides
pārvaldē:
- vismaz 60 dienas pirms būtiskām izmaiņām piesārņojoša darbībā saskaņā ar Ministru
kabineta 30.11.2010. noteikumu Nr.1082 "Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C
kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B piesārņojošo
darbību veikšanai" 4. punktu;
- mēneša laikā 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;
•
•
•

Vides pārraudzības valsts birojam (Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045), elektroniski
un dokumentāri.
Veselības inspekcijai (elektroniski uz e-pasta adresi vidzeme@vi.gov.lv )
Madonas novada pašvaldībai (elektroniski uz e-pasta adresi dome@madona.lv )

4. Norāde par ierobežotas pieejamības informāciju;
Atļaujā nav iekļauta ierobežotas pieejas informācija.
5. Citas saņemtās atļaujas, kuras aizstāj šī atļauja;
Nav saņemtas
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B sadaļa
Pieteiktā darbība, iesnieguma izvērtējums un atļaujas izsniegšanas
pamatojums
6. Pieteiktās darbības īss apraksts;
Vidusdaugavas reģiona sadzīves atkritumu apsaimniekošanas projekta mērķis ir izveidot
videi draudzīgu un ekonomiski efektīvu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas sistēmu
Vidusdaugavas reģionā.
Sadzīves atkritumu kompostēšanas laukuma platība sastāda 5 000 m2, tilpums – līdz 2
600t, kurā paredzēts kompostēt bioloģiski noārdāmos organiskos atkritumus līdz 1 520 t/gadā.
Kompostēšanai tiek pieņemtas visas atkritumu klases, kuras var izmantot komposta
ražošanai, piemēram, notekūdeņu attīrīšanas iekārtu dūņas, kuras nesatur bīstamas vielas un
kuras ir apstrādātas, meža izstrādes, augu, pārtikas ražošanas un pārstrādes atkritumus, parka
un dārza atkritumus, bioloģiski noārdāmos atkritumus.
Atļaujai pieprasītais apjoms:
Paredzētais kompostējamais atkritumu daudzums – 1 520 t/ gadā.
1. Atsevišķi savāktie atkritumu veidi (izņemot 1501 grupu) (grupa 2001);
- Bioloģiski noārdāmi virtuves atkritumi (klase 200108) -20 t/gadā;
2. Dārzu un parku atkritumi (arī kapsētu atkritumi) (grupa 2002);
- Bioloģiski noārdāmi atkritumi (klase 200201) -800 t/gadā;
3. Kokapstrādes, plākšņu un mēbeļu ražošanas atkritumu;
- Mizu un korķa atkritumu (klase 030101)- 50 t/gadā;
- Zāģskaidas, koksnes atgriezumi, sabojāta koksne un koksnes daļiņas, kuras
neatbilst 030104 klasei (klase 030105) -50 t/gadā;
4. Citi sadzīves atkritumi (grupa 2003);
- Nešķiroti sadzīves atkritumi (klase 200301) 10 t/gadā;
5. Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu citi atkritumu;
- Atkritumi no smilšu uztvērējiem (klase 190802)- 0.15 t/gadā;
- Sadzīves notekūdeņu attīrīšanas dūņas (klase 190805)-500 t/gadā;
6. Spēkstaciju un citu termocentrāļu atkritumi (izņemot 19 nodaļu);
- Kurtuvju pelni ( klase 100101)- 100 t/gadā;
Darbības veids atbilst Ministru kabineta noteikumu Nr. 1082 (30.11.2010.) 1.pielikuma
sadaļai:
5. punkta 5.8. apakšpunktam – apglabāšanas, uzglabāšanas vai kompostēšanas vietas tādām
notekūdeņu dūņām, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem nav pielīdzināmas bīstamajiem
atkritumiem;
5. punkta 5.11 apakšpunktam – iekārtas dzīvnieku un augu izcelsmes atkritumu (tai skaitā
dzīvnieku mēsli un atkritumi no lopkautuvēm) uzglabāšanai, reģenerācijai vai apstrādei (arī
iekārtas kompostēšanai un biogāzes iekārtas), kuru uzņemšanas jauda ir 30 un vairāk tonnu
dienā;
Madonas atkritumu kompostēšanas laukuma darbība
Kompostēšanas laukuma platība ir 5 000 m2 ar ietilpību 2 600 t/g. Kompostēšanas
laukumā paredzēts kompostēt bioloģiski noārdāmos atkritumus, kuru atkritumu klases
noteiktas Ministru kabineta noteikumos Nr.302/2011 „Noteikumi par atkritumu klasifikatoru
un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus”.
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Kompostēšanas procesa galaprodukts ir komposts. Tā kvalitātei jāatbilst organiskajam
mēslojumam, kas satur pirmkārt augiem nepieciešamās barības vielas, humusvielas
humīnskābes formā, ko augi var izmantot pakāpeniski, kā arī nelielus minerālvielu
daudzumus.
Kompostēšanas laukuma izvietojums teritorijā

https://kartes.lgia.gov.lv/karte/
Kvalitatīvam kompostam ir jāatbilst sekojošām prasībām:
− tas ir irdens, viendabīgs, ar nelieliem daļiņu izmēriem un ar patīkamu trūdošu
lapu smaržu;
− Komposta mitrums ir 60 – 70 %, tas ir ar vāji sārmainu vai neitrālu vides
reakciju ( pH ne mazāku par 6,0);
− C : N attiecībai jābūt 20–30:1, organiskām vielām jābūt ne mazāk par 75 %.
Kompostā esošām barības vielām jābūt augiem uzņemamā veidā, ne mazāk par
50% no kopējā daudzuma. Kompostam jāsatur apmēram 0,6 % N, 0,2 % P2O5
un 0,6 % K2O;
− Kompostā nedrīkst būt helmintu oliņas un kāpuri, patogēnie mikroorganismi
bīstamā koncentrācijā un dīgtspējīgas nezāļu sēklas. Pieļaujams līdz 0,5 %
piejaukumu.
Kompostu var izmantot kā mēslojumu vai augsnes uzlabotāju slēgtos un atklātos laukos.
Kvalitatīvs komposts palielina augsnes porozitāti un aerāciju, palīdz saglabāt augsnes
mitrumu un aizkavē augsnes sablīvēšanos.
Augsnē komposts kalpo kā bufera sistēma, aizsargājot augus pret nesabalansētu ķimikāliju
daudzumiem, lielām minerālvielu koncentrācijām, absorbējot ķimikālijas un smagos metālus,
attīstot veselīgas zonas augu sakņu sistēmai, aizsargā augus sausuma periodā, kā arī no
sēnītēm.
Ja vidēji var novērtēt, ka augsnē katru gadu izstrādājas līdz pat 20 % organisko vielu, tad
komposta izmantošana šī zuduma kompensēšanai ir ļoti būtiska. Parku un dārzu rekultivēšanā
būtu ieteicams izmantot tikai tādu kompostu, kas nesatur patogēnos mikroorganismus un
smagos metālus palielinātā koncentrācijā. Kompostu, kas nesatur videi nedraudzīgus
elementus un/vai patogēnus mikroorganismus, var izmantot arī mežu stādījumu atjaunošanai.
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Mežsaimniecībā izmanto notekūdeņu dūņu kompostu, kam sausnā smago metālu masas
koncentrācija nepārsniedz tiesību aktos minētos koncentrācijas limitus. Gadījumos, kad
komposts vēl nav sasniedzis gatavību vai arī ļoti lēnām norit tādu komponenšu, kā skaidas,
sadalīšanās, dūņu kompostu var izmantot atkritumu izgāztuvju teritorijas rekultivēšanai.
Kompostēšanas metodes pamat būtība ir atkritumu pārvēršana organiskā mēslojumā –
kompostā, ko pēc tam var izmantot lauksaimniecībā, dārzkopībā, mežsaimniecībā,
apzaļumošanā u.c. Viena no saražotā komposta izmantošanas iespējām ir tā izmantošana par
pārklājamo materiālu atkritumu apglabāšanas krātuvei. Kompostēšana ir bioloģisks process,
kura norises laikā, organiskās vielas, veicinot mikroorganismu aktivitāti, kas ir par pamatu
organiskā materiāla sadalīšanai un biokonvertēšanai, tiek pārvērstas par humusam līdzīgu
produktu.
Kompostēšanu izmanto dabiskiem materiāliem ar augstu sausnas saturu (mitrums nav
lielāks par 60-70 %) vai to maisījumiem, kuru sastāvā ir ogļhidrāti, proteīni, lipīdi un lignīnu
saturošie savienojumi. Aerobo procesu izmantošana kompostēšanā, ļauj būtiski samazināt
patogēnu mikroorganismu daudzumu masā, jo oksidēšanās reakciju gaitā izdalītais siltums un
līdz ar to paaugstinātā temperatūra (līdz pat 60-70 0C), iznīcina vairumu patogēno
mikroorganismu un dezinficē masu. Kompostēšanas procesā, notiek organisko vielu satura
izmaiņas: daļa no sākumā esošajām organiskajām vielām mikroorganismu darbības rezultātā
izdalās no substrāta, pārveidojas par CO2 un H2O. Tādēļ kompostēšanas procesa laikā
organisko vielu daudzums ievērojami samazinās – vielu sausna un ūdens daudzums attiecīgi
samazinās par 45 % un 72 %. Norisinoties denitrifikācijai, slāpekļa daudzums samazinās
vidēji par 49 %. Organiskās izcelsmes slāpeklis samazinās apmēram par 60 %. Tajā pašā laikā
kopējā slāpekļa daudzums NH4-N koncentrācijas pieauguma dēļ paliek nemainīgs.
Kompostēšanas procesa laikā arī fosfora un kālija daudzums paliek konstants.
Komposta pagatavošanai izmantojamas svaigas vai uzglabātas notekūdeņu dūņas, kuru
mitrums nepārsniedz 15-20 %. Kā pildvielu un struktūru veidojošu materiālu pievieno zāģu
skaidas, šķeldas, sasmalcinātas mizas un zarus, kritušās lapas, kā arī kūdru, salmus un citas
organiskas atliekas. Izejvielu C:N attiecībai jābūt 20–30:1.
Kompostam var pievienot koksnes pelnus vai kāliju saturošu minerālmēslojumu.
Kompostēšanai parasti izmanto vaļēju vai segtu vējrindu tehnoloģiju. Trīsstūrveida stirpu
platums pie pamatnes ir 2,5–8,0 m, bet augstums 1,5–5,0 m atkarībā no apmaisīšanas
tehnikas. Lielāku stirpu veidošana nodrošina stabilāku temperatūru komposta masā.
Kompostu gatavo uz ūdensnecaurlaidīga seguma – asfaltēta. Kompostēšanas laukumā ir
nodrošināta drenāžas ūdeņu savākšanai. Komposta nogatavošanās laiks ir līdz 2–3 mēnešiem
atkarībā no izejvielu īpašībām un apmaisīšanas biežuma. Optimālais mitruma daudzums ir
40–60 %, ja tas ir mazāks, komposts jāmitrina. Skābekļa pieplūdi nodrošina apmaisīšana un
poras kompostējamā masā. Jo vairāk skābekļa, jo straujāk nogatavojas komposts.
Komposts veido irdenu, augsnei līdzīgu struktūru, ir viegli transportējams un iestrādājams.
Pareizi sagatavotam kompostam nepiemīt nepatīkams aromāts. Arī kompostēšanas laikā,
nepieļaujot anaerobu apstākļu veidošanos, var izvairīties no smaku izplatīšanās. Savāktos
virszemes ūdeņus izsmidzina uz komposta kaudzēm. Lai veicinātu bioloģiski noārdāmo
sadzīves atkritumu kompostēšanas procesu, izmanto komposta materiālu smalcināšanas,
sajaukšanas un maisīšanas iekārtas, kā arī nodrošina regulārus komposta materiāla
temperatūras mērījumu.
Lietus ūdens savākšanas un attīrīšanas sistēma, rekultivācijas sistēma;
Lietus ūdeņus no kompostēšanas laukuma attīrīs no smilts un naftas produktiem attīrīšanas
iekārtās ar tālāku novadīšanu novadgrāvī.
Smilts un naftas atdalītājs nodrošina smilšu un naftas produktu atdalīšanu. Smilšu
atdalītājs/nostādinātājs nodrošina attīrāmo notekūdeņu attīrīšanu no smiltīm un suspendētām
vielām, kuru daļiņas ir lielākas par 0,05 mm. Naftas atdalītājs ar koalescējošo moduli attīra
notekūdeņus no naftas produktu pilieniem un emulsijām, kuru daļiņu izmēri ir virs 10 µm.
Ir ierīkota lietus ūdeņu recirkulācijas sistēma ar sūkni, kas nodrošinās komposta mākslīgo
apūdeņošanu.
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Apved grāvju izbūve un rekonstrukcija;
Drenāžas grāvji teritorijā ir projektēti, tā lai tie varētu netraucēti novadīt visus virszemes
ūdeņus. Ap teritoriju esošie drenāžas grāvji tika iztīrīti no krūmiem un to saknēm, kā arī
padziļināti. Esošie grāvji satek vienā grāvī.
Žogs;
Kompostēšanas laukuma teritorija pa perimetru ir iežogota ar 2 m augstu žogu. Tas nodrošina
aizsardzību no nepiederošu personu iekļūšanas teritorijā, kā arī zvēru iekļūšanu.
Monitoringa sistēma;
Ņemot vērā to, ka kompostēšanas laukums atrodas tiešā izgāztuves „Lindes” teritorijā un tās
ietekmes zonā, monitorings, kas tiks veikts pēc izgāztuves slēgšanas, nodrošinās vides
informācijas apkopošanu arī par kompostēšanas laukuma darbību un ietekmi uz vidi.
Pazemes ūdens novērošanas aku tīkla ierīkošana tika realizēta izmantojot firmas
APAGEO mehānisko urbšanas agregātu Apafor-30. Kopā esošajā teritorija tika ierīkotas trīs
pazemes ūdens novērošanas akas - urbums U1, kas atrodas kompostēšanas laukuma rietumu
daļā, urbums U2, kas atrodas kompostēšanas laukuma ziemeļu daļā un urbums U3, kas
atrodas kompostēšanas laukuma dienvidu daļā.

Urbumi ir aprīkoti kā akas pazemes ūdens paraugu noņemšanai, izmantota 63 mm
diametrs PVC caurule ar 2 metrus garu sieta filtru, filtra daļa akā ievietota tā, lai atrastos
atsegtā gruntsūdens horizonta ūdens virsmas svārstību intervālā. Novērošanas akas ir
aprīkotas ar noslēdzamiem metāla vākiem (kastēm).
Madonas reģionālās vides pārvaldes izvērtējums
Iesniegumā Operators informē, ka sadzīves atkritumu kompostēšanas laukuma „Lindes”
darbībā un noslogojumā izmaiņas netiek plānotas, un Pārvalde, pamatojoties uz likuma „Par
piesārņojumu” 32. panta 3.2 daļu, kas nosaka, ka atļauju pārskata un atjauno ik pēc
septiņiem gadiem, pārskata un atjauno operatoram izsniegto B kategorijas piesārņojošas
darbības atļauju Nr. MA11IB0015.
SIA „Vidusdaugavas SPAAO” veiktā piesārņojošā darbība nav kompleksa, tā
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identificējama un analizējama ņemot vērā piesārņojošās darbības specifiku: sadzīves
atkritumu kompostēšanas laukuma piesārņojošā darbība, kas atbilst B kategorijas
piesārņojošām darbībām pēc diviem kritērijiem saskaņā ar Ministru kabineta 2010. gada 30.
novembra noteikumu Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas
piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību
veikšanai” 1.pielikuma 5. punkta 5.8. apakšpunktam – apglabāšanas, uzglabāšanas vai
kompostēšanas vietas tādām notekūdeņu dūņām, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem nav
pielīdzināmas bīstamajiem atkritumiem un 5.11 apakšpunktam – iekārtas dzīvnieku un augu
izcelsmes atkritumu (tai skaitā dzīvnieku mēsli un atkritumi no lopkautuvēm) uzglabāšanai,
reģenerācijai vai apstrādei (arī iekārtas kompostēšanai un biogāzes iekārtas), kuru
uzņemšanas jauda ir 30 un vairāk tonnu dienā.
Kompostēšanas laukuma „Lindes” darbības aprakstā ir iekļauta īsa informācija par
darbības tehnoloģiju, informācija par ūdeni piesārņojošām vielām, kā arī citi papildus
dokumenti, lai Pārvalde varētu izvērtēt iekārtu darbību. Iesniegtā informācija ir pietiekoši
detalizēta, tāpēc Pārvaldei nav būtisku papildinājumu.
Pārvalde pārskata un atjauno šo atļauju, izmantojot sekojošu mūsu rīcībā esošo informāciju:
1. SIA „Vidusdaugavas SPAAO” 2011. gada iesniegumā B kategorijas piesārņojošai
darbībai un tam pievienotajos pielikumos iekļauto informāciju;
2. Atļaujas Nr. MA11IB0015 lietā iekļauto informāciju;
3. Pārvaldes plānveida integrētās pārbaudes ziņojumā Nr.628/065/2017 iekļauto
informāciju (pārbaude veikta 2017. gada 2. augustā);
4. Valsts statistikas pārskatā „Nr.3-Atkritumi. Pārskats par atkritumiem” par 2017.,
2016. gadu iekļauto informāciju.
Detalizētāka informācija par sadzīves atkritumu kompostēšanas laukuma „Lindes” veikto
piesārņojošo darbību un ietekmi uz vidi iekļauta attiecīgajos tālākajos atļaujas punktos.
7. Atrašanās vietas novērtējums
Aronas pagasts atrodas Latvijas austrumu daļas vidienē, Vidzemes augstienes centrālā
daļā – Madonas novada teritorijā. Pagasta teritorija robežojas ar Madonas pilsētu, Cesvaines
lauku teritoriju, Bērzaunes, Liezēres, Jumurdas, Vestienas, Sarkaņu, Mārcienas un Lazdonas
pagastiem. Aronas pagasta kopējā platība ir 149 km2.
Tā kā Aronas pagasts atrodas Vidzemes augstienes Vestienas paugurainē, reljefs pagasta
teritorijā ir paugurains. Augstākie kalni ir Nesaules kalns (284,2 m vjl.) un Ķelēnu kalns
(283,4 m vjl.). No visas pagasta platības 5876,8 ha aizņem lauksaimniecībā izmantojamā
zeme, 7102 ha aizņem meži.
Kompostēšanas laukums atrodas Aronas pagastā tiešā izgāztuves „Lindes” tuvumā.
Izgāztuve līdz poligona „Dziļā vāda” nodošanai ekspluatācijā tiek izmantota Madonas pilsētas
un apkārtējo pagastu atkritumu apglabāšanas vajadzībām ar kopējo platību 4,2 ha.
Kompostēšanas laukuma platība ir 0,6027 ha. Projekta ietvaros nav veikta vietas
padziļināta ģeoloģiskā izpēte.
Madonas reģionālās vides pārvaldes izvērtējums
Sadzīves atkritumu kompostēšanas laukums „Lindes” atrodas uz zemes gabala ar zemes
kadastra Nr. 7042 010 0338, „Lindes”, Aronas pagastā, Madonas novadā. Kompostēšanas
laukuma izvietojumu skatīt atļaujas 3.pielikumā.
Kompostēšanas laukums atrodas Aronas pagastā tiešā izgāztuves „Lindes” tuvumā.
Atbilstoši Madonas novada Aronas pagasta teritorijas plānojumam kompostēšanas laukums
atrodas degradētas un potenciāli piesārņotā teritorijā. Attālums līdz tuvākai dzīvojamai mājai
ziemeļu virziena ir ~600 m, dienvidrietumu ~ 1.2 km. Kompostēšanas laukuma tiešā tuvumā
neatrodas dabas un kultūras pieminekļi.
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8. Lēmuma pieņemšanas procesā iesniegtie priekšlikumi (norādot, kā tie ņemti vērā):
8.1. valsts vai pašvaldību institūciju priekšlikumi;
Šī atļauja pārskatīta un atjaunota saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 28. panta astotajā
un devītajā daļā iekļauto tiesisko regulējumu: ja veicamajā darbībā netiek plānotas izmaiņas,
tad Pārvalde izsniedz jaunu atļauju 30 dienu laikā no iesnieguma saņemšanas.
8.2. citu valstu atbildīgo institūciju priekšlikumi, ja ir pārrobežu ietekme;
Priekšlikumi nav saņemti.
8.3. sabiedrības priekšlikumi;
Priekšlikumi nav saņemti.
8.4. operatora skaidrojumi;
Skaidrojumi nav saņemti.
9. Iesnieguma novērtējums:
9.1. ieviestie un plānotie labākie pieejamie tehniskie paņēmieni A kategorijas
darbībām;
Neattiecas uz konkrēto piesārņojošo darbību.
9.2. ieviestie un plānotie tīrākas ražošanas pasākumi;
Madonas sadzīves atkritumu kompostēšanas laukums ir izbūvēts „Vidusdaugavas reģiona
sadzīves atkritumu apsaimniekošanas projekta” ietvaros. Projekta mērķis ir samazināt
sadzīves atkritumu poligonā apglabāto atkritumu daudzumu, attīstot dalītu atkritumu
savākšanu, kā arī atkritumu šķirošanu un atšķiroto materiālu nodošanu pārstrādei.
Uzņēmuma teritorijas darba zonā ierīkots necaurlaidīgs asfaltbetona segums, kas
nepieļaus piesārņojuma emisiju augsnē. Atkritumu laukums ir aprīkota ar lietusūdeņu
savākšanas un attīrīšanas sistēmu.
Madonas reģionālās vides pārvaldes izvērtējums
Ierīkojot sadzīves atkritumu kompostēšanas laukumu ir ņemtas vērā Pārvaldes 2010. gada
9. martā izsniegtajos tehniskajos noteikumos Nr.MA09TN0116 izvirzītās vides aizsardzības
prasības dārzu un parku atkritumu kompostēšanas laukuma ierīkošanai – lai nepieļautu
gruntsūdeņu un pazemes ūdeņu piesārņošanu, kompostēšanas laukuma teritorijā nodrošināts
ūdensnecaurlaidīgs segums, izbūvēta lietus ūdens savākšanas kanalizācijas sistēma ar
priekšattīrīšanas iekārtām, laukums ir nožogots.
9.3. resursu izmantošana (ūdens, enerģija un ķīmiskās vielas);
• Ūdens;
Ūdens apgāde no virszemes vai pazemes ūdeņiem, kā arī no ārējiem piegādātājiem nav
paredzēta. Gadījumā, ja radīsies nepieciešamība pēc papildus kompostējamo atkritumu
mitrināšanas, tiks meklēti risinājumi alternatīvai ūdens ieguvei, piemēram, ierīkots ūdens
ieguves urbums.
• Elektroenerģija;
Gadā laikā tiek patērēts līdz 30 kWh elektroenerģijas, no tām 10 kWh/gadā tiek patērētas
ražošanas iekārtām, un 20 kWh/gadā tiek patērētas apgaismojumam.
• Ķīmiskās vielas;
Ķīmiskās vielas uzņēmuma darbības procesos netiek izmantotas. Frontālā iekrāvēja un
maisītāja darbībai tiek izmantota dīzeļdegviela 10 tonnas gadā, kas netiek uzglabāta
kompostēšanas laukuma teritorijā.
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Madonas reģionālās vides pārvaldes izvērtējums
Kompostēšanas laukuma tehnoloģiskā darbība notiek bez ūdensapgādes, ka arī ūdens
netiek izmantots sadzīves vajadzībām.
Kā izejvielas tiek izmantoti atkritumi – bioloģiski noārdāmie virtuves atkritumi, mizas,
zāģu skaidas, sadzīves notekūdeņu attīrīšanas dūņas un kurtuvju pelni. Saskaņā ar Atkritumu
apsaimniekošanas likuma 37. panta pirmās un trešās daļas nosacījumiem, bioloģiskie
atkritumi ir bioloģiski noārdāmi dārzu vai parku atkritumi, mājsaimniecību, restorānu,
sabiedriskās ēdināšanas iestāžu un virtuves atkritumi un citi tiem pielīdzināmi pārtikas
ražošanas atkritumi, kurus kompostē speciālās bioloģisko atkritumu kompostēšanas vietās.
Tehnikas vajadzībām tiek izmantota dīzeļdegviela (bīstama ķīmiska viela) – 10 t gadā.
9.4. emisija gaisā un tās ietekme uz vidi;
Uzņēmuma darbības rezultātā emisijas gaisā neradīsies.
Madonas reģionālās vides pārvaldes izvērtējums
Kompostēšanas laukums ir uzskatāms par difūzās emisijas avotu, kurš var emitēt metānu,
CO2 ,NO2 u.c. vielas, kas rodas kompostēšanas procesa laikā, bet tās nav izdalītas, jo apjomi
ir nelieli. Pārvaldes ieskatā piesārņojošo vielu emisija gaisā notiek, taču to apjomus var
uzskatīt par nebūtiskiem un līdz ar to Operators nav veicis un Pārvalde nav pieprasījusi veikt
emisiju mērījumus gaisā.
9.5. smaku veidošanās;
Kompostēšanas laukumā smakas veidosies bioloģiski noārdāmā materiāla biodegradācijas
un masas jaukšanas rezultātā. Kompostēšanas laikā var būt jūtama amonjaka smaka. Tā
izdalīšanos ietekmē skābekļa trūkums kompostēšanas materiāliem kompostēšanas procesa
laikā. Tāpēc smaku iespējams samazināt, intensīvi aerējot stirpas, kā arī masas jaukšana tiks
veikta ievērojot vēja virzienu. Smaku emisijas avots, kas ir saistīts ar autotransporta kustību
atkritumu apsaimniekošanas procesā, ņemot vērā nelielo reisu skaitu dienā – nav būtisks.
Madonas reģionālās vides pārvaldes izvērtējums
Iespējama smaku emisijas no kompostēšanas laukuma, kura veidosies bioloģiski
noārdāmā materiāla biodegradācijas rezultātā. Kompostēšanas laikā var būt jūtamas nelielas
smakas emisijas, kas uzskatāmas par vienu no atklātās kompostēšanas trūkumiem. Tā kā
kompostēšanas stacija atrodas ~ 600 – 1,5 m attālumā no tuvākajām dzīvojamām mājām, nav
paredzama smaku ietekme uz iedzīvotāju dzīves kvalitāti. Lai mazinātu smaku ietekmi, masas
jaukšana laikā ir jāievēro vēja virzienu. Kompostēšanas laukuma teritoriju ieskauj mežs, kas
palīdz aizturēt iespējamās smakas no kompostēšanas stacijas.
9.6. emisija ūdenī un tās ietekme uz vidi;
Lietus ūdeņus no kompostēšanas laukuma attīrīs no smilts un naftas produktiem attīrīšanas
iekārtās ar tālāku novadīšanu novadgrāvī.
Smilts un naftas atdalītājs nodrošina smilšu un naftas produktu atdalīšanu. Smilšu
atdalītājs/nostādinātājs nodrošina attīrāmo notekūdeņu attīrīšanu no smiltīm un suspendētām
vielām, kuru daļiņas ir lielākas par 0,05 mm. Naftas atdalītājs ar koalescējošo moduli attīra
notekūdeņus no naftas produktu pilieniem un emulsijām, kuru daļiņu izmēri ir virs 10 µm.
Ir ierīkota lietus ūdeņu recirkulācijas sistēma ar sūkni, kas nodrošinās komposta mākslīgo
apūdeņošanu. Ņemot vērā to, ka kompostēšanas laukums atrodas tiešā izgāztuves „Lindes”
teritorijā un tās ietekmes zonā, monitorings, kas tiks veikts pēc izgāztuves slēgšanas,
nodrošinās vides informācijas apkopošanu arī par kompostēšanas laukuma darbību un ietekmi
uz vidi.
Uzņēmuma teritorijas darba zonā ierīkots necaurlaidīgs asfaltbetona segums, kas
nepieļaus piesārņojuma emisiju augsnē, atkritumu teritorija ir aprīkota ar lietusūdeņu
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savākšanas un attīrīšanas sistēmu.
Madonas reģionālās vides pārvaldes izvērtējums
Ražošanas process – kompostēšana, tiek veikta bez ūdens izmantošanas. Esošajā
kompostēšanas laukumā ir ierīkota virszemes ūdeņu savākšanas sistēma ar smilšu
uztvērējiem, tādejādi ievērojot Ministru kabineta noteikumos Nr.788/2016 ” Noteikumi par
atkritumu savākšanas un šķirošanas vietām” 38.1. punktā izvirzītās prasības. Savākto
virszemes notekūdeņu izsmidzināšanai tiek paredzēta uz komposta kaudzēm.
Bioloģiski noārdāmo atkritumu kompostēšanas laukums neatrodas ūdensteču vai
ūdenstilpju tiešā tuvumā.
9.7. atkritumu veidošanās un apsaimniekošana;
Kompostēšanai paredzēts izmantot bioloģiski noārdāmos dārzu vai parku atkritumus,
notekūdeņu attīrīšanas iekārtu dūņas, kuras nesatur bīstamas vielas un kuras ir apstrādātas,
meža izstrādes, augu, pārtikas ražošanas un pārstrādes atkritumus, parka un dārza atkritumus.
Kompostēšanas laukumā ir paredzēta vieta atkritumu konteinerim, kurā tiek izvietoti
atkritumi, kurus nevar kompostēt. Līgums par atkritumu pārvadāšanu un tālāko
apsaimniekošanu ir noslēgts ar operatoru, kas ir saņēmis atbilstošas atkritumu
apsaimniekošanas atļaujas.
Madonas reģionālās vides pārvaldes izvērtējums
Paredzams, ka kompostēšanas laukuma darbības laikā radīsies atkritumui, kas saskaņā ar
Ministru kabineta noteikumiem Nr.302/2011 “Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un
īpašībām, kuras parada atkritumu bīstamus” klasificējami kā: nebīstamie atkritumi - nešķiroti
sadzīves atkritumi (atkritumu klase 200301) ar daudzumu 10 t/g; - atkritumi no lietusūdeņu
attīrīšanas iekārtu smilšu ķērājiem (atkritumu klase190802) līdz 0,15 t/g;
Komposta ražošanas procesā nerodas atkritumi. Atkritumi tiek izmantoti kā izejmateriāls
komposta ražošanai: bioloģiski noārdāmi virtuves atkritumi (klase 200108) -20 t/gadā;
bioloģiski noārdāmi atkritumi (klase 200201) -800 t/gadā; mizu un korķa atkritumu (klase
030101)- 50 t/gadā; zāģskaidas, koksnes atgriezumi, sabojāta koksne un koksnes daļiņas,
kuras neatbilst 030104 klasei (klase 030105) -50 t/gadā; sadzīves notekūdeņu attīrīšanas
dūņas (klase 190805)-500 t/gadā; kurtuvju pelni ( klase 100101)- 100 t/gadā. Kompostēšanas
laukuma ražošanas jauda – 1 520 t/gadā. Pārvalde neiebilst, ka kā kompostēšanas materiāls
tiek izmantoti arī kurtuvju pelni, ar nosacījumu, ka šie atkritumi ir radušies no
sadedzināšanas iekārtām, kurās kā kurināmais materiāls tiek izmantota biomasa (piemēram:
šķelda, malka utt.) un, ka to sastāvā nav identificējamas bīstamās ķīmiskās vielas un smagie
metāli.
9.8. trokšņa emisija;
Galvenais trokšņa avots ir izejvielas piegādājošais transports, kas darbojas dienas laikā.
Troksnis rodas atkritumu autotransporta darbības rezultātā, radītais troksnis ir vērtējams kā
maznozīmīgs.
Madonas reģionālās vides pārvaldes izvērtējums
Uzņēmuma teritorijā nav veikti trokšņa līmeņa mērījumi, kā arī nav trokšņa avotu, kas
radītu paaugstinātu trokšņa līmeni. Iespējamais trokšņa avots – transports/traktortehnika
(izejvielu ievešanai, stirpu pārjaukšanai un gatavās produkcijas izvešanai). Tuvākā dzīvojamā
ēka neatrodas tuvāk kā ~ 600 – 1,5 m attālumā no kompostēšanas laukuma, kā arī
kompostēšanas laukuma teritoriju ieskauj mežs.
9.9. augsnes un pazemes ūdeņu aizsardzība;
Ņemot vērā to, ka kompostēšanas laukums atrodas tiešā izgāztuves „Lindes” teritorijā un
tās ietekmes zonā, monitorings, kas tiek veikts pēc izgāztuves slēgšanas, nodrošina vides
informācijas apkopošanu arī par kompostēšanas laukuma darbību un ietekmi uz vidi.
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Uzņēmuma teritorijas darba zonā ierīkots necaurlaidīgs asfaltbetona segums, kas
nepieļaus piesārņojuma emisiju augsnē. Atkritumu teritorija ir aprīkota ar lietusūdeņu
savākšanas un attīrīšanas sistēmu.
Madonas reģionālās vides pārvaldes izvērtējums
Kompostēšanas laukuma teritorijā ierīkots asfaltbetona segums, kas mazina varbūtību
augsnes un grunts ūdeņu piesārņošanai.
Bioloģiski noārdāmo atkritumu kompostēšanas laukumā „Lindes”, lai kontrolētu ietekmi
uz augsnes un pazemes ūdeņu kvalitāti, ir ierīkoti trīs izpētes urbumi, šajos urbumos ir
ierīkotas pazemes ūdens novērošanas akas, kas aprīkotas ar slēdzamiem vākiem. Urbumi
teritorijā tika izvietoti tā, lai vismaz divi no tiem atrastos iespējamās pazemes ūdens plūsmas
virzienā no objekta un turpmāk varētu kontrolēt no sadzīves atkritumu kompostēšanas
laukuma teritorijas izplūstošā un ieplūstošā pazemes ūdens (fona) kvalitāti.
2011. gada 16. maijā Operatoram izsniegtajā B kategorijas piesārņojošas darbības
atļaujā Nr. MA11IB0015 tika izvirzītas prasības vienu reizi gadā veikt pazemes ūdens sastāva
nepilno ķīmisko analīzi urbumam U1, kas atrodas kompostēšanas laukuma ziemeļu daļā un
urbumam U2, kas atrodas kompostēšanas laukuma rietumu daļā. Ja tiek konstatēts
paaugstināts piesārņojums pazemes ūdens novērošanas urbumos, nākamajā gadā ir
nepieciešams veikt pilno ķīmisko analīzi.
Līdz šim veikts regulārs gruntsūdens kvalitātes monitorings gan slēgtajā atkritumu
izgāztuvē “Lindes”, gan bioloģiski noārdāmo atkritumu kompostēšanas laukumā “Lindes”.
Pārvalde norāda, ka saskaņā ar 15.03.2011. likuma „Par piesārņojumu” 7. pantu un
Ministru kabineta noteikumu Nr. 158/2009 „Noteikumi par prasībām attiecībā uz vides
monitoringu un tā veikšanas kārtību, piesārņojošo vielu reģistra izveidi un informācijas
pieejamību sabiedrībai” 7. punkta prasībām pārskatu par monitoringa veikšanas rezultātiem
reizi gadā (pēc kārtējā monitoringa veikšanas) iesniegt Pārvaldē.
9.10.

avāriju risks un rīcības plāni ārkārtas situācijām;

SIA „Vidusdaugavas SPAAO” nav nepieciešama rūpniecisko avāriju novēršanas
programma vai drošības pārskats un objekta civilās aizsardzības plāns saskaņā ar Ministru
kabineta noteikumiem Nr. 131/2016 „Rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtība un riska
samazināšanas pasākumi”.
Madonas reģionālās vides pārvaldes izvērtējums
Operatoram jānodrošina darbiniekiem atbilstoša apmācība un instrukcijas par
piesārņojošo darbību, iespējamo ietekmi uz vidi un cilvēku veselību, kā arī nepieciešamās
zināšanas par kārtību, kādā šīs darbības veicamas. Darbiniekiem jābūt informētiem par
pasākumiem ietekmes samazināšanai un rīcību avārijas situācijās.
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C SADAĻA
Atļaujas nosacījumi
10. Nosacījumi uzņēmuma darbībai
10.1.

darbība un vadība;

Atļauja izsniegta SIA „Vidusdaugavas SPAAO” sadzīves atkritumu
kompostēšanas laukumam „LINDES”
1. Atļauja izsniegta sekojošu darbību veikšanai:
Paredzētais kompostējamais atkritumu daudzums – 1 520 t/ gadā.
1. Atsevišķi savāktie atkritumu veidi (izņemot 1501 grupu) (grupa 2001);
- Bioloģiski noārdāmi virtuves atkritumi (klase 200108) -20 t/gadā;
2. Dārzu un parku atkritumi (arī kapsētu atkritumi) (grupa 2002);
- Bioloģiski noārdāmi atkritumi (klase 200201) -800 t/gadā;
3. Kokapstrādes, plākšņu un mēbeļu ražošanas atkritumu;
- Mizu un korķa atkritumu (klase 030101)- 50 t/gadā;
- Zāģskaidas, koksnes atgriezumi, sabojāta koksne un koksnes daļiņas, kuras
neatbilst 030104 klasei (klase 030105) -50 t/gadā;
4. Citi sadzīves atkritumi (grupa 2003);
- Nešķiroti sadzīves atkritumi (klase 200301) 10 t/gadā;
5. Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu citi atkritumu;
- Atkritumi no smilšu uztvērējiem (klase 190802)- 0.15 t/gadā;
- Sadzīves notekūdeņu attīrīšanas dūņas (klase 190805)-500 t/gadā;
6. Spēkstaciju un citu termocentrāļu atkritumi (izņemot 19 nodaļu);
- Kurtuvju pelni ( klase 100101)- 100 t/gadā;
2. Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 30. panta pirmo daļu, Ministru kabineta noteikumu
Nr.1082/2010 „Kārtība, kādā piesakāmas A,B un C kategorijas piesārņojošās darbības un
izsniedzamas atļaujas A un B piesārņojošās darbības veikšanai” 4.2. punktu būtisku izmaiņu
gadījumā – palielinoties, vai krasi samazinoties izmantojamo resursu daudzumiem, vai
pielietojot jaunas ķīmiskās vielas un produktus, informēt VVD Madonas RVP, lai izvērtētu
nepieciešamību izdarīt grozījumus atļaujas nosacījumos vai izsniegt jaunu atļauju.
3. Operatora maiņas gadījumā, atbilstoši likuma „Par piesārņojumu” 30. panta trešajai daļai,
iesniegt iesniegumu VVD Madonas RVP, lai precizētu atļauju, ierakstot tajā datus par jauno
operatoru.
4. Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 45. panta ceturto daļu par traucējumiem darbībā,
ieskaitot avārijas, kas varētu izraisīt, vai ir izraisījušas nopietnu piesārņojumu, vai tā risku,
nekavējoties ziņot Valsts vides dienesta Madonas reģionālajai vides pārvaldei un citām
uzraugošajām institūcijām.
5. Visu līmeņu darbiniekiem, atbilstoši likuma „Par piesārņojumu ” 6. panta otrajā daļā
noteiktajam ir jāsaņem atbilstoša apmācība un instrukcijas par viņu pienākumiem procesu
vadībā un sakarā ar iespējamajām kaitīgo vielu emisijām vidē.
6. Operators, saskaņā ar Vides aizsardzības likuma 25. panta pirmo daļu, 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.
7. Atbilstoši Vides aizsardzības likuma 25. panta otrajai daļai Operatora saukšana pie
administratīvās atbildības vai kriminālatbildības par vides normatīvo aktu pārkāpumu
neatbrīvo to no pienākuma segt izmaksas, ko radījis tā nodarītais kaitējums videi vai tieši
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kaitējuma draudi.
8. Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 31. panta pirmās daļas 3. punktu un 45. panta sesto
daļu katru gadu līdz 1. martam iesniegt VVD Madonas RVP un Madonas novada
pašvaldībā Gada pārskatu par monitoringa rezultātiem un atļaujas nosacījumu izpildi par
iepriekšējo kalendāro gadu. Gada pārskata forma ir pieejama Valsts vides dienesta mājaslapā:
www.vvd.gov.lv/atskaisu-iesniegumu-un-veidlapu-formas
9. Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 28. panta 7. punktu un Ministru kabineta noteikumu
Nr.1082/2010 „Kārtība, kādā piesakāmas A,B un C kategorijas piesārņojošās darbības un
izsniedzamas atļaujas A un B piesārņojošās darbības veikšanai” 57. punktu Pārvalde var
anulēt atļauju, ja konstatē, ka operators sniedzis nepareizu vai maldinošu informāciju.
10.2.

darba stundas;

Nosacījumi netiek izvirzīti.
11. Resursu izmantošana:
11.1.

ūdens;

Nosacījumi netiek izvirzīti.
11.2.

enerģija;

Nosacījumi netiek izvirzīti.
11.3.

izejmateriāli un palīgmateriāli;

1. Kompostēšanas laukuma darbība bez ķīmisko vielu un maisījumu izmantošanas.
2. Atkritumi kā izejmateriāli:
− bioloģiski noārdāmi virtuves atkritumi (klase 200108) -20 t/gadā;
− bioloģiski noārdāmi atkritumi (klase 200201) -800 t/gadā;
− mizu un korķa atkritumu (klase 030101)- 50 t/gadā;
− zāģskaidas, koksnes atgriezumi, sabojāta koksne un koksnes daļiņas, kuras neatbilst
030104 klasei (klase 030105) -50 t/gadā;
− sadzīves notekūdeņu attīrīšanas dūņas (klase 190805)-500 t/gadā;
− kurtuvju pelni ( klase 100101)- 100 t/gadā;
3. Pieņemt pārstrādei tādas atūdeņotas dūņas, kuru kvalitāte atbilst Ministru kabineta
noteikumu Nr. 362/2006 „Noteikumi par notekūdeņu dūņu un to komposta izmantošanu,
monitoringu un kontroli” 2. pielikuma prasībām, nodrošināt pastāvīgu pieņemto dūņu
uzskaiti.
4. Notekūdeņu dūņas vai kompostu pagaidu uzglabāšanai novietot un kompostu gatavot šim
mērķim īpaši paredzētā un iekārtotā stacionārā vietā, kas nepieļauj notekūdeņu dūņu un
komposta, kā arī filtrējošo ūdeņu nokļūšanu augsnē, virszemes ūdeņos un pazemes ūdeņos.
5. Atļautu atkritumu - izejmateriālu uzglabāšana tranšejās, vai uz asfaltētā laukuma - segtos
konteineros/tvertnēs, kas nodrošināti pret šķidruma, putekļu un smaku emisiju vidē.
6. Kompostēšanai drīkst izmantot zāģskaidas un pelnus, kas iegūti no koksnes, kura pēc
nozāģēšanas nav ķīmiski apstrādāta atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK)
Nr. 889/2008 ar ko paredz sīki izstrādātus bioloģiskās ražošanas, marķēšanas un kontroles
noteikumus, lai īstenotu Padomes Regulu (EK) Nr. 834/2007 par bioloģisko ražošanu un
bioloģisko produktu marķēšanu prasībai.
12. Gaisa aizsardzība:
12.1. emisija no punktveida avotiem, emisijas limiti;
Nosacījumi netiek izvirzīti.
12.2. emisija no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem, emisiju limiti;
Nosacījumi netiek izvirzīti.
14
B kategorijas atļauja Nr.MA11IB0015

12.3. procesa un attīrīšanas iekārtu darbība;
Nosacījumi netiek izvirzīti.
12.4. smakas;
1. Veicot piesārņojošo darbību 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
Ministru kabineta noteikumu Nr.724/2014 „Noteikumi par piesārņojošas darbības izraisīto
smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos” 8. punktu.
2. Gadījumā, ja par sadzīves atkritumu kompostēšanas laukuma darbību iepriekšējā gadā laikā
saņemtas vismaz trīs pamatotas sūdzības, veikt smaku koncentrācijas un emisijas plūsmas
ātruma mērījumus emisijas avotā iekārtas optimālas darbības režīmā ne retāk kā reizi sešos
mēnešos, atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.724/2014 „ Noteikumi par piesārņojošas
darbības izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku
izplatīšanos” 12. punkta prasībām. 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.
Smaku koncentrācijas mērījumus atļauts veikt laboratorijām, kas ir akreditētas atbilstoši
standartam LVS EN ISO/IEC 17025:2005 ”Testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju
kompetences vispārīgās prasības”.
12.5. emisijas uzraudzība un mērīšana (mērījuma vietas, regularitāte, metodes);
Nosacījumi netiek izvirzīti.
12.6. to emisijas veidu pārraudzība, kas rodas no neorganizētiem (difūziem) emisiju
avotiem;
Nosacījumi netiek izvirzīti.
12.7. gaisa monitorings;
Nosacījumi netiek izvirzīti.
12.8. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija;
Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.
12.9. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām;
Novērojot intensīvu, traucējošu smaku izdalīšanos no sadzīves atkritumu kompostēšanas
laukuma, nekavējoties ziņot VVD Madonas RVP ( tel. 29485237, 64807451, 29340789);
13. Notekūdeņi:
13.1. izplūdes, emisijas limiti
1. Lietus ūdeņus no kompostēšanas laukuma teritorijas savākt lietus ūdens savākšanas sistēmā
un pēc attīrīšanas lietus ūdens attīrīšanas iekārtās izsmidzināt uz komposta kaudzēm vai
novadīt meliorācijas grāvī.
2. Regulāri veikt lietus notekūdeņu savākšanas sistēmas un attīrīšanas iekārtu uzraudzību,
nodrošināt to efektīvu darbību, savlaicīgi veikt naftas produktu filtru tīrīšanu un
nepieciešamības gadījumā filtru maiņu.
3. Neattīrītu notekūdeņu novadīšana vidē ir aizliegta (Ministru kabineta 2002. gada 22.
janvāra noteikumi Nr.34 “Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” 42. punkts).
13.2. procesa norise un attīrīšanas iekārtu darbība;
1. Veikt labas saimniekošanas prakses pasākumus, kas nodrošina to, ka lietus notekūdeņos
netiek ieskalotas ķīmiskās vielas un sadzīves atkritumi.
2. Lietus notekūdeņu attīrīšanas iekārtas (pēc to uzstādīšanas) ekspluatēt atbilstoši
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ekspluatācijas noteikumiem, nodrošinot maksimāli iespējamo attīrīšanas efektivitāti, saskaņā
ar Ministru kabineta noteikumu Nr. 34/2002 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju
ūdenī” 41. punktu.
3. Nodrošināt pārbaudāmu informāciju par notekūdeņu attīrīšanas iekārtu apkopes un tīrīšanas
darbiem (piemēram, sagatavot aktus par veiktajām darbībām).
4. Regulāri veikt lietus notekūdeņu attīrīšanas iekārtu apsekošanu, iekārtu tehnisko apkopi un
nosēdumu tīrīšanu, lai sasniegtu maksimāli iespējamo attīrīšanas efektivitāti.
5. Lietusūdeņu attīrīšanas iekārtu darbības procesā radušos bīstamos atkritumus – naftas
produktu absorbentu nodot bīstamo atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumam.
6. Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.485/2011 „Atsevišķu veidu bīstamo atkritumu
apsaimniekošanas kārtība” 13.1.apakšpunktu, aizliegts ievadīt naftas produktu atkritumus
iekšzemes ūdenstecēs, ūdenstilpēs, pazemes ūdeņos un kanalizācijas sistēmās.
7. Operatoram jānodrošina visu kanalizācijas sistēmu efektīva darbība, jāveic cauruļvadu
pārbaude, lai nepieļautu notekūdeņu noplūdi.
13.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes);
1. Lietus notekūdeņu paraugus noņemt un to laboratorisko kontroli veikt akreditētai
laboratorijai atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr. 34/2002 „Noteikumi par piesārņojošo
vielu emisiju ūdenī” 65. punktā noteiktajam. Mērījumu rezultātus reģistrēt piesārņojuma
apjoma uzskaites dokumentos.
2. Lietus notekūdeņu testēšanas rezultātus izvērtēt atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.
158/2009 „Noteikumi par prasībām attiecībā uz vides monitoringu un tā veikšanas kārtību,
piesārņojošo vielu reģistra izveidi un informācijas pieejamību sabiedrībai” 14. punkta
prasībām.
3. Testēšanas rezultāti un izvērtējums jāiesniedz Pārvaldē kopā ar gada pārskatu par
monitoringa rezultātiem atbilstoši 10.1. punkta 8. nosacījumam.
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;
Nosacījumi netiek izvirzīti.
14. Troksnis:
14.1. trokšņa avoti un nosacījumi troksni radošo iekārtu darbībai;
Trokšņa avoti – autotransports, smalcinātāji, tehnika kas veic darbus kompostēšanas
laukumā;
14.2. trokšņa emisijas avoti;
Nav atļauta šādu normatīvajos aktos noteiktā trokšņa līmeņa robežlielumu pārsniegšana:
dienā 55 dB (A); vakarā 50 dB (A); naktī 45 dB (A) saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada
1. janvāra noteikumi Nr.16 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība”.
14.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes);
1. Gadījumā, ja ir saņemtas sūdzības no iedzīvotājiem par radīto troksni, veikt trokšņa avotu
radīto trokšņu mērījumus atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.16/2014 ”Trokšņa
novērtēšanas un pārvaldības kārtība” prasībām un informēt Pārvaldi par mērījumu
rezultātiem.
2. Mērījumus veikt attiecīgajā jomā akreditētā laboratorijā ar Ministru kabineta noteikumu
Nr.16/2014 ”Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” 1.pielikumā norādītām
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akreditētām metodēm.
3. Ja ir saņemtas sūdzības par traucējošu trokšņa līmeni no iekārtām, novērst vai ierobežot
traucējošā trokšņa cēloņus.
4. Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.16/2014 ”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.
14.4. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām;
Pēc pieprasījuma veikto mērījumu rezultātus iesniegt VVD Madonas RVP.
15. Atkritumi:
15.1. atkritumu veidošanās;
Apsaimniekojamo atkritumu veidi un apjomi atbilstoši 21.tabulai.
15.2. atkritumu apsaimniekošanas nosacījumi;
1. 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 punkta, 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.
2. Veikt visu kompostējamā atkritumu apjoma uzskaiti atkritumu uzskaites žurnālā. Vismaz
vienu reizi mēnesī datus apkopot.
3. Kompostam izmantojamos atkritumus, pirms ievietošanas tranšejā, uzglabāt tā (piemēram:
konteineros, tvertnēs), lai neradītu emisijas gaisā, augsnē, gruntī un gruntsūdeņos.
4. Nepieļaut tādu atkritumu pieņemšanu un izmantošanu komposta ražošanā, kas pasliktina
komposta kvalitāti.
5. Kompostēšanas laukuma teritorijā aizliegts uzglabāt un kompostēšanai pieņemt atkritumus,
kuri saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.302/2011 ”Noteikumi par atkritumu
klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus” 1.pielikumu ir klasificējami kā
bīstami.
6. Ievērot Ministru kabineta noteikumos Nr.788/2016 „Noteikumi par atkritumu savākšanas
un šķirošanas vietām” 38. punktā izvirzītās prasības.
7. Nodrošināt ūdensnecaurlaidīgu laukuma segumu ar lietus notekūdeņu savākšanas un
attīrīšanas sistēmu Ministru kabineta noteikumu Nr. 788/2016 „Noteikumi par atkritumu
savākšanas un šķirošanas vietām” 38.2. apakšpunktam.
8. Ja atkritumu vizuālās pārbaudes procesā konstatēti bīstamie atkritumi, nodrošināt to
apsaimniekošanu saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.484/2011 „Bīstamo atkritumu
uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakošanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites
kārtībā” prasībām.
9. Bīstamos atkritumus uzglabāt saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu
Nr.484/2011„Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakošanas,
marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība” III nodaļas prasībām.
10. Sadzīvē radušos atkritumus uzglabāt konteineros. Veikt sadzīves atkritumu uzskaiti
(dokumentāri vai elektroniski) tonnās ikreiz tos nododot atkritumu apsaimniekotājam.
Atkritumus nodot atkritumu apsaimniekošanas organizācijām atbilstoši noslēgtajiem
līgumiem.
7. Veikt visu veidu atkritumu uzskaiti (dokumentāri vai elektroniski) tonnās ikreiz tos
saņemot vai arī nododot atkritumu apsaimniekotājam. Nodrošināt uzskaites datu pieejamību
inspektora pārbaudes laikā.
8. Atkritumu ievešana un uzglabāšana veicama tā, lai neradītu traucējumus pieguļošo
teritoriju izmantošanā un nepieļautu citu atkritumu veidu ievešanu, kā arī teritorijas
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piegružošanu.
9. Aizliegta atkritumu dedzināšana teritorijā.
15.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes);
1. Vienu reizi dienā veikt atkritumu kompostēšanas laukumā ievesto/izvesto atkritumu
uzskaiti – visas ar atkritumiem veiktās darbības (t.sk. kompostēšanas laukuma darbībā radītos
atkritumus) reģistrēt hronoloģiskā secībā Atkritumu uzskaites reģistrācijas žurnālā papīra vai
elektroniskā veidā, atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.788/2016 „Noteikumi par
atkritumu savākšanas un šķirošanas vietām” 28.punktam un pielikumam.
2. Inspektora pārbaudes laikā jābūt pieejamiem datiem (uzskaites žurnālam) par
apsaimniekošanai izmantoto vai nodoto atkritumu apjomu un veidu.
15.4. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām;
Katru gadu līdz 1. martam iesniegt elektroniski (www.meteo.lv) vides aizsardzības
valsts statistikas pārskata veidlapu „Nr.3 - Atkritumi. Pārskats par atkritumiem”, saskaņā
ar Ministru kabineta noteikumu Nr. 271/2017 „Noteikumi par vides aizsardzības oficiālās
statistikas veidlapām” prasībām.
15.5. atkritumu sadedzināšanas vai līdzsadedzināšanas iekārtai – iekārtas jauda,
iekārtā sadedzināmo atkritumu kategorijas, atkritumu daudzums;
Nosacījumi netiek izvirzīti.
15.6. atkritumu poligoniem – poligona kategorija, ietilpība, darbības ilgums,
apglabājamo atkritumu veidi un kategorijas, prasības poligona iekārtošanai,
ekspluatācijai, uzraudzības un kontroles procedūrām, prasības poligona
slēgšanai un apsaimniekošanai pēc slēgšanas;
Nosacījumi netiek izvirzīti.
16. Prasības augsnes, grunts, kā arī pazemes ūdeņu aizsardzībai;
1. Nodrošināt Aizsargjoslu likuma 28. pantā noteikto aizsargjoslu ap atkritumu izgāztuvi –
100 m – un atkritumu kompostēšanas vietu – 150 m. Ievērot Aizsargjoslu likuma 55. pantā
noteiktos aprobežojumus darbībām aizsargjoslās.
2. Atbilstoši Ministru Kabineta noteikumu Nr. 788/2016 „Noteikumi par atkritumu
savākšanas un šķirošanas vietām” 38.3. punktam nodrošināt kompostēšanas laukumu ar
ūdensnecaurlaidīgu segumu, lai nepieļautu gruntsūdeņu un pazemes ūdeņu piesārņošanu,
nodrošināt, ka ekspluatācijas laikā maksimālais gruntsūdens līmenis ir zemāks par vienu
metru no laukuma pamatnes.
3. Lai kontrolētu pazemes ūdeņu piesārņojumu, veikt pazemes ūdens monitoringu.
Monitoringu veic uzņēmums, kas saņēmis Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas
aģentūras licenci šim darbības veidam.
4. Atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr. 1032/2011 „Atkritumu poligonu ierīkošanas,
atkritumu poligonu un izgāztuvju apsaimniekošanas, slēgšanas un rekultivācijas noteikumi”
5. pielikumam, vienu reizi gadā veikt pazemes ūdens sastāva nepilno ķīmisko analīzi
urbumam U1, kas atrodas kompostēšanas laukuma ziemeļu daļā un urbumam U2, kas atrodas
kompostēšanas laukuma rietumu daļā. Ja tiek konstatēts paaugstināts piesārņojums pazemes
ūdens novērošanas urbumos, nākamajā gadā veikt pilno ķīmisko analīzi. Analīžu rezultātus
iesniegt VVD Madonas RVP Kontroles daļā 10 dienu laikā pēc to saņemšanas.
16.1 Nosacījumi A kategorijas iekārtām, ar kuriem saskaņā izvērtē atbilstību emisijas
robežvērtībām, kas noteiktas secinājumos par labākajiem pieejamiem tehniskiem
paņēmieniem.
Neattiecas uz pieteikto B kategorijas piesārņojošo darbību.
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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;
Ārkārtas situācijās un avārijas gadījumos rīkoties atbilstoši uzņēmums izstrādātajiem un
vadības apstiprinātajiem rīcības plāniem.
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. Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 4. pantu ne vēlāk kā 30 dienas pirms iekārtas
darbības pilnīgas pārtraukšanas iesniegt reģionālajai vides pārvaldei attiecīgu iesniegumu,
norādot pasākumus, kas tiks veikti darbības vietas sakārtošanai. Pēc vietas sakārtošanas,
iesniegt vides pārvaldē informāciju par paveikto.
2. Atbilstoši likuma „Par piesārņojumu” 4. panta devīto daļu pēc iekārtas pilnīgas darbības
pārtraukšanas veikt pasākumus, kas nepieciešami piesārņojuma riska novēršanai un darbības
vietas sakārtošanai atbilstošā stāvoklī.
3. Pārtraucot iekārtas darbību, nodrošināt atkritumu nodošanu utilizācijai uzņēmumam, kuram
ir atbilstoša atkritumu apsaimniekošanas atļauja saskaņā ar „Atkritumu apsaimniekošanas
likuma” 13. un 14.pantu.
19. Nosacījumi avāriju novēršanai un darbībām ārkārtas situācijās;
1. Ārkārtējo situāciju un ražošanas avāriju gadījumā rīkoties saskaņā ar uzņēmuma
izstrādātiem reaģēšanas pasākumiem ārkārtas situācijās.
2. Veikt nepieciešamos piesardzības pasākumus, lai novērstu vai, ja tas nav iespējams,
samazinātu vides piesārņošanu vai tās risku, kā arī avāriju risku saskaņā ar likuma „Par
piesārņojumu” 5. pantu. Ārkārtas situāciju un avāriju gadījumā rīkoties saskaņā ar operatora
izstrādātajiem rīcības plāniem.
3. Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 6. panta otro daļu sniegt darbiniekiem, kuri veic
piesārņojošo darbību, nepieciešamās zināšanas par kārtību, kādā šī darbība veicama un tās
iespējamo ietekmi uz cilvēka veselību un vidi, par piesardzības pasākumiem šīs ietekmes
samazināšanai, kā arī par rīcību avārijas situācijā.
4. Atbilstoši Vides aizsardzības likuma 27. un 28. pantam darbības traucējumu gadījumā,
ieskaitot avārijas, kas rada tieša kaitējuma draudus videi vai ir izraisījušas kaitējumu videi,
rīkoties saskaņā ar normatīvo aktu prasībām:
4.1. ja kaitējums videi nav nodarīts, bet pastāv tieši kaitējuma draudi, nekavējoties
veikt visus nepieciešamos preventīvos pasākumus,
4.2. ja pastāv tieši kaitējuma draudi, kā arī tad, ja, veicot preventīvos pasākumus, nav
izdevies likvidēt tiešos kaitējuma draudus, nekavējoties rakstveidā informēt VVD Madonas
RVP par šiem draudiem, veiktajiem preventīvajiem pasākumiem un citiem būtiskiem situāciju
raksturojošiem aspektiem,
4.3. ja nodarīts kaitējums videi, nekavējoties rakstveidā ziņot VVD Madonas RVP, par
kaitējumu videi un sniegt pilnīgu situācijas raksturojumu, nekavējoties veikt neatliekamos
pasākumus, kā arī veikt sanācijas pasākumus.
5. Saskaņā ar Vides aizsardzības likuma 25. panta pirmo un otro 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. Operatora pienākums ir segt izmaksas, ko radījis
viņa nodarītais kaitējums videi vai tieša kaitējuma draudi.
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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 izmeši
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. Nekavējoties informēt attiecīgās institūcijas, ja:
1) pārkāpti atļaujas nosacījumi;
2) radušies vai var rasties draudi cilvēka veselībai, dzīvībai vai videi;
3) ir notikusi avārija.
2. Paziņojumā jāiekļauj šāda informācija:
4) negadījuma datums un laiks;
5) negadījuma apstākļi;
6) pasākumi, kas veikti seku likvidācijā.
Tālruņa numuri informācijas sniegšanai 64807451; 29485237; 29340789
21. Nosacījumi vides valsts inspektoru regulārajām kontrolēm;
1. Saskaņā ar Vides aizsardzības likuma 21. panta prasībām vides stāvokļa un šīs atļaujas
nosacījumu kontroli veic Valsts vides dienesta Madonas reģionālās vides pārvaldes inspektori.
2. Uzņēmumā jābūt pieejamiem visiem dokumentiem vides valsts inspekcijas veikšanai un
atļaujas nosacījumu pārbaudei.
3. Uzņēmuma integrētā kontrole jāveic ne retāk kā vienu reizi gadā.
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Tabulu saraksts
Tabulas
Nosaukums
Nr.
1.
Informācija par noslēgtajiem līgumiem
Ķīmiskās vielas, ķīmiskie produkti un citi
materiāli, ko izmanto ražošanas procesā kā
2.
izejmateriālus vai palīgmateriālus un kuri nav
klasificēti kā bīstami
Bīstamās ķīmiskās vielas un ķīmiskie produkti, kas
3.
izmantoti ražošanā kā izejmateriāli, palīgmateriāli
vai veidojas starpproduktos vai gala produktos
Kurināmā vai degvielas izmantošana
4.
siltumenerģijai, elektroenerģijai un transportam
uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) iekšienē
5.

Uzglabāšanas tvertņu saraksts

6.
7.

Atkritumi, ko izmanto sadedzināšanas vai
līdzsadedzināšanas procesā
Elektroenerģijas izmantošana (gadā)

8.

Siltumenerģijas izmantošana gadā

9.

11.

Ūdens ieguve
Informācija par ūdensapgādes sistēmu un derīgo
izrakteņu (pazemes ūdens) atradnēm(1)
Ūdens lietošana

12.

Emisijas avotu fizikālais raksturojums

13.

No emisiju avotiem gaisā emitētās vielas

14.

Emisija no neorganizētiem emisiju avotiem un
smakas

15.

Piesārņojošo vielu emisijas limitu projekts

16.

Piesārņojošās vielas notekūdeņos
Tieša notekūdeņu un lietusūdeņu izplūde ūdens
objektos (grāvī, upē, ezerā, jūrā)
Notekūdeņu izplūde uz cita uzņēmuma attīrīšanas
iekārtām
Operatora rīcībā esošie kanalizācijas sistēmu
raksturojošie dokumenti

10.

17.
18.
19.

Aizpildīta
(atzīmēt ar X)
X

Komentārs, ja
tabula nav aizpildīta

Netiek izmantotas

Netiek izmantotas
Neattiecas uz
konkrēto iekārtu
Neattiecas uz
konkrēto iekārtu
Nav nepieciešams
X
Neattiecas uz
konkrēto iekārtu
Nav nepieciešams
Neattiecas uz
konkrēto iekārtu
Nav nepieciešams
Neattiecas uz
konkrēto iekārtu
Neattiecas uz
konkrēto iekārtu
Neattiecas uz
konkrēto iekārtu
Neattiecas uz
konkrēto iekārtu

Neattiecas uz
konkrēto iekārtu

Neattiecas uz
konkrēto iekārtu

20.

Trokšņa avoti un to rādītāji

21.

Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem

X

22.

Atkritumu savākšana un pārvadāšana

X

23.

Atkritumu apglabāšana

24.

Monitorings

Neattiecas uz
konkrēto iekārtu
Neattiecas uz
konkrēto iekārtu
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1.tabula
Informācija par noslēgtajiem līgumiem(1)
Nr.
p.k.

Līguma numurs

Līguma priekšmets

1.

-

Par zemes nomu

(1)

Līguma puses

Līgumā norādītā jauda
(piemēram, notekūdeņu,
atkritumu apjoms)

Līguma termiņš

SIA „Madonas namsaimnieks”

-

04.03.2032.

Operators pēc reģionālās vides pārvaldes pieprasījuma uzrāda līgumu oriģinālus.

7. tabula
Elektroenerģijas izmantošana (gadā)
Elektroenerģija, MW h/a
izlietots
Ražošanas iekārtām
Apgaismojumam
Atdzesēšanai un saldēšanai
Vēdināšanai
Apsildei
Citiem mērķiem
Kopā

kopējais daudzums
10
20

30
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21.tabula
Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem

Atkritumu
klase

Atkritumu nosaukums

200301 Nešķiroti sadzīves atkritumi

190802

200108
030101
030105
100101
190805
200201

Atkritumi no smilšu
uztvērējiem

Bioloģiski noārdāmi virtuves
atkritumi
Mizu un korķa atkritumi
Zāģskaidas, koksnes
atgriezumi, sabojātā koksne
un koksnes daļiņas, kas
neatbilst 030104 klasei
Kurtuvju pelni
Sadzīves notekūdeņu
attīrīšanas dūņas
Bioloģiski noārdāmi atkritumi

Atkritumu
bīstamība

Nav bīstami

Nav bīstami

Pagaidu
glabāša
nā
(t/gadā)

Ienākošā atkritumu plūsma (t/gadā)

Izejošā atkritumu plūsma (t/gadā)

saņemts no
nodots
pārstrādāts
apglabāts
citiem
citiem kopā
kopā daudzu R- daudzu Dgalvenais
uzņēmumiem
uzņēmumi
t/gadā
avots
ms
kods
ms
kods
(uzņēmējsaem
biedrībām)
(uzņēmējsa
Iekārtas darbības radītie atkritumi
Ievestā
biedrībām)
komposta
0,05
10
10
10
10
materiāla
piemaisījumi
Lietus
notekūdeņu
0,15
0,15 0,15
R3
attīrīšanas
iekārtas
Apsaimniekošanai pieņemti atkritumi
saražots

Nav bīstami

-

-

-

20

20

20

R3A

-

-

-

-

Nav bīstami

-

-

-

50

50

50

R3A

-

-

-

-

Nav bīstami

-

-

-

50

50

50

R3A

-

-

-

-

Nav bīstami

-

-

-

100

100

100

R3A

-

-

-

-

Nav bīstami

-

-

-

500

500

500

R3A

-

-

-

-

Nav bīstami

-

-

-

800

800

800

R3A

-

-

-

-

Piezīmes.
(1), (2), (3) Atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada 19.aprīļa noteikumiem Nr.302 "Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus" un Ministru kabineta
2006.gada 2.maija noteikumiem Nr.362 "Noteikumi par notekūdeņu dūņu un to komposta izmantošanu, monitoringu un kontroli".
(4) Atsauce jāsniedz par galveno darbību un procesu katram atkritumu veidam.
(5) R-kods – atkritumu reģenerācijas veids saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 26.aprīļa noteikumiem Nr.319 "Noteikumi par atkritumu reģenerācijas un apglabāšanas veidiem".
(6) D-kods – atkritumu apglabāšanas veids saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 26.aprīļa noteikumiem Nr.319 "Noteikumi par atkritumu reģenerācijas un apglabāšanas veidiem".
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22. tabula
Atkritumu savākšana un pārvadāšana

Atkritum
u klase

200301

Atkritumu nosaukums

Nešķiroti sadzīves
atkritumi

Atkritumu
bīstamība

Nav bīstami

Savākšanas
veids

Pārvadāto
atkritumu
Pārvadāša
daudzums
nas veids
(t/gadā)
Iekārtas darbības radītie atkritumi

Pārvadāšanas
uzņēmums
(uzņēmējsabiedrība) vai
atkritumu radītājs *

Uzņēmums (uzņēmējsabiedrība),
kas saņem atkritumus

Konteinerā

Uzņēmums, kam ar
pašvaldību noslēgts
līgums par atkritumu
savākšanu pašvaldības
teritorijā un saņemta
atļauja atkritumu
savākšanai un
pārvadāšanai - SIA
“Madonas
namsaimnieks”

SIA “Vidusdaugavas SPAAO”
poligons “Dziļā vāda” Mežāres
pagasta, Krustpils novadā

10

Autotransports
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1. PIELIKUMS

Informācija par iesnieguma un tā precizējumu vai papildinājumu
iesniegšanas datumiem

Dokuments
Iesnieguma saņemšanas datums
Iesnieguma pieņemšanas datums
Atļaujas izsniegšanas datums
Lēmums par atļaujas pārskatīšanu un atjaunošanu
Saņemts iesniegums par atļaujas pārskatīšanu un atjaunošanu

Saņemts/Nosūtīts
28.02.2011.
18.03.2011.
16.05.2011.
13.02.2018.
27.03.2018.
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2. PIELIKUMS

Kopsavilkums
1.Ziņas par uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību):

SIA „Vidusdaugavas SPAAO”
Adrese:
Tālruņa numurs:
Elektroniskā pasta adrese:
Kontaktpersonas vārds, uzvārds:
Amats:

Lāčplēša iela 1, Aizkraukle, LV-5101
29284723
spaao@spaao.lv
J.Bisenieks
Valdes loceklis

2. Īss ražošanas aprakstu un iemeslu, kāpēc nepieciešama atļauja;
Vidusdaugavas reģiona sadzīves atkritumu apsaimniekošanas projekta mērķis ir izveidot
videi draudzīgu un ekonomiski efektīvu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas sistēmu
Vidusdaugavas reģionā.
Sadzīves atkritumu kompostēšanas laukuma platība sastāda 5 000 m2, tilpums – līdz 2
600t, kurā paredzēts kompostēt bioloģiski noārdāmos organiskos atkritumus līdz 1 520 t/gadā.
Kompostēšanai tiek pieņemtas visas atkritumu klases, kuras var izmantot komposta
ražošanai, piemēram, notekūdeņu attīrīšanas iekārtu dūņas, kuras nesatur bīstamas vielas un
kuras ir apstrādātas, meža izstrādes, augu, pārtikas ražošanas un pārstrādes atkritumus, parka
un dārza atkritumus, bioloģiski noārdāmos atkritumus.
Darbības veids atbilst Ministru kabineta noteikumu Nr. 1082 (30.11.2010.) 1.pielikuma
sadaļai:
5. punkta 5.8. apakšpunktam – apglabāšanas, uzglabāšanas vai kompostēšanas vietas tādām
notekūdeņu dūņām, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem nav pielīdzināmas bīstamajiem
atkritumiem;
5. punkta 5.11 apakšpunktam – iekārtas dzīvnieku un augu izcelsmes atkritumu (tai skaitā
dzīvnieku mēsli un atkritumi no lopkautuvēm) uzglabāšanai, reģenerācijai vai apstrādei (arī
iekārtas kompostēšanai un biogāzes iekārtas), kuru uzņemšanas jauda ir 30 un vairāk tonnu
dienā;
3. Piesārņojošās darbības apraksts, norādot izmantojamos resursus un emisiju ietekmi
uz vidi:
3.1. ūdens patēriņš (ikgadējais daudzums – esošai iekārtai) un pasākumi ūdens
lietošanas samazināšanai;
Ūdens apgāde no virszemes vai pazemes ūdeņiem, kā arī no ārējiem piegādātājiem nav
paredzēta. Gadījumā, ja radīsies nepieciešamība pēc papildus kompostējamo atkritumu
mitrināšanas, tiks meklēti risinājumi alternatīvai ūdens ieguvei, piemēram, ierīkots ūdens
ieguves urbums.
3.2. galvenie izejmateriāli (arī kurināmais un degviela) un to lietojums;
Ķīmiskās vielas uzņēmuma darbības procesos netiek izmantotas. Frontālā iekrāvēja un
maisītāja darbībai tiek izmantota dīzeļdegviela 10 tonnas gadā, kas netiek uzglabāta
kompostēšanas laukuma teritorijā.
3.3. bīstamo ķīmisko vielu lietošana un plānotie pasākumi to aizvietošanai;
Bīstamās ķīmiskās vielas netiek izmantotas.
3.4. nozīmīgākās emisijas gaisā un ūdenī (koncentrācija un ikgadējais lielums);
Uzņēmuma darbības rezultātā emisijas gaisā neradīsies. Kompostēšanas laukumā
smakas veidosies bioloģiski noārdāmā materiāla biodegradācijas un masas jaukšanas
rezultātā. Kompostēšanas laikā var būt jūtama amonjaka smaka. Tā izdalīšanos ietekmē
skābekļa trūkums kompostēšanas materiāliem kompostēšanas procesa laikā. Tāpēc smaku
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iespējams samazināt, intensīvi aerējot stirpas, kā arī masas jaukšana tiks veikta ievērojot vēja
virzienu.
Smaku emisijas avots, kas ir saistīts ar autotransporta kustību atkritumu
apsaimniekošanas procesā, ņemot vērā nelielo reisu skaitu dienā – nav būtisks.
Lietus ūdeņus no kompostēšanas laukuma attīrīs no smilts un naftas produktiem attīrīšanas
iekārtās ar tālāku novadīšanu novadgrāvī.
Smilts un naftas atdalītājs nodrošina smilšu un naftas produktu atdalīšanu. Smilšu
atdalītājs/nostādinātājs nodrošina attīrāmo notekūdeņu attīrīšanu no smiltīm un suspendētām
vielām, kuru daļiņas ir lielākas par 0,05 mm. Naftas atdalītājs ar koalescējošo moduli attīra
notekūdeņus no naftas produktu pilieniem un emulsijām, kuru daļiņu izmēri ir virs 10 µm.
Ir ierīkota lietus ūdeņu recirkulācijas sistēma ar sūkni, kas nodrošinās komposta mākslīgo
apūdeņošanu. Ņemot vērā to, ka kompostēšanas laukums atrodas tiešā izgāztuves „Lindes”
teritorijā un tās ietekmes zonā, monitorings, kas tiks veikts pēc izgāztuves slēgšanas,
nodrošinās vides informācijas apkopošanu arī par kompostēšanas laukuma darbību un ietekmi
uz vidi.
Uzņēmuma teritorijas darba zonā ierīkots necaurlaidīgs asfaltbetona segums, kas
nepieļaus piesārņojuma emisiju augsnē, atkritumu teritorija ir aprīkota ar lietusūdeņu
savākšanas un attīrīšanas sistēmu.
3.5. atkritumu veidošanās un apsaimniekošana;
Kompostēšanai paredzēts izmantot bioloģiski noārdāmos dārzu vai parku atkritumus,
notekūdeņu attīrīšanas iekārtu dūņas, kuras nesatur bīstamas vielas un kuras ir apstrādātas,
meža izstrādes, augu, pārtikas ražošanas un pārstrādes atkritumus, parka un dārza atkritumus.
Kompostēšanas laukumā ir paredzēta vieta atkritumu konteinerim, kurā tiek izvietoti
atkritumi, kurus nevar kompostēt. Līgums par atkritumu pārvadāšanu un tālāko
apsaimniekošanu tiks noslēgts ar operatoru, kas ir saņēmis atbilstošas atkritumu
apsaimniekošanas atļaujas.
3.6. trokšņa emisijas līmenis;
Galvenais trokšņa avots ir izejvielas piegādājošais transports, kas darbojas dienas laikā.
Troksnis rodas atkritumu autotransporta darbības rezultātā, radītais troksnis ir vērtējams kā
maznozīmīgs.
4. Iespējamo avāriju novēršana:
SIA „Vidusdaugavas SPAAO” nav nepieciešama rūpniecisko avāriju novēršanas
programma vai drošības pārskats un objekta civilās aizsardzības plāns saskaņā ar Ministru
kabineta noteikumiem Nr. 532016 „Rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtība un riska
samazināšanas pasākumi”.
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3. PIELIKUMS

Sadzīves atkritumu kompostēšanas laukuma „Lindes” izvietojums kartē

http://kartes.lgia.gov.lv/karte/
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