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ATĻAUJA B KATEGORIJAS PIESĀRŅOJOŠAI DARBĪBAI
Nr. JE11IB0009
Komersanta nosaukums: SIA „Ozolnieku KSDU”
Juridiskā adrese:
Kastaņu iela 2, Ozolnieki, Ozolnieku novads, LV-3018
Vienotais reģistrācijas numurs: LV41703003356
Reģistrācijas datums Uzņēmumu reģistrā: 22.04.1992.
Reģistrācijas datums Uzņēmumu reģistra komercreģistrā: 04.07.2003.
Iekārta, operators:
Notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas iekārtas „Branku
ūdenstornis”
Adrese:
„Branku ūdenstornis”, Brankās,
Cenu pagasts,Ozolnieku novadā, LV-3018
e- pasts:
info@oksdu.lv
Teritorijas kods:
0546701
Paredzētās piesārņojošās darbības veids atbilstoši Ministru kabineta 2010. gada 30. novembra
noteikumu Nr. 1082 “Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošās darbības
un izsniedzamas atļaujas A un B piesārņojošās darbības veikšanai” 1. pielikuma
8. punkta 8.9. apakšpunktam – notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ar jaudu 20 un vairāk
kubikmetru diennaktī, kuras attīrītos notekūdeņus novada vidē.
Atļaujas iesnieguma pieņemšanas datums: 2011. gada 4. marts
Pārskatīšanas un atjaunošanas iesnieguma pieņemšanas datums: 2018. gada 14. maijs
Atļauja izsniegta esošai piesārņojošai darbībai
Izsniegšanas datums: 2011. gada 28. marts
Izsniegšanas vieta: Jelgava
Pārskatīšanas un atjaunošanas datums: 2018. gada 14. jūnijs

Direktors

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. JE11IB0009 izsniegta 2011. gada 28. martā uz visu attiecīgās iekārtās
darbības laiku.
Iesniegums atļaujas nosacījumu pārskatīšanai un atjaunošanai iesniedzams Valsts vides
dienesta Jelgavas reģionālajā vides pārvaldē (turpmāk –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.
3.Informācija par to, kam nosūtītas atļaujas kopijas
Atļaujas kopijas B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai saskaņā ar pastāvošo
likumdošanu ir nosūtītas:
- Ozolnieku novada domei nosūtīts elektroniski.
ozolnieki@ozolnieki.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 2011. gada 28. martā izsniegtā B kategorijas piesārņojošas
darbības atļauja JE11IB0009.
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B. sadaļa
Pieteiktā darbība, iesnieguma izvērtējums un atļaujas izsniegšanas
pamatojums
6. Pieteiktās darbības īss apraksts
SIA „Ozolnieku KSDU” ( turpmāk atļaujas tekstā - Uzņēmums) darbība saistīta ar:
- dzīvojamā fonda apsaimniekošanu;
- ūdensapgādi, notekūdeņu savākšanu un attīrīšanu;
- siltumenerģijas ražošanu, piegādi un sadali patērētājiem;
- siltā ūdens sagatavošanu un piegādi patērētājiem;
- maksas pakalpojumiem (ūdens patēriņa skaitītāju uzstādīšanu, traktortehnikas
pakalpojumiem u.c.).
Uzņēmums Branku ciemā veic ūdens apgādi un notekūdeņu attīrīšanas ietaišu (turpmāk tekstā
NAI) ident. Nr.A200019 apsaimniekošanu. NAI izbūve tika veikta 2009. gadā.
Ikgadējais attīrīšanas ietaisēs attīrītais notekūdeņu daudzums ir ~ 31025 m3 / gadā jeb 85 m3
/dnn.
NAI ietaišu sastāvā ietilpst sekojošas galvenās būves:
• enerģijas dzēšanas aka;
• tauku atdalītājs,
• pirmējie nostādinātāji – trīs akas virknē, pašlaik strādā viena;
• bioloģiskais bloks „N3-PM1P-105-911.B” ar jaudu 105m3/dnn;
• kompresors;
• nostādinātājaka pēc attīrīšanas iekārtām;
• paraugu noņemšanas aka – pie izlaides.
Attīrīšanas ietaišu projektētā jauda ir 105 m3/dnn.
NAI tehnoloģijā izmanto mikroorganismus - apauguma veidotājus, kuri dzīvo uz speciāla
plastmasas pildījuma.
Biobloka „N3-PM1P-105-911.B” konstrukcija aprīkota ar plastmasas pildījumu un membrānu
aeratoriem. Attīrīšanas procesu nodrošina uz plastmasas pildījuma piestiprinātā
mikroorganismu biocenoze. Biocenozes zemā noslogojuma dēļ un, pateicoties specifiskajiem
procesiem bioplēves slānī, rodas labvēlīgi apstākļi vienlaicīgai nitrifikācijai - denitrifikācijai.
Tādejādi, pateicoties pašregulācijas spējām, attīrīšanas procesam piemīt augsta stabilitāte.
No biobloka notekūdens paštecē plūst uz otrreizējo nostādinātāju. Otrreizējais nostādinātājs
kalpo kā kritušās bioplēves atdalītājs un kontaktaka. Attīrītais ūdens tiek dezinficēts
notekūdeņu UV-dezinfekcijas iekārtā. Viss aprīkojums izgatavots no nerūsējoša tērauda.
NAI apkalpo ~766 Branku ciemata iedzīvotājus.
Uzņēmumam ir noslēgti līgumi par notekūdeņu savākšanu un attīrīšanu ar 154
mājsaimniecībām un 2 uzņēmumiem - Branku ciemata pagasta pārvaldi un bērnudrzu
“Bitīte”.
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.Liekās bioloģiskās dūņas, kuras rodas sadzīves notekūdeņu bioloģiskās
apstrādes procesā, divas reizes gadā ar asenizācijas mašīnas palīdzību tiek izvestas uz NAI
Ozolnieki dūņu laukiem. NAI bioloģisko dūņu daudzums ir ~ 5 tonnas gadā. Pašlaik NAI
darbojas testa režīmā. Objektu plānots nodot ekspluatācijā līdz 01.06.2011.
Attīrītos notekūdeņus novada Iecavas upē(izplūdes vietas identifikācijas Nr. N200019), kas
pēc 7 km ieplūst Lielupē.
Būvniecības laikā kanalizācijas tīklam tika pieslēgta arī lietus kanalizācija, kas negatīvi
iespaido NAI bioloģiskā bloka darbību.
Operatora darbības rezultātā veidojas sadzīves atkritumi, t.sk. atkritumi no mehāniskas
attīrīšanas pirms attīrīšanas iekārtām – 4 tonnas gadā.
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Atkritumi līdz izvešanai tiek uzglabāti slēgtos konteineros, kas izvietoti uz cieta seguma,
sadzīves atkritumu apsaimniekošana notiek saskaņā ar noslēgto līgumu ar SIA „Clean R”.
Ūdenstorņu un ūdensvada dezinfekcijai izmanto dezinfekcijas līdzekli ALBILEX®-BR-BIO.
Gadā tiek izmantotas–0.038tonnas dezinfekcijas līdzekļu, kurus uzglabā slēgtā telpā oriģinālā
fasējumā un izmanto saskaņā ar instrukciju.
Pārvaldes vērtējums:
NAI darbība atbilst MK 30.11.2010 noteikumu Nr.1082 “Kārtība, kādā piesakāmas A, B un
C kategorijas piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A un B piesārņojošās darbības
veikšanai” 1.pielikuma 8.9. apakšpunktā noteiktajam piesārņojošās darbības veidam –
notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru diennaktī, kuras
attīrītos notekūdeņus novada vidē.
B kategorijas atļauja tiek pieprasīta :
Notekūdeņu attīrīšanai NAI un novadīšanai Iecavas upē līdz 31025 m3 / gadā vai 85 m3 /dnn;
Notekūdeņu dūņu apsaimniekošanai – 5 tonnas/gadā;
Sadzīves atkritumu apsaimniekošanai – 4 tonnas/gadā.
7. Atrašanās vietas novērtējums
Ozolnieku novada teritorija ietilpst Viduslatvijas zemienes Tīreļu līdzenumā. To veido
zemkvartāra iežu virsmas reljefs. Gruntsūdens līmenis teritorijas lielākajā daļā atrodas 0,7 –
1,5 m dziļumā no zemes virsmas. Pavasaros, strauji kūstot sniegam, kā arī pēc stipriem un
ilgstošiem lietiem, iespējama līmeņa paaugstināšanās līdz 0,5 – 0,7 m, bet atsevišķās vietās
tas var sasniegt zemes virsmu. Gruntsūdens līmeņa maksimuma laikā jebkuru zemes darbu
veikšana ir apgrūtināta. Gruntsūdeņi atrodas tuvu zemes virsmai. To iegulumu dziļums
mainās no dažiem decimetriem līdz 2m.
Lai nodrošinātu ūdens resursu saglabāšanos un atjaunošanos, kā arī samazinātu piesārņojuma
negatīvo ietekmi uz iegūstamo ūdens resursu kvalitāti, ap ūdens ieguves urbumiem noteiktas
aizsargjoslas, atbilstoši Aizsargjoslu likuma 9. pantam un MK 20.01.2004. noteikumiem
Nr.43 „Aizsargjoslu ap ūdens ņemšanas vietām noteikšanas metodika”. Valsts SIA „Latvijas
Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” stingrā režīma aizsargjoslas rādiusu visiem ūdens
ieguves urbumiem ir noteicis 10m. Stingrā režīma un ķīmiskā aizsargjosla nav nepieciešamas.
Attālums no bioloģiskajām attīrīšanas iekārtām līdz Iecavas upei ir aptuveni 70m. Īpaši
aizsargājamo dabas teritoriju un objektu tuvumā nav.
Ūdensapgādei izmantojamais intervāls atrodas 131,6 – 217m dziļumā, ūdens tiek ņemts no
Gaujas ūdens horizonta D3 gj un Gaujas – Amatas horizonta D3 gj+am.
Ozolnieku novads atrodas īpaši jutīgajā teritorijā uz kuru attiecas paaugstinātas prasības
komunālo notekūdeņu attīrīšanai, saskaņā ar MK 22.01.2002. noteikumu Nr.34 „Noteikumi
par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” 29., 30. punktu.Uzņēmums atrodas MK 11. 01. 2011.
noteikumu Nr.33 “Noteikumi par ūdens un augsnes aizsardzību no lauksaimnieciskās
darbības izraisīta piesārņojuma ar nitrātiem” noteiktajā īpaši jutīgajā teritorijā, uz kuru
attiecas paaugstinātas prasības ūdens un augsnes aizsardzībai no lauksaimnieciskas darbības
izraisīta piesārņojuma ar nitrātiem noteiktajā jutīgajā teritorijā. NAI atrodas nekustamajā
īpašumā „Branku ūdenstornis”, Brankās, Cenu pagastā, Ozolnieku novadā, Iecavas upes
kreisajā krastā. Teritorija, kurā atrodas objekts, ir rūpnieciskās apbūves teritorija. Branku
ciemā galvenokārt ir vienstāvu, bet, maksimums, piecstāvu apbūve.
Pārvalde secina: NAI saskaņā ar „Ozolnieku novada teritorijas plānojuma 2012.-2024.
gadam”, notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas iekārtas „Brankas ūdenstornis”, Branku ciems,
Cenu pagasts Ozolnieku novads, atbilst zemes izmantošanai, saskaņā ar teritorijas plānojumu
- plānotā izmantošana tehniskā apbūve, centralizētās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas.
Piesārņojošā darbība atbilst teritorijas izmantošanas nosacījumiem.
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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
Neattiecas uz esošo B kategorijas darbību.
9.3. resursu izmantošana (ūdens, enerģija un ķīmiskās vielas)
Branku ciematā ūdens apgādei tiek izmantoti pazemes ūdens ieguves urbumi “Brankas Pārupe” identifikācijas Nr. P200798, LVĢMC Nr.13567(rezerves); “Brankas -Vainas”
identifikācijas Nr. P200797, LVĢMC Nr. 13566 – līdz 99,00 m3/dnn jeb 36135,0 m3/gadā.
Minēto ūdens ieguves urbumu apsaimniekošanas nosacījumi iekļauti 18.06.2014 Pārvaldes
izdotā ūdens resursu lietošanas atļaujā Nr. JE14DU0009, kas derīga uz visu attiecīgās
darbības laiku.
9.3.1. Enerģija.
Elektroenerģijas piegāde NAI, saskaņā ar savstarpēji noslēgtu līgumu ar AS „Latvenergo”.
Siltumenerģija no ārējiem piegādātājiem netiek izmantota.
9.3.2. Ķīmiskās vielas.
Ūdenstorņu un ūdensvada dezinfekcijai izmanto dezinfekcijas līdzekli ALBILEX®-BR-BIO.
Gadā tiek izmantotas 0.038tonnas dezinfekcijas līdzekļu, kurus uzglabā slēgtā telpā oriģinālā
fasējumā un izmanto saskaņā ar instrukciju.
9.4. emisija gaisā un tās ietekme uz vidi
Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.
9.5. smaku veidošanās
Pārvaldes vērtējums
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.
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 (N3-PM1P-105-911.B – LVĢMC identifikācijas
Nr. A200019) ar jaudu 105m3/dnn paredzētas saimnieciski–fekālo notekūdeņu bioloģiskai
attīrīšanai. Kanalizācijas tīklam ir pieslēgtas 154 mājsaimniecības un 2 uzņēmumi.
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Kanalizācijas notekūdeņi tiek savākti centralizētajā kanalizācijas kolektorā, no kura ar
kanalizācijas sūkņu stacijas palīdzību notekūdeņi nonāk restu akā un tālāk pirmreizējā
nostādinātājā.
Pirmreizējā nostādināšana nepieciešama, lai atdalītu no notekūdens smiltis, taukus un daļu
suspendēto vielu. Rupjo piesārņojumu atdalīšanai paredzēta nostādinātāja I – kamera, kurā ar
biopreparātu BICHEM DC 1003 FG un Bacti-Bio 9500 palīdzību nogulsnes tiek stabilizētas
un mineralizētas anaerobos apstākļos. Ar biopreperātu palīdzību saraudzētām nogulsnēm nav
smakas, tās ir augsti mineralizētas, viegli atūdeņojas.
Notekūdeņi no pirmreizējā nostādinātāja paštecē ieplūst bioblokā - N3-PM1P-105-911.B, kas
sastāv no gruntī instalējamā moduļbloka un kontroles paneļa. Biobloks ir no nerūsējoša
tērauda izgatavots monobloks- konstrukcija aprīkota ar plastmasas pildījumu un membrānu
aeratoriem. Membrānu aeratori nodrošina notekūdeņu efektīvu samaisīšanos un skābekļa
piesātinājumu. Aerāciju nodrošina iegremdējamais kompresors.
Attīrīšanas procesu nodrošina uz plastmasas pildījuma piestiprinātā mikroorganismu
biocenoze. Biocenozes zemā noslogojuma dēļ un, pateicoties specifiskajiem procesiem
bioplēves slānī, rodas labvēlīgi apstākļi vienlaicīgai nitrifikācijai - denitrifikācijai.
No biobloka notekūdens paštecē plūst uz otreizējo nostādinātāju, kura notiek aerējamā tilpņu
blokā, izmantojot piestiprināto dūņu (biolpēves) tehnoloģiju, kuru biocenozes veidojas un
apaug speciālu plastmasas pildījumu.
Otreizējais nostādinātājs kalpo kā bioplēves atdalītājs un kontaktaka. Ja nepieciešams attīrītos
notekūdeņus iepējams ar recikrulācijas sūkni atgriezt otrreizējai attīrīšanai.
Pateicoties pašregulācijas spējām, attīrīšanas procesam piemīt augsta stabilitāte.
Īslaicīgo pārslodžu gadījumos sistēma pati atjaunojas. Attīrīšanas rezultātā neveidojas liekās
dūņas.
Attīrītais ūdens tiek dezinficēts notekūdeņu UV-dezinfekcijas iekārtā.
Viss aprīkojums izgatavots no nerūsējoša tērauda.
Pārvalde secina, ka notekūdeņu daudzums atļaujā nepārsniedz noteikto 31025 m3/gadā vai 85
m3/dnn
Saskaņā ar vides aizsardzības valsts statistikas pārskatu „Nr. 2–Ūdens”, 2017. gadā vidē tika
novadīti 10950,0 m3 normatīvi attīrīti notekūdeņi.
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
identifikācijas
numurs(1)

NAI „Branku
ūdens tornis”
Nr.A200019
Nr.N200019

Piesārņojošā
viela,
parametrs/
kods(2)

mg/l 24
stundā
s
(vidēji)

Tonnas
gadā
(vidēji)
ienākošais

Susp. vielas

120

0,004

BSP 5
ĶSP
N kopējais
P kopējais

210
350
53
5,9

0,007
0,011
0,002
0,0002

Īss lietotās
attīrīšanas
apraksts
un tās
efektivitāt
e (%)
BIO
93%
88%
81%
34%
58%

Pēc attīrīšanas
mg/l 24 stundās
(vidēji)

Tonnas gadā
(vidēji)
izejošais

8,2

0,0003

26,2
65
35
2,5

0,0008
0,002
0,001
0,0001

Izvērtējot NAI testēšanas pārskatus 25.01.2018. Nr.18A00118 un 10.05.2018. Nr.18A01208
redzams, ka attīrīto notekūdeņu izplūdē netiek pārsniegtas piesārņojošo vielu pieļaujamās
koncentrācijas, kas noteiktas B kategorijas piesārnojošas darbības atļaujā Nr. JE11IB0009.
Attīrītie notekūdeņi no NAI līdz 31025 m3/gadā vai 85 m3 /dnn tiek novadīti grāvī
(ģeogrāfiskās koordinātas 56o41’10,385; 23o50’9,328), kas ietek Iecavas upē, kas ietilpst
Lielupes upju baseina apgabalā.
Pārvalde secina, ka saskaņā ar MK 31.05.2011. noteikumu Nr.418 “Noteikumi par riska
ūdensobjektiem” 1.pielikuma 3.tabulu, Iecavas upe ir riska ūdensobjekts.
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Īpaši bīstama ir fosfora un slāpekļa nonākšana upēs, kas veicina upju aizaugšanu- eitrofikāciju
un upes ekosistēmas degradāciju.
Iecavas upe 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 Iecavas upes 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.
Iecavas upes ūdens monitorings jāveic 200 m augšup un 300 m lejup NAI notekūdeņu
izplūdes vietas vienu reizi gadā. 2016. gadā Iecavas upes ūdens monitoringu (200 m augšup
un 300 m lejup notekūdeņu izplūdes vietas) veica VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un
meteoroloģijas centrs” laboratorija, rezultāti ir apkopoti:
Rādītāji no 22.07.2016. testēšanas pārskata Nr.
16A01956
BSP
suspendētās vielas
pH
izšķīdušais skābeklis
kopējais fosfors (turpmāk - Pkop)
amonija joni
nitrītjoni
saprobitātes indekss 02.09.2014. testēšanas
pārskatā Nr. 14A01665

200 m augšup izplūdes
vietas
3,1±0,7 mg/l
5,5±1,3 mg/l
7,7
5,51 mg/l
0,26±0,03 mg/l
0,088 mg N/l
0,028±0,003 mg N/l
2,23±0,18

300 m lejup izplūdes vietas
1,6±0,4 mg/l
1,8 mg/l
7,6
3,25 mg/l
0,26±0,03 mg/l
0,24±0,05 mg N/l
0,075±0,008 mg N/l
2,26±0,16

9.7. atkritumu veidošanās un apsaimniekošana.
Operatora darbības rezultātā veidojas: sadzīves atkritumi, t.sk. atkritumi no NAI redelēm – 4
tonnas gadā. Atkritumi līdz izvešanai tiek uzglabāti slēgtos konteineros, kas izvietoti uz cieta
seguma. Par atkritumu apsaimniekošanu ir noslēgts līgums ar SIA „Clean R”.
Operators norāda, ka notekūdeņu attīrīšanas iekārtu dūņas (5 tonnas gadā), tiek savāktas vienu
reizi gadā ar asenizācijas mašīnu un pārvestas uz Ozolnieku ciemata notekūdeņu bioloģiskās
attīrīšanas iekārtu dūņu laukiem- četri betonēti, ar drenāžu aprīkoti, dūņu lauki ar tilpumu
300m3 katrs. Maksimālais dūņu uzglabāšanas daudzums dūņu laukos ir iespējams ~300 t.
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.
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Avārijas gadījumā NAI operators rīkojas saskaņā ar avārijas izziņošanas shēmu. NAI „Branku
ūdenstornis” 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 SIA „Ozolnieku KSDU” sekojošām darbībām:
1) notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru diennaktī,
kuras attīrītos notekūdeņus novada vidē – notekūdeņu savākšanai un attīrīšanai Cenu pagasta
Branku ciemata notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas iekārtās „Branku ūdenstornis”
(identifikācijas Nr.A200019) un attīrīto notekūdeņu novadīšanai Iecavas upē (Nr.N200019)
līdz 31025,0 m3/ gadā jeb 85,0 m3 /dnn.
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu N3-PM1P-105-911.B projektētā jauda ir 105,0 m3/dnn.
2) notekūdeņu dūņu un tādu atkritumu apglabāšanas, uzglabāšanas vai kompostēšanas vietas,
kuri saskaņā ar normatīvajiem aktiem nav pielīdzināmi bīstamajiem atkritumiem – saražoto
notekūdeņu dūņu apsaimniekošanai līdz 5 t/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 „Dabas resursu nodokļa aprēķināšanas un maksāšanas
kārtība un kārtība, kādā izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju”.
10.1.3. 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.
10.1.4. Atļaujas turētāja pienākums ir veikt piesārņojošo darbību atbilstoši atļaujā un spēkā
esošajos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.
10.2. darba stundas
Nosacījumi netiek izvirzīti.
11. Resursu izmantošana
11.1.Ūdens
Neattiecas uz esošo piesārņojošo darbību.
11.2. Enerģija
Elektroenerģijas patēriņš un uzskaite saskaņā ar savstarpēji noslēgtu līgumu ar AS
„LATVENERGO”.
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11.3. izejmateriāli un palīgmateriāli
11.3.1. Ūdenstorņa un ūdensvada dezinfekcijai izmanto bīstamo ķīmisko vielu dezinfekcijas
līdzekli, kurš gadā tiek izlietots ALBILEX®-BR-BIO–0.038t 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)

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

231ALBIL
Dezinfek
Ūdensva
633-2
EX®7664- Bīsta C; T;
1.
cijas
da
BR38-2
ms
Xi.
līdzeklis dezinfek
BIO

R23;
R34;
R35

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

neuzglabā

0,038

12. Gaisa aizsardzība
12.1. Emisija no punktveida avotiem, emisijas limiti
Neattiecas uz esošo piesārņojošo darbību.
12.2.emisija no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem, emisiju limiti
Neattiecas uz esošo piesārņojošo darbību.
12.3. procesa un attīrīšanas iekārtu darbība
Neattiecas uz esošo piesārņojošo darbību.
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)
Neattiecas uz esošo piesārņojošo darbību.
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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
Neattiecas uz esošo piesārņojošo darbību.
12.9. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām
Nosacījumi netiek izvirzīti.
13. Notekūdeņi
13.1. izplūdes, emisijas limiti
13.1.1. Notekūdeņus pēc attīrīšanas notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas iekārtās N3-PM1P105911.B (attīrīšanas iekārtu identifikācijas Nr. A200019) novadīt Iecavas upē (izplūdes vietas
identifikācijas Nr. N200019) līdz 31025 m3/gadā atbilstoši 17. tabulā norādītajiem
parametriem.
Tiešā notekūdeņu izplūde ūdens objektos
17. tabula
Izplūdes
avota
nosauku
ms
NAI
„Branku
ūdens
tornis”

Izplūdes
vieta,
identifikā
cijas
numurs
Nr.
N200019

Izplūdes vietas
ģeogrāfiskās
koordinātas

Notekūdeņu
daudzums

Saņemošā ūdenstilpne

Z plat.

A gar.

Nosauku
ms

56o41’1
0,385

23o50’
9,328

Iecavas
upe

kods
3851
0000

Ūdens
caurtec
e m3/h
-

m3/dnn
(vidēji)
85,0

m3/gadā
(vidēji)
31025,0

Izplūdes
ilgums
dnn/gadā

24h/dnn
365
d/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
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

Iecavas
upe
Nr.
N200019

Rādītāji

Koncentrācija vai attīrīšanas
tehnoloģija

Susp.
vielas
ĶSP

Piesārņojuma samazinājuma
procenti 90 %
Piesārņojuma samazinājuma
procenti 75 %
Piesārņojuma samazinājuma
procenti 70 - 90 %
Piesārņojuma samazinājuma
procenti 10 - 15%
Piesārņojuma samazinājuma
procenti 10 - 15%

BSP5
P kop.
Nkop

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

tonnas gadā (vidēji)
<0,776

125

<3,878

< 35

<1,086

Atbilstoša attīrīšana

Bez limita

Atbilstoša attīrīšana

Bez limita

13.2. procesa norise un attīrīšanas iekārtu darbība
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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
Nr.
p.k.
1.
2.
3.
4.

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

5.

N/NO3

6.
7.
8.
9.

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

1x pusgadā
1x pusgadā

LVS EN ISO 13395:2004

-

1x pusgadā

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

Pkop

LVS EN ISO 6878:2005

1x pusgadā

1x pusgadā

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.
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13.4. mērījumi saņēmējā ūdenstilpē
13.4.1. Reizi gadā (vasaras sezonā) veikt Iecavas upes ūdens monitoringu 200m 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

* 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.
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 (Ozolnieku 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.
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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.
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.
15.2.4. Notekūdeņu dūņas no NAI pēc vajadzības izvest uz SIA „Ozolnieku KSDU” NAI
dūņu lauku.
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15.2.5.NAI restēs savāktos atkritumus savākt, un pirms nodot tos apsaimniekotājam, uzglabāt
konteineros, kas novietoti uzņēmuma teritorijā tikai tam paredzētās vietās uz pretinfiltrācijas
seguma atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likuma 15. panta prasībām.
15.2.6. Saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 16. panta trešo daļu, līgumu par
sadzīves atkritumu apsaimniekošanu noslēgt tikai ar tādu sadzīves atkritumu apsaimniekotāju,
kurš ir noslēdzis līgumu ar pašvaldību par atkritumu apsaimniekošanu pašvaldības
administratīvajā teritorijā.
15.2.7. Operatoram, veicot savā uzņēmējdarbībā radušos atkritumu pārvadāšanu, saņemt
Pārvaldē atkritumu pārvadāšanas atļauju Ministru kabineta 2011. gada gada 13. septembra
noteikumu 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” noteiktajā kārtībā.
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. Reizi gadā līdz 1.martam iesniegt VSIA „Latvijas Vides ģeoloģijas un
meteoroloģijas centrs” statistisko pārskatu “Nr.3 – Atkritumi. Pārskats par atkritumiem” par
iepriekšējo kalendāro gadu, informāciju ievadot aģentūras elektroniskajā datu bāzē atbilstoši
MK 27.05.2017. noteikumu Nr. 271 „Noteikumi par vides aizsardzības oficiālās statistikas
veidlapām” 4. punktam.
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.
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18. Nosacījumi avāriju novēršanai un darbībām ārkārtas situācijās
Iespējamo avāriju situācijās rīkoties atbilstoši uzņēmumā izstrādātajām instrukcijām un 17.1.,
17.2. punkta nosacījumiem.
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
žurnāliem.
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1. pielikums

21.Kopsavilkums
Iekārtas nosaukumu, informāciju par operatoru, īpašnieku un iekārtas atrašanās vietu
SIA „Ozolnieku KSDU” notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas iekārtas „Brankas ūdenstornis”
N3-PM1P105-911.B.
Juridiskā adrese: Kastaņu iela 2, Ozolnieki, Ozolnieku novads, LV – 3018.
Adrese: “Branku ūdenstornis”, Brankās, Cenu pagastā, Ozolnieku novadā, LV-3018.
Teritorijas kods: 0546701
Tālruņa numurs: 63050111; Fakss: 63050118
Īss ražošanas apraksts un iemeslu, kāpēc nepieciešama atļauja
SIA „Ozolnieku KSDU” nodrošina Branku ciemtu ar ūdens apgādi un sadzīves notekūdeņu
savākšanu, kanalizācijas trašu apsaimniekošanu un notekūdeņu attīrīšanu notekūdeņu
bioloģiskajās attīrīšanas iekārtās „Branku ūdenstornis”( atļaujā NAI) un attīrīto notekūdeņu
novadīšanu Iecavas upē. Attīrīšanas iekārtu projektētā jauda ir 105 m3/dnn.
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
8. punkta 8.9. apakšpunktam – notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ar jaudu 20 un vairāk
kubikmetru diennaktī, kuras attīrītos notekūdeņus novada vidē.
B kategorijas atļauja tiek pieprasīta :
Notekūdeņu attīrīšanai un novadīšanai Iecavas upē 31025 m3 / gadā jeb 85 m3 /dnn.
Notekūdeņu dūņu apsaimniekošanai – līdz 5 t/gadā.
Ūdens patēriņš (ikgadējais daudzums - esošai iekārtai) un pasākumi ūdens lietošanas
samazināšanai
Galvenie izejmateriāli (arī kurināmais un degviela) un to lietojums
Neattiecas uz esošo B kategorijas darbību.
Bīstamo ķīmisko vielu lietošana un plānotie pasākumi to aizvietošanai
Ūdenstorņu un ūdensvada dezinfekcijai izmanto dezinfekcijas līdzekli ALBILEX®-BR-BIO 38kg. Gadā tiek izmantoti ALBILEX®-BR-BIO–0.038t.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 31025 m3/gadā jeb 85 m3
/dnn tiek novadīti uz Iecavas upi, izplūdes vietas identifikācijas Nr. N200019.
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 Ministru kabineta 2002. gada 22. janvāra noteikumos Nr. 34
„Noteikumi piesārņojošo vielu emisiju ūdenī”.
Atkritumu veidošanās un apsaimniekošana
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu dūņas (5 tonnas gadā), rodas notekūdeņu attīrīšanas procesā.
Notekūdeņu pārsūknēšanas stacijas restēs savāktie cietie sadzīves atkritumi 4t/gadā, tiek
uzglabāti atkritumu konteinerā. Uzkrātie cietie sadzīves atkritumi pēc vajadzības tiek izvesti.
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

konteiners

190805

Sadzīves notekūdeņu
attīrīšanas dūņas

Nav bīstami

Spec.tr
ansport smuca

*

saražots

Izejošā atkritumu plūsma (t/gadā)

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

kopā

galvenais avots

t/gadā

Notekūdeņu
attīrīšanas iekārtas
Notekūdeņu
attīrīšanas iekārtas

4

-

4

-

-

-

-

-

4

5

-

5

-

-

-

-

-

5

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

Spec.tr
muca

ansport

4

autotransports

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

5

autotransports

**

Pārvadāto
atkritumu
daudzums
(tonnas/
gadā)

s-

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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