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Adrese: “Kamenes”, Vandāni, Dignājas pagasts, Jēkabpils novads
Tālruņa numurs: Tālr. 65229065
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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 darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un
vairāk kubikmetru diennaktī, kuras attīrītos notekūdeņus novada vidē.
Atļaujas iesnieguma pieņemšanas datums: 2011. gada 06. maijs
Atļauja izsniegta esošai piesārņojošai darbībai
Izsniegšanas datums: 2011. gada 30. jūnijs

Izsniegšanas vieta: Daugavpils

Atļaujas pārskatīšanas datums: 2018. gada 25. jūnijs
Direktora p.i.,
direktora vietniece,
Kontroles daļas vadītāja

I. Plociņa

ŠIS DOKUMENTS IR 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, iesniegumu par apstrīdēšanu iesniegt VVD Daugavpils RVP (Raiņa iela 28,
Daugavpils). Atļaujas nosacījumus var pārskatīt visā tās derīguma termiņa laikā, pamatojoties uz likuma „Par
piesārņojumu” 32. panta 31.daļu.

Saturs
A sadaļa
Vispārīgā informācija par atļauju
1.
Normatīvie akti, uz kuriem pamatojoties izsniegta atļauja
2.
Atļaujas derīguma termiņš un jauna iesnieguma iesniegšanas termiņš
3.
Informācija par to, kam nosūtītas atļaujas kopijas
4.
Norāde par ierobežotas pieejamības informāciju
5.
Citas saņemtās atļaujas, kuras aizstāj šī atļauja
B sadaļa
Pieteiktā darbība, iesnieguma izvērtējums un atļaujas izsniegšanas pamatojums
6.
Pieteiktās darbības īss apraksts
7.
Atrašanās vietas novērtējums
8.
Lēmuma pieņemšanas procesā iesniegtie priekšlikumi (norādot, kā tie ņemti vērā)
9.
Iesnieguma novērtējums
C sadaļa
Atļaujas nosacījumi
10.
Nosacījumi uzņēmuma darbībai
11.
Resursu izmantošana
12.
Gaisa aizsardzība
13.
Notekūdeņi
14.
Troksnis
15.
Atkritumi
16.
Prasības augsnes, grunts, kā arī pazemes ūdeņu aizsardzībai, tai skaitā nosacījumi
monitoringa veikšanai (mērījumu vietas, regularitāte, metodes), kā arī ziņas, kas
sniedzamas vides aizsardzības institūcijām
16.1. Nosacījumi A kategorijas iekārtām, ar kuriem saskaņā izvērtē atbilstību emisijas
robežvērtībām, kas noteiktas secinājumos par labākajiem pieejamiem tehniskiem
paņēmieniem
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
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
19.
Nosacījumi avāriju novēršanai un darbībām ārkārtas situācijās
20.
Prasības informācijai, kas sniedzama vides aizsardzības institūcijām, ja pārkāpti atļaujas
nosacījumi, vai notikusi avārija, kā arī prasības informācijai, kas sniedzama vides
aizsardzības institūcijām saskaņā ar Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu pārneses
reģistru, kā to nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 18. janvāra Regula
Nr.166/2006 par Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu pārneses reģistra ieviešanu un
Padomes Direktīvu 91/689 EEK un 96/61/EK grozīšanu
20.
Nosacījumi vides valsts inspektoru regulārajām kontrolēm
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Pielikumi:
1. pielikums

2. pielikums
3. pielikums

Sarakste ar Jēkabpils novada Dignājas pagasta pārvaldi un citām institūcijām sakarā ar B
kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas izsniegšanu/pārskatīšanu piesārņojošās darbības
veikšanai uz 1 lpp.
Tabulas.
Jēkabpils novada Dignājas pagasta pārvaldes iesnieguma B kategorijas piesārņojošās
darbības atļaujas saņemšanai kopsavilkums.
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A sadaļa
Vispārīgā informācija par atļauju
1. Normatīvie akti, uz kuriem pamatojoties izsniegta atļauja*:
1) Likums „Par piesārņojumu”.
2) MK 30.11.2010. noteikumi Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas
piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību
veikšanai” (turpmāk – Noteikumi Nr.1082).
* atsauces uz normatīvajiem aktiem, kas pamato atļaujā izvirzītos nosacījumus, sniegtas šīs atļaujas C sadaļā.
2. Atļaujas derīguma termiņš un jauna iesnieguma iesniegšanas termiņš:
1. Šī atļauja izsniegta uz visu Jēkabpils novada Dignājas pagasta Vandānu ciema notekūdeņu
attīrīšanas iekārtu (BIO-30 ar jaudu 30 m3/dnn) darbības laiku (likuma „Par piesārņojumu” 32.
panta pirmā daļa).
2. Iesniegums atļaujas nosacījumu pārskatīšanai un atjaunošanai iesniedzams Valsts vides
dienesta Daugavpils reģionālajā vides pārvadē (turpmāk – VVD Daugavpils RVP):
- vismaz 60 dienas pirms būtiskām izmaiņām piesārņojošā darbībā saskaņā ar Noteikumu
Nr.1082 4. punktu;
- mēneša laikā pirms likuma “Par piesārņojumu 32. panta trešās daļas 1. – 4. vai 8. punktā
minēto apstākļu atklāšanas.
3. Informācija par to, kam nosūtītas atļaujas kopijas.
Saskaņā ar Noteikumu Nr.1082 56.p.prasībām, atļaujas kopija nosūtīta:
1. Vides pārraudzības valsts birojam (elektroniski - vpvb@vpvb.gov.lv).
2. Veselības inspekcijas Sabiedrības veselības uzraudzības un kontroles departamenta
Latgales kontroles nodaļai (elektroniski – vi@vi.gov.lv).
4. Norāde par ierobežotas pieejamības informāciju.
Ierobežotas pieejamības informācija nav noteikta.
5. Citas saņemtās atļaujas, kuras aizstāj šī atļauja.
Šī B kategorijas piesārņojošās darbības atļauja aizstāj Dignājas pagasta padomei 08.05.2006.
izsniegto B kategorijas piesārņojošās darbības atļauju Nr.JR-B36, kura bija derīga līdz 07.07.2011.

B sadaļa
Pieteiktā darbība, iesnieguma izvērtējums un atļaujas izsniegšanas
pamatojums
6. Pieteiktās darbības īss apraksts:
Kanalizācijas sistēma.
1976. g. - 1984. g. izveidotajai Vandānu ciemam kanalizācijas sistēmai, kurai bija pieslēgtas tikai
divas daudzdzīvokļu mājas, tika veikta rekonstrukcija un 2010. gadā uzbūvēti kanalizācijas tīkli
un pievienotas 30 privātās mājas, pasts, doktorāts, veikals, kafejnīca.
2005. gadā Vandānu ciemā veikta bioloģisko notekūdeņu attīrīšanas iekārtu (turpmāk - NAI)
rekonstrukcija, kuras rezultātā jauda tika samazināta uz 30 m3/diennaktī (NAI identifikācijas Nr.A800047), pārbūvējot BIO - 50 par BIO – 30.
Pēcattīrīšanai izmanto bioloģisko dīķi ar tilpumu 875m3. 2005. gadā iztīrīti biodīķi un pārveidoti
par mitrāju ar horizontālo filtrāciju niedru dobē, kas ir viens no notekūdeņu attīrīšanas veidiem.
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Notekūdeņu izplūdes identifikācijas Nr. N800223. Attīrīto notekūdeņu daudzums – 30 m3/dnn jeb
10950 m3/a. Attīrītie notekūdeņi tiek novadīti Spiču grāvī un tālāk Daugavas upē.
Saskaņā ar Iesniegumā sniegto informāciju, NAI darbības procesā rodas atkritumi – dūņas
(~1/gadā). Liekās aktīvās dūņas ar ērliftu tiek nogādātas nostādinātājā, no kura pēc tam tiek
pārsūknētas uz notekūdeņu dūņu uzglabāšanas vietu - dūņu mineralizātorā (DN1500mm, H=2,5m
ar tilpumu V=4,0 m3). Dūņas tiek uzglabātas dūņu mineralizatorā 1,5 – 2 gadus, pēc tam tās tiek
izvestas uz ZS „BIRZĪTES” lauksaimniecībā izmantojamām zemēm, vai tiks nodotas SIA
“Jēkabpils ūdens” tālākai apsaimniekošanai (saskaņā ar vienošanos ar SIA “Jēkabpils ūdens”).
7. Atrašanās vietas novērtējums.
Dignājas pagasts ir viena no Jēkabpils novada administratīvajām teritorijām tā austrumos,
Daugavas kreisajā krastā. Robežojas ar sava novada Dunavas, Zasas, Leimaņu un Ābeļu pagastu,
kā arī Līvānu novada Līvānu pilsētu un Turku un Jersikas pagastu. Pagasta pārvalde atrodas
Vandānu ciema “Kamenēs”.
Vandānu ciema teritorijā atrodas daudzdzīvokļu mājas, individuālās dzīvojamās mājas ar kūtīm,
saimniecības ēkas ar kūtīm, sabiedriskās ēkas. Vandānu ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtas
BIO-30 atrodas ciema nomalē. Attālums no attīrīšanas iekārtām līdz tuvākajam ūdens ņemšanas
avotam (artēziskās akas) ir vairāk nekā 450 m. Vandānu ciema attīrīšanas iekārtas, ūdensapgādes
un kanalizācijas tīkli neatrodas īpaši aizsargājamā dabas teritorijā, aizsargjoslās un jūtīgās
teritorijās.
Saskaņā ar VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” Piesārņoto un potenciāli
piesārņoto vietu reģistrā norādīto informāciju, Vandānu ciema NAI BIO-30 darbības teritorija nav
reģistrēta piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu reģistrā.
Saskaņā ar Jēkabpils novada pašvaldības teritorijas plānojumu, Vandānu ciema NAI neatrodas
plūdu riska teritorijās un atrodas tehnisko un saimniecisko objektu apbūves teritorijā.
Vandā ciema NAI atrāšanās vietas teritorijas karte
(izkopējums no “Jēkabpils novada teritorijas plānojums”).
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Vandānu ciema NAI BIO-30 ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izvietošanas shēma.
(izkopējums no “Jēkabpils novada teritorijas plānojums”).

8. Lēmuma pieņemšanas procesā iesniegtie priekšlikumi (norādot, kā tie ņemti vērā):
8.1. valsts un pašvaldību institūciju priekšlikumi.

Nav saņemti.
8.2. citu valstu atbildīgo institūciju priekšlikumi, ja ir pārrobežu ietekme

Nav
8.3. sabiedrības priekšlikumi

Nav .
8.4. operatora skaidrojumi

Nav nepieciešami.
9. Iesnieguma novērtējums:
9.1. labāko pieejamo tehnisko paņēmienu izmantošana A kategorijas piesārņojošajām darbībām:

Neattiecas uz B kategorijas piesārņojošo darbību.
9.2. ieviestie (plānotie) tīrākas ražošanas pasākumi:

2010. gadā tika realizēts projekts ”Ūdenssaimniecības attīstība Dignājas pagasta Vandānu ciemā”.
Projekta ietvaros tika veikti šādi pasākumi:
- 1 ūdens sagatavošanas iekārtas renovācija;
- 1774,2 m ūdens vada rekonstrukcija;
- dzīvojamo māju 132 iedzīvotājiem pieslēgšana notekūdeņu attīrīšanas ietaisēm;
- kanalizācijas sūkņu stacijas izbūve reljefa pārvarēšanai;
- 729,3 m jauna ūdens vada izbūve;
- 1521,1 m jauna kanalizācijas tīkla izbūve;
- 50 ūdens mērītāju uzstādīšana uz maģistrālo cauruļvadu pievadiem (skatakās) ielu sarkano
līniju robežās;
- 1 ūdens mērītāja uzstādīšana urbumā un 1 ūdens mērītāja uzstādīšana aiz ūdens sagatavošanas
iekārtām.
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Ar projekta realizāciju tika nodrošināta:
- Atbilstošās kvalitātes dzeramā ūdens piegāde 83% iedzīvotājiem Vandānu ciemā.
Rekonstruējot ūdensapgādes tīklus, tika samazināti ūdens zudumi;
- tika samazināts piesārņojuma apjoms, kas nonāk projektā paredzētajā teritorijā un uzlabota
NAI darbības efektivitāte, novirzot privātmāju radītos notekūdeņus uz NAI. Notekūdeņu
attīrīšanas procesā radušās dūņās tiek izmantotas kompostēšanā un teritoriju apzaļumošanā.
22.05.2018. Jēkabpils novada pašvaldības Dignājas pagasta pārvalde iesniedza VVD Daugavpils
RVP Dignājas pagasta Vandānu ciema NAI darbības paškontroles plānu.
1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.

Dignājas pagasta Vandānu ciema NAI darbības paškontroles plāns.
Nodrošināt vienmērīgu notekūdeņu padevi uz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām.
Nodrošināt regulāru pēcattīrīšanas dīķa pieguļošas teritorijas tīrīšanu, dīķa krastu
izpļaušanu, kā arī attīrīto notekūdeņu izplūdes vietas pieguļošas teritorijas tīrīšanu –
(pastāvīgi).
Nodrošināt pieejamību pie notekūdeņu attīrīšanas iekārtām un notekūdeņu analīžu
paraugu ņemšanas vietām (ierīkot taku, izpļaut zāli) - (vienu reizi mēnesī no maija
līdz septembrim).
Divas reizes nedēļā jāizvāc no aerotenka un nostādinātāja peldošos piemaisījumus un
putas.
Reizi nedēļā jāveic visas kanalizācijas sistēmas inspekcija (vizuālā apskate).
Nodrošināt NAI kompresoru (aerācijas) nepārtrauktu darbību.
Vienu reizi gadā izsūknēt no nostādinātāja tvertnes sakrājušās nogulsnes un nodot
pārstrādei SIA “Jēkabpils ūdens”. Pēc vajadzības atjaunot aktīvās dūņas.
Notekūdeņu analīzes no NAI veikt divas reizes gadā, kā paredzēts monitoringā.

VVD Daugavpils RVP “Dignājas pagasta Vandānu ciema NAI darbības paškontroles plāna”
vērtējums.
VVD Daugavpils RVP norāda, ka ekspluatējot Vandānu ciema NAI BIO-30, Dignāja pagasta
pārvaldei stingri jāievēro NAI BIO 30 ekspluatācijas noteikumi. NAI tehnisko apkopi veikt saskaņa
ar ekspluatācijas noteikumos norādītajiem parametriem un biežumu. Dignājas pagasta pārvaldei
jānodrošina NAI apkalpojošais personāls ar visu nepieciešamu instrukciju materiāliem.
Operatoram jāveic regulāra attīrīšanas iekārtu tīrīšana, sekot notekūdeņu dūņas kvalitātei un
dūņu koncentrācijai aerācijas kamerā un jānodrošina NAI ekspluatācija atbilstoši BIO-30
ekspluatācijas noteikumu nosacījumiem.
9.3. resursu izmantošana (ūdens, enerģija un ķīmiskās vielas):

Elektoenergija.
NAI kopējais elektroenerģijas izmantošanas daudzums sastāda 20.256 MWh/gadā.
9.4. emisija gaisā un tās ietekme uz vidi:

Neattiecas uz B kategorijas piesārņojošo darbību.
9.5. smaku veidošanās:

Smakas veidošanās NAI teritorijā atkarīga no NAI ekspluatācijas režīma. Uz šīs atļaujas
izsniegšanas brīdi sūdzības par smaku traucējumiem VVD Daugavpils RVP netika saņemtas.
9.6. emisija ūdenī un tās ietekme uz vidi:

Vandānu ciema NAI (NAI identifikācijas numurs A800047) nodrošina otrreizējo (bioloģisko)
notekūdeņu attīrīšanu ar jaudu līdz 30 m3/dnn. Notekūdeņu pēc attīrīšanai tiek izmantots
bioloģiskais dīķis ar tilpumu 875m3 ar niedrēm. Plānotais notekūdeņu novadīšanas daudzums līdz
30 m3/dnn, jeb 10950 m3/a. Pēc NAI notekūdeņi tiek novadīti Spiču grāvī un pēc 30m Daugavas
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upē. Notekūdeņu izplūdes vietas identifikācijas Nr. N800223.
VVD Daugavpils RVP Vandānu ciema NAI – BIO-30 darbības vērtējums:
Vandānu ciema NAI – BIO-30 darbība atbilst Noteikumu Nr.1082 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.
Centralizētajā kanalizācijas sistēmā novadīto notekūdeņu apjomu veido kanalizācijas sistēmai
pieslēgtās dzīvojamās mājas, iestādes.
Veicot NAI darbības pārbaudi, tika konstatēts (VVD Daugavpils RVP ziņojums par pārbaudes
rezultātiem Nr.581-10/2018 no 08.02.2018.), ka NAI tiek ekspluatētas, neievērojot tehnoloģisko
režīmu, proti:
- aerotenkā dūņu krāsa bija melna, kas liecina par to, ka baktērijas ir gājušas bojā (neaktīvas);
- NAI teritorijā konstatēta neattīrītiem notekūdeņiem raksturīgā smaka;
- notekūdeņu pieņemšanas aka (pirms NAI) ir aizaugusi ar notekūdeņu suspendēto vielu biezo
frakciju;
- teknes ir netīras, tajās konstatētas dūņas;
- NAI aerācija tiek nodrošināta cikliski – 15 min aerācija, 45 min pārtraukums;
- operators nodrošina uz NAI novadīto notekūdeņu netiešo uzskaiti, datus fiksējot žurnālā reizi
mēnesī.
Operators 2017. gadā nodrošināja notekūdeņu paraugu testēšanu divas reizes ieplūdē un divas
reizes izplūdē. Notekūdeņu paraugu testēšana veikta BIOR Pārtikas un vides izmeklējumu
laboratorijā (LATAK – T – 012). Notekūdeņu paraugu ņemšanu veica BIOR Pārtikas un vides
izmeklējumu laboratorijas klientu apkalpošanas vecākā eksperte.
BIOR Pārtikas un vides izmeklējumu laboratorijas 11.10.2017., 11.10.2017., 04.04.2017. un
04.04.2017. veikto notekūdeņu testēšanas pārskatu Nr. PV-2017-P-67354.01, Nr. PV-2017-P67355.01, Nr. PV-2017-P-18897.01 un Nr. PV-2017-P-18896.01 rezultātus un Atļaujā noteiktās
koncentrācijas, kuras nedrīkst pārsniegt, skat. 1. tabulā
1.tabula. Piesārņojošo vielu koncentrācija notekūdeņos 2017. gadā.
*Pieļaujamā
koncentrācija, ko
nedrīkst pārsniegt
pēc attīrīšanas
(mg/l)

04.04.2017.
testēšanas
pārskats Nr.
PV-2017-P18897.01
(mg/l)

04.04.2017.
testēšanas
pārskats Nr.
PV-2017-P18896.01
(mg/l)

11.10.2017.
testēšanas
pārskats Nr.
PV-2017-P67355.01
(mg/l)

11.10.2017.
testēšanas
pārskats Nr.
PV-2017-P67354.01
(mg/l)

BSP-5

25

Ieteka
339

Izteka
5,5

Ieteka
903

Izteka
4,2

Suspendētās
vielas

35

170

Kopējais fosfors

Atbilstoša
attīrīšana

12,4

0,58

11,6

1,21

Kopējais
slāpeklis

Atbilstoša
attīrīšana

137

9,81

139

11,8

ĶSP

125

568
** Piesārņojuma samazinājums procentos.

< 30

1273

< 30

Vielas
nosaukums

<2

99%**

752

5,6

99%**

VVD Daugavpils RVP papildus izvērtēja BIOR Pārtikas un vides izmeklējumu laboratorijas
28.06.2016., 06.12.2016. notekūdeņu testēšanas pārskatus Nr.PV-2016-P-39724.01, Nr.PV-2016P-84435.01.
2.tabula. Piesārņojošo vielu koncentrācija notekūdeņos2016. gadā.
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Vielas nosaukums

Amonija slāpeklis
BSP5
Suspendētās vielas
Kopējais fosfors
Kopējais slāpeklis
ĶSP
Nitrātu slāpeklis N/NO3
Nitrītu slāpeklis N/NO2

12.05.2016. testēšanas
pārskats Nr. PV2016-P-32094.01
(mg/l)*

12.05.2016.
testēšanas pārskats
Nr. PV-2016-P32094.01 (mg/l)

Ieteka*

Izteka
25.3
32.0
4.0
8.12
28.0
54.1
0.72
1.04

148.0
52.0
69.2
64.4
280.0

20.10.2016.
testēšanas
pārskats Nr. PV2016-P-75370.01
(mg/l)
Izteka
181.0
409.0
240.0
13.5
182.0
719.0
<0.10
0.171

(avot. Pārskats “Nr. 2-Ūdens. Pārskats par ūdens resursu lietošanu” dati)

Izvērtējot iepriekšminētos testēšanas rezultātus, VVD Daugavpils RVP konstatē, ka 20.10.2016.
ĶSP koncentrācija un BSP5 koncentrācija izplūdē vairākkārtīgi pārsniedza MK 22.01.2002.
noteikumu Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdeni” prasībās un netika
nodrošinātā stabila NAI ekspluatācija.
Izvērtējot 2017. gadā veiktos testēšanas pārskatus, tika konstatēts, ka ir būtiski uzlabota NAI
ekspluatācija un attiecīgi notekūdeņu attīrīšanas efektivitāte.
VVD Daugavpils RVP norādīja, ka Operatoram jāplāno maksimāli novērst trūkumus kanalizācijas
tīklu ekspluatācijas procesā, lai nepasliktinātu NAI BIO-30 darbības efektivitāti. Vismaz divas
reizes gadā jāveic kanalizācijas tīklu apskate un tehniskā apkope, nepieciešamības gadījumā,
noregulējot tehnoloģisko režīmu un notekūdeņu attīrīšanas procesu, kā arī turpmāk stingri
jāievēro NAI BIO-30 tehnoloģiskais darbības režīms.
Saskaņa ar pārskatu “Nr. 2-Ūdens. Pārskats par ūdens resursu lietošanu” datiem, Vandānu
ciema NAI aprēķinātais cilvēku ekvivalents (turpmāk tekstā - CE) svārstās no 51 (2016 .g.) līdz
209 (2017.g.).
Saskaņā ar MK 22.01.2002. noteikumu Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdeni”
5.pielikuma 1. tabulu vidē novadītajiem notekūdeņiem pēc Vandānu ciema NAI BIO-30. (ņemot
vēra aprēķināto CE ~ 209), jānodrošina atbilstoša attīrīšana, BSP5 samazinot par 50 - 70%,
ķīmisko skābekļa patēriņu (turpmāk tekstā - ĶSP) samazinot par 50 - 75%, suspendētās vielas
samazinot par 90% (jānodrošina koncentrācija mazāk nekā 35 mg/l)1.
Attīrītie notekūdeņi tiek novadīti Spiču strautā un pēc 30m Daugavas upē. Daugavas upe (upes
kods D476 no Dubnas līdz Daugavsalas ziemeļrietumu galējam punktam) ir iekļauta MK
31.05.2011. noteikumu Nr.418 „Noteikumi par riska ūdensobjektiem” riska ūdensobjektu
sarakstā, kuros pastāv risks nesasniegt Ūdens apsaimniekošanas likumā noteikto labu virszemes
ūdeņu stāvokli likumā paredzētajā termiņā (būtiskākie riska cēloņi - punktveida piesārņojums
(notekūdeņos esošie biogēni, prioritārās un bīstamās vielas) un izkliedētais piesārņojums).
Lai iegūtu ticamus datus par NAI darbību ilgtermiņā, ir nepieciešami regulāri mērījumi par
suspendēto vielu, BSP5, ĶSP, Pkop un Nkop un tā savienojumu vērtībām neattīrītajos notekūdeņos.
Tāpēc piesārņojošo vielu koncentrāciju vērtības būs jānosaka ieplūdē un izplūdē tā, lai noteiktās
vērtības varētu salīdzināt, kā arī pārraudzīt NAI darbību, tajā skaitā darbības izmaiņas visā
attīrīšanas ciklā (ieplūdē/attīrīto notekūdeņu izplūdē) un objektīvāk izvērtēt NAI darbību.
MK 22.01.2002. noteikumu Nr.34 “Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” 5. pielikuma
prasībām 2. tab.
Pārskats “Nr. 2-Ūdens. Pārskats par ūdens resursu lietošanu” 2016. gada dati.
1
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Monitoringa biežumu VVD Daugavpils RVP noteiks saskaņā ar Ministru kabineta 2002. gada
22. janvāra noteikumu Nr. 34 “Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” 56. punkta
prasībām, kas nosaka, ka pārvalde nosaka monitoringa biežumu, ņemot vērā emisijas raksturu un
pieņemošo ūdeņu kvalitātes prasības. Nosakot monitoringu biežumu, VVD Daugavpils RVP
vadīsies pēc piesardzības principa, ņemot vērā novadāmo attīrīto notekūdeņu apjomu un upes
caurplūdumu, lai izmantotu pieejamos pasākumus vides kvalitātes kontrolei un upes ekosistēmas
saglabāšanai.
9.7. atkritumu veidošanās un apsaimniekošana:

Saskaņā ar Iesniegumā sniegto informāciju, NAI darbības procesā rodas atkritumi – dūņas
(~1/gadā). Liekās aktīvās dūņas ar ērliftu tiek nogādātas nostādinātājā, no kura pēc tam tiek
pārsūknētas uz notekūdeņu dūņu uzglabāšanas vietu - dūņu mineralizātorā (DN1500mm, H=2,5m
ar tilpumu V=4,0 m3). Dūņas tiek uzglabātas dūņu mineralizatorā 1,5 – 2 gadus, pēc tam tās tiek
izvestas uz ZS „BIRZĪTES” lauksaimniecībā izmantojamām zemēm, vai tiks nodotas SIA
“Jēkabpils ūdens” tālākai apsaimniekošanai (saskaņā ar vienošanos ar SIA “Jēkabpils ūdens”).
9.8. trokšņa emisija:

NAI BIO-30 darbības rezultātā var rasties troksnis no gaisa pūtēja, kura darbības režīms jābūt 24
st/dnn vai 365 dnn/gadā. Trokšņu avots - attīrīšanas iekārtu gaisa pūtējs atrodas pazemes akā d =
1.0 m, h=1.0m, kas būvēta no dzelzsbetona. Attīrīšanas iekārtas atrodas 120m no tuvākās
dzīvojamās mājas un mehāniska darbnīcām.
Uz šīs atļaujas izsniegšanas brīdi sūdzības par trokšņa traucējumiem VVD Daugavpils RVP netika
saņemtas.
9.9. augsnes aizsardzība:

Neattiecas uz Operatora piesārņojošo darbību.
9.10. avāriju risks un rīcības plāni ārkārtas situācijām:

Paredzētie pasākumi avāriju riska, ugunsgrēka riska samazināšanai:
1. Ūdens ieguves urbuma darbības pārtraukšanas gadījumā un elektroenerģijas pārtraukuma
gadījumā ir iespējams piegādāt dzeramo ūdeni no grodu akām vai Dignājas pamatskolas
ūdensapgādes tīkliem.
2. Kanalizācijas sistēmas darbības pārtraukšanas gadījumā vai daļējas darbības pārtraukšanas
gadījumā izveidojas avārijas situācija, kuras novēršanai nepieciešams veikt steidzīgus
pasākumus:
o avārijas situācijas laikā nepieciešams samazināt padotā ūdens daudzumu līdz minimumam,
lai samazinātu vides piesārņojumu līdz minimumam.
o attīrīšanas iekārtu daļējas darbības pārtraukšanas gadījumā nepieciešams samazināt ūdens
patēriņu ciematā un likvidēt avārijas situāciju.
3. Bioloģiskā bloka BIO 30 darbības pārtraukuma laikā notekūdeņu attīrīšana tiek veikta
mehāniskajā režīmā un vēl papildus notekūdeņi attīrīti niedru dīķī un Spiču grāvī, par to
attiecīgi ziņojot VVD Daugavpils vides reģionālajai pārvaldei.
4. Pagastā ir izstrādāta “Ugunsdrošības instrukcija” un “Rīcības plāns ugunsgrēka izcelšanās
gadījumā”. Ugunsdzēsībai paredzēto ūdens daudzumu Vandānu ciemā uzglabā divos pazemes
rezervuāros: viens pretī daudzdzīvokļu mājam ar tilpumu 40m3. otrs pie privātmājām ar
tilpumu 30m3. Ir pazemes ūdens ņemšanas hidrants.
5. Dzeramā ūdens dezinfekcijai atdzelžošanas stacijā ir uzstādīts dezinfekcijas šķīduma dozators.
Ir izstrādāts pasākumu plāns ārkārtējās un avārijas situācijās un epidēmiju laikā Vandānu
ciemā Dignājas pagastā Jēkabpils novadā.
Vandānu ciema NAI darbība netipiskos apstākļos.
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NAI darbības netipiskie apstākļi ir NAI gaisa pūtēja apstāšanās elektroenerģijas padeves
traucējumu gadījumā, elektromotora bojājuma gadījumos, gaisa pūtēja darbības ierobežošana
lietusgāžu un straujas sniega kušanas laikā, lai neiznestu no iekārtām aktīvās dūņas, un NAI
īslaicīgā apturēšana tīrīšanas laikā.
NAI apstāšanās laikā BIO 30 darbojas kā mehāniskais nostādinātājs. No tā nostādinātie notekūdeņi
izplūst biodīķā, kur turpinās notekūdeņu daļēja attīrīšana. Turpmāk tie tiek novadīti saņemošā
ūdenstecē.
NAI netipiskos darbības apstākļos pastāv risks novadīt vidē notekūdeņus ar paaugstinātu
piesārņojuma daudzumu. Iespējamais risinājums - netipiskos apstākļos iespējama vienīgi NAI
darbība mehāniskajā režīmā. Šāda rīcība ir iespējama, ja NAI darbības pārtraukšana nav ilgstoša.
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C sadaļa
Atļaujas nosacījumi
10. Nosacījumi uzņēmuma darbībai:
10.1. darbība un vadība:

1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Šī atļauja izsniegta Jēkabpils novada pašvaldības Dignājas pagasta pārvaldei piesārņojošas
darbības veikšanai Vandānu ciemā, Dignājas pagastā, Jēkabpils novadā, t.i.: notekūdeņu
attīrīšanai bioloģiskajās NAI (NAI identifikācijas Nr.A800047) BIO-30 ar projektēto jaudu
30 m3/diennaktī un attīrīto notekūdeņu novadīšanai līdz 30,0 m3/dnn jeb 15549 m3/a Spiču
grāvī un pēc ~ 30m Daugavas upē (notekūdeņu izplūdes vietas identifikācijas Nr.N800223).
Operatora pienākums ir veikt piesārņojošo darbību atbilstoši atļaujā un spēkā esošajos
normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.
Veicot piesārņojošo darbību veikt piesardzības pasākumus, lai novērstu vides piesārņošanu,
vai tās risku, reģistrēt iedzīvotāju sūdzības žurnālā, veikt saņemto sūdzību izskatīšanu,
noskaidrojot iekārtas darbības rezultātā izraisītās negatīvās ietekmes uz cilvēku veselību vai
vidi cēloņus un novēršot traucējošus faktorus (likuma „Par piesārņojumu” 5. pants).
Darbiniekiem, kuri veic piesārņojošo darbību, sniegt nepieciešamās zināšanas par kārtību,
kādā šīs darbības veicamas, un to iespējamo ietekmi uz cilvēku veselību un vidi, par
piesardzības pasākumiem šīs ietekmes samazināšanai, kā arī par rīcību avārijas situācijā
(likuma „Par piesārņojumu” 6. panta otrā daļa).
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 (Vides aizsardzības likuma 25.
panta pirmā daļa).
Katru gadu līdz 1. aprīlim iesniegt VVD Daugavpils RVP gada pārskatu par monitoringa
rezultātiem un atļaujas nosacījumu izpildi par iepriekšējo kalendāro gadu (likuma „Par
piesārņojumu” 31. panta pirmās daļas 3. punkts, 45. panta sestā daļa). Monitoringa pārskata
ieteicamā
veidlapa
ir
pieejama
Valsts
vides
dienesta
tīmekļa
vietnē
http://www.vvd.gov.lv/atskaisu-iesniegumu-un-veidlapu-formas/
“Monitoringa
gada
pārskata forma”.
Gadījumā, ja ir pārkāpti atļaujas nosacījumi vai apdraudēta šo nosacījumu turpmākā
ievērošana, vai ir radies cilvēku dzīvībai, veselībai vai videi bīstams piesārņojums, vai pastāv
nopietni šāda piesārņojuma rašanās draudi, operatoram par to paziņot VVD Daugavpils RVP
(likuma „Par piesārņojumu” 5. pants, 6. panta ceturtā un piektā daļa, 45. panta ceturtā daļa).
Minētajos gadījumos VVD Daugavpils RVP var apturēt atļaujas darbību līdz brīdim, kad tiks
novērsts cilvēku dzīvībai, veselībai un videi bīstams piesārņojums, un var tikt atsākta iekārtu
darbība normālā režīmā un tiktu ievērotas šajā atļaujā izvirzītie nosacījumi (likuma „Par
piesārņojumu” 5. pants, Administratīvā procesa likuma 68. panta 2. daļa).
VVD Daugavpils RVP var atcelt atļauju vai apturēt tās darbību un uzlikt par pienākumu
operatoram iesniegt iesniegumu atļaujas nosacījumu pārskatīšanai, lai izvirzītu stingrākās
prasības piesārņojošās darbības veikšanai, gadījumos, ja vairākkārtīgi tiks pārkāpti šīs atļaujas
nosacījumi un operators nav veicis pasākumus piesārņojuma novēršanai vai nevar panākt
iekārtu darbības rezultātā radītā piesārņojuma novēršanu un iekārtu darbības atgriešanu
normālā darba režīmā (Administratīvā procesa likuma 68. panta 2. daļa).
VVD Daugavpils RVP var atcelt atļauju un apturēt tās darbību, ja tā konstatē, ka operators
sniedzis nepatiesu vai maldinošu informāciju vai nesniedz reģionālās vides pārvaldes
pieprasīto informāciju, kas nepieciešama lēmuma pieņemšanai par piesārņojošas darbības
atļaujas izsniegšanu, veicot būtiskas izmaiņas esošajā B kategorijas piesārņojošā darbībā, kā
arī B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas nosacījumu pārskatīšanai un atjaunošanai
(likuma „Par piesārņojumu” 28. panta septītā daļa, Noteikumu Nr.1082 57.p.).
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10.2. Darba stundas:

Nosacījumu nav.
11. Resursu izmantošana:
11.1.ūdens:

Nosacījumu nav.
11.2.enerģija.

Ievērot iekārtu tehnoloģiskos procesus, taupīt elektroenerģiju.
11.3.izejmateriāli un palīgmateriāli.

Nosacījumu nav.
12. Gaisa aizsardzība:
12.1. emisija no punktveida avotiem, emisijas limiti:

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

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

Neattiecas uz B kategorijas piesārņojošo darbību.
12.4. smakas:

1.

2.

3.

Piesārņojošo darbību veikta tā, lai MK 25.11.2014. noteikumu Nr.724 „Noteikumi par
piesārņojošas darbības izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo
smaku izplatīšanos” (turpmāk – Noteikumi Nr.724) 3. punktā norādītajās teritorijās netiktu
pārsniegts smakas mērķlielums – 5 ouE/m3. Smakas mērķlielumu nedrīkst pārsniegt vairāk
nekā 168 stundas kalendārajā gadā.
Ja ir saņemtas sūdzības par traucējošām smakām, operatoram reģistrēt saņemtās sūdzības,
nekavējoties paziņot par tām VVD Daugavpils RVP, noskaidrot smaku rašanās cēloni un
nekavējoties veikt pasākumus traucējošo smaku likvidēšanai un ierobežošanai.
Gadījumā, ja gada laikā ir saņemtas vismaz trīs Noteikumu Nr.724 21.punktā minētās
pamatotās sūdzības, veikt smaku koncentrācijas un emisijas plūsmas ātruma mērījumus
emisijas avotā iekārtas optimālas darbības režīmā ne retāk kā reizi sešos mēnešos, izmantojot
Noteikumu Nr.724 5.punktā minēto metodi (Noteikumu Nr.724 12.p.). Minētos mērījumus
nedēļas laikā iesniegt VVD Daugavpils RVP.

12.5. emisijas uzraudzība un mērīšana (mērījuma vietas, regularitāte, metodes):

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

Nosacījumu nav.
12.7. gaisa monitorings:

Nosacījumu nav.
12.8. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija:

Nosacījumu nav.
12.9. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām:

Novērojot intensīvu, traucējošu smaku izdalīšanos no NAI un kanalizācijas akām, nekavējoties
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paziņot par to VVD Daugavpils RVP.
13. Notekūdeņi:
13.1. izplūdes, emisijas limiti:

1.

2.
3.

Sadzīves notekūdeņus attīrīt bioloģiskajās NAI BIO-30 ar projektēto jaudu 30 m3/diennaktī
(NAI identifikācijas Nr. A800047). Novadīt atļautais attīrīto notekūdeņu apjoms līdz
30,0 m3/dnn jeb 10950 m3/a Spiču grāvī un pēc ~ 30m Daugavas upē (notekūdeņu izplūdes
vietas identifikācijas Nr. N800223).
Attīrīto notekūdeņu izplūdes nosacījumi un atļautais emitēto notekūdeņu daudzums norādīts
šīs atļaujas 2. pielikuma 17. tabulā.
Atļautās piesārņojošo vielu limitējošās koncentrācijas un atļautā piesārņojuma slodze
notekūdeņos pēc notekūdeņu attīrīšanas ietaisēm norādīta šīs atļaujas 2. pielikuma 16. tabulā.

13.2. procesa norise un attīrīšanas iekārtu darbība;

1. Nodrošināt vienmērīgu notekūdeņu padevi uz NAI. NAI ekspluatāciju veikt atbilstoši NAI
ekspluatācijas noteikumu prasībām tā, lai sasniegtu maksimāli iespējamo attīrīšanas
efektivitāti. Nodrošināt regulāru NAI pieguļošās teritorijas tīrīšanu, kā arī attīrīto notekūdeņu
izplūdes vietas pieguļošas teritorijas tīrīšanu (Noteikumu Nr.34 41.p.).
2. NAI ekspluatēt tā, lai būtu iespējams paņemt attīrīšanas iekārtās ieplūstošo, kā arī attīrīto
notekūdeņu raksturīgus paraugus pirms to emisijas vidē un veikt uzskaiti (Noteikumu Nr.34 41.4.p).
3. Nodrošināt vienmērīgu notekūdeņu no izsmeļamajām ktājtvertnēm pieņemšanu uz NAI,
lai nepieļautu stipra piesārņojuma zalvjveida ieplūdi uz NAI. Nepieciešamības gadījumā
nodrošināt to atšķaidīšanu, lai nepieļautu NAI projektētās ienākošās piesārņojuma slodzes
pārsniegšanu (likuma „Par piesārņojumu” 5. pants).
4. Neattīrīto notekūdeņu un dūņu emisija virszemes ūdeņos vai vidē ir aizliegta (Noteikumu Nr.34
42.p.).
13.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes);

1. Nodrošināt attīrīto un novadāmo notekūdeņu netiešo uzskaiti, datus fiksēt notekūdeņu
uzskaites žurnālā ne retāk kā 1x mēnesī (MK 17.02.2009. noteikumu Nr. 158 „Noteikumi par prasībām
attiecībā uz vides monitoringu un tā veikšanas kārtību, piesārņojošo vielu reģistra izveidi un informācijas
pieejamību sabiedrībai“ III. sadaļa).

2. Notekūdeņu paraugus ņemt noteiktā punktā, kas atrodas NAI izplūdes kanālā (notekūdeņu
izplūdes vietas identifikācijas Nr.N800223, notekūdeņu izplūde grāvī). Jānodrošina pieejamība
pie NAI un notekūdeņu analīžu paraugu noņemšanas vietām - ierīkot taku, izpļaut zāli (Noteikumu
Nr.34 58.p.).
Tabula 13.3.1.
Vandānu ciema NAI BIO - 30 (darbojas bioloģiskā režīmā, notekūdeņu izplūdes vietas
Nr.N800223) notekūdeņu testēšanas grafiks.
Parametri

Vielas kods

Nosakāmie rādītāji (testēšanas biežums)
NAI ieplūdē

NAI izplūdē

230026
1x ceturksnī
1x ceturksnī
230003
1x ceturksnī
1x ceturksnī
230004
1x ceturksnī
1x ceturksnī
230015
1x ceturksnī
1x ceturksnī
230016
1x ceturksnī
1x ceturksnī
3. Notekūdeņu testēšanu veikt pēc 13.3.1. tabulā norādītā grafika, ievērojot MK 17.02.2009.
noteikumu Nr.158 „Noteikumi par prasībām attiecībā uz vides monitoringu un tā veikšanas
kārtību, piesārņojošo vielu reģistra izveidi un informācijas pieejamību sabiedrībai” 8.p. un
Noteikumu Nr.34 prasības.
Suspendētās vielas
BSP5
ĶSP
Kopējais slāpeklis Nkop
Kopējais fosfors Pkop
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4. Veicot no NAI emitēto sadzīves notekūdeņu monitoringu, ievērot Noteikumu Nr.34 5. pielikumā
noteiktās procedūras un references analīzes metodes. Citas analīzes metodes var izmantot, ja ar
tām iespējams iegūt līdzvērtīgus rezultātus saskaņā ar Noteikumu Nr.34 59. panta prasībām.
5. Notekūdeņu testēšanas paraugus atļauts ņemt un tos testēt tikai normatīvajos aktos
noteiktajā kārtībā akreditētai laboratorijai. Testēšanas pārskatam jāsatur ziņas par paraugu
ņēmēju un paraugu ņemšanas akreditāciju. Līdz minimumam samazināt paraugu degradāciju laikā
starp to ņemšanu un testēšanu.
13.4. mērījumi saņēmējā ūdenstilpē;

Neattiecas uz B kategorijas piesārņojošo darbību.
13.5. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija;

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

1.

2.

3.

4.

Ja notekūdeņu monitoringā konstatēta emisijas neatbilstība atļaujas nosacījumiem,
operatoram par to divu nedēļu laikā jāinformē VVD Daugavpils RVP (e-pasts:
daugavpils@daugavpils.vvd.gov.lv un Veselības inspekcijas Sabiedrības veselības
uzraudzības un kontroles departamenta Latgales kontroles nodaļu (e-pasts: vi@vi.gov.lv)
(Noteikumu Nr.34 62.p.).
Katru gadu līdz 1. martam iesniegt elektroniski LVĢMC tiešsaistes režīmā (www.meteo.lv)
vides aizsardzības statistikas pārskatu „Nr.2 – Ūdens. Pārskats par ūdens resursu lietošanu”
par iepriekšējo gadu (MK 23.05.2017. noteikumu Nr. 271 “Noteikumi par vides aizsardzības oficiālās
statistikas veidlapām” 4. punkts).
Veikt dabas resursu nodokļa aprēķinus un maksājumus saskaņā ar Dabas resursu nodokļa
likuma prasībām. Līdz ceturksnim sekojošā nākamā mēneša 20. datumam iesniegt Valsts
ieņēmumu dienestam pārskatu par aprēķināto dabas resursu nodokli par iepriekšējo ceturksni
(Dabas resursu nodokļa likuma 27. panta otrā daļa). Līdz ceturksnim sekojošā nākamā mēneša 20.
datumam aprēķināt un iemaksāt dabas resursu nodokli par iepriekšējo ceturksni Valsts
ieņēmumu dienesta noteiktajā budžeta kontā (Dabas resursu nodokļa likuma 27. panta trešā daļa). Ja
aprēķinātais dabas resursu nodoklis pēc pamatlikmēm nepārsniedz 142,29 euro gadā (par
visiem ar dabas resursu nodokli apliekamajiem objektiem kopā), jāaprēķina un jāmaksā dabas
resursu nodoklis par iepriekšējo gadu līdz nākamā gada 20. janvārim (Dabas resursu nodokļa
likuma 27. panta 4. daļas 2.p.).
Dabas resursu nodokļu pārskatā norādīto informāciju par aprēķināto nodokli pamatot ar
uzskaites dokumentiem un dabas resursu nodokļa aprēķina lapu (6. pielikums) par
piesārņojuma veidiem, apjomiem un limitiem. Augstāk minēto informāciju uzglābāt trīs gadus
un pēc pieprasījuma uzrādīt to VVD Daugavpils RVP inspektoram (MK 19.06.2007. noteikumu
Nr. 404 „Kārtība, kādā aprēķina un maksā dabas resursu nodokli, izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju un
auditē apsaimniekošanas sistēmas” 43.p.).

5.

6.

Dabas resursu nodokli aprēķināt atbilstoši dabas resursu nodokļa likmēm par katru vidē
emitētā piesārņojuma vienību. Faktiski emitētā piesārņojuma apjomu dabas resursu nodokļa
maksātājam pierādīt atbilstoši akreditētu laboratoriju veiktajām analīzēm (Dabas resursu nodokļa
likuma 13. panta pirmā un otrā daļa).
Aprēķināt dabas resursu nodokli saskaņā ar MK 19.06.2007. noteikumu Nr.404 „Dabas
resursu nodokļa aprēķināšanas un maksāšanas kārtība un kārtība, kādā izsniedz dabas resursu
lietošanas atļauju” 22.,25.,26. punktu prasībām.

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

1.

Vandānu ciema NAI ekspluatēt tā, lai to darbība nerādītu traucējošus trokšņus un tiktu
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ievērotas MK 07.01.2014. noteikumu Nr.16 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība”
prasības.
14.2. trokšņa emisijas limiti:

1.

Piesārņojošo darbību veikt tā, lai trokšņa līmenis pie tuvākajām sabiedriskām un dzīvojamām
mājām nepārsniegtu MK 07.01.2014. noteikumu Nr.16 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības
kārtība” 2.pielikumā noteiktos vides trokšņa robežlielumus.
14.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes):

1.

Saņemot iedzīvotāju sūdzības par paaugstinātu trokšņa līmeni ārpus NAI teritorijas:

nekavējoties noskaidrot traucējošā trokšņa avotu;

veikt trokšņa mērījumus uz objekta robežas vai trokšņa uztvērēja. Mērījumus veikt
attiecīgajā jomā akreditētai laboratorijai ar akreditētām metodēm saskaņā ar MK
07.01.2014. noteikumu Nr.16 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” prasībām;

veikt pasākumus trokšņa samazināšanai, lai nodrošinātu MK 07.01.2014. noteikumu
Nr.16 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” prasību izpildi un 2.pielikumā
noteikto robežlielumu ievērošanu.
14.4. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām:

1.

Mēneša laikā pēc trokšņa mērījumu veikšanas iesniegt testēšanas pārskata kopiju VVD
Daugavpils RVP (daugavpils@daugavpils.vvd.gov.lv) un Veselības inspekcijas Sabiedrības
veselības uzraudzības un kontroles departamenta Latgales kontroles nodaļai
(latgale@vi.gov.lv ) (LR MK 17.02.2009. noteikumu Nr.158 „Noteikumi par prasībām attiecībā uz vides
monitoringu un tā veikšanas kārtību, piesārņojošo vielu reģistra izveidi un informācijas pieejamību sabiedrībai”
16.p.).

15. Atkritumi:
15.1. atkritumu veidošanās:

1. Atkritumu veidošanos un rīcību ar tiem nodrošināt atbilstoši šīs atļaujas 2.pielikuma 21. un 22.
tabulai.
15.2. atkritumu apsaimniekošanas (savākšanas, apstrādes, reģenerācijas un apglabāšanas) nosacījumi;

1.

2.

3.

4.

Saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 4.p. prasībām, atkritumu apsaimniekošanas
nedrīkst negatīvi ietekmēt vidi, tai skaitā:
- radīt apdraudējumu ūdeņiem, gaisam, augsnei, kā arī florai un faunai,
- radīt traucējošus trokšņus un smakas;
- piesārņot un piegružot vidi.
Atkritumus no NAI restēm savākt NAI teritorijā izvietotajos konteineros un nodot izvešanai
(saskaņā ar noslēgto līgumu) uzņēmumam, kuram ir atbilstošā atļauja atkritumu
apsaimniekošanai (Atkritumu apsaimniekošanas likuma 20. pants).
Nodrošināt, lai radīto vai valdījumā esošo atkritumu reģenerāciju vai apglabāšanu veic
atkritumu apsaimniekotājs, kurš ir saņēmis attiecīgu atļauju A vai B kategorijas piesārņojošo
darbību veikšanai atbilstoši normatīvajiem aktiem par piesārņojumu (Atkritumu apsaimniekošanas
likuma 20. panta pirmās daļas 2.punkts).
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtās radušos nosēdumus un dūņas (pēc notekūdeņu dūņu
nostādinātaja) izvest uz laukiem mēslošanai vai nodot tādu iekārtu operatoram, kurš
nodrošina šādu atkritumu veida pieņemšanu un to tālāku apstrādi. Noslēgt ar pakalpojuma
sniedzēju atbilstošu līgumu un ievērot MK 02.05.2006. noteikumu Nr.362 „Noteikumi pa
notekūdeņu dūņu un to kompostu izmantošanu, monitoringu un kontroli“ prasības.
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15.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes);

1.

2.

3.

4.

Veikt visu apsaimniekoto un radīto atkritumu daudzuma (apjoma), veidu, izcelsmes,
savākšanas biežuma, pārvadāšanas veidu uzskaiti hronoloģiskā secībā, un iesniegt apkopoto
informāciju normatīvajos aktos par vides statistiku noteiktajā kārtībā VVD Daugavpils RVP
un uzglabāt šos dokumentus ne mazāk kā trīs gadus (Atkritumu apsaimniekošanas likuma 23. panta
pirmās daļas 1.punkts un otrā daļa).
Izmantojot notekūdeņu dūņas augsnes mēslošanai lauksaimniecības zemēs, ievērot MK
02.05.2006. noteikumu Nr.362 „Noteikumi pa notekūdeņu dūņu un to kompostu
izmantošanu, monitoringu un kontroli“ IV. sadaļas prasības.
Lauksaimniecībā izmantojamās zemēs augšņu mēslošanai drīkst izmantot tikai apstrādātas
notekūdeņu dūņas (MK 02.05.2006. noteikumu Nr.362 „Noteikumi pa notekūdeņu dūņu un to kompostu
izmantošanu, monitoringu un kontroli“ 29.p.).
Notekūdeņu dūņas pēc izkliedes uz lauka iestrādāt augsnē triju dienu laikā. Notekūdeņu dūņas
nav atļauts izkliedēt laikposmā no 15. decembra līdz 1. martam (MK 02.05.2006. noteikumu Nr.362
„Noteikumi pa notekūdeņu dūņu un to kompostu izmantošanu, monitoringu un kontroli“ 38.p.) .

15.4. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām;

1.

Līdz attiecīgā gada 1. martam aizpildīt Valsts statistikas pārskatu „Nr.3 – Atkritumi.
Pārskats par atkritumiem” par iepriekšējo gadu LVĢMC mājaslapā tiešsaistes režīmā (MK
23.05.2017. noteikumu Nr. 271 “Noteikumi par vides aizsardzības oficiālās statistikas veidlapām” 4.
punkts).

2.

3.

Par visām avārijas situācijām, kuru dēļ radies vai var rasties vides piesārņojums, ne vēlāk kā
vienas darbdienas laikā rakstveidā informēt VVD Daugavpils RVP (Dabas resursu nodokļa likuma
22. panta pirmā daļa, likuma „Par piesārņojumu” 6. panta 5.p.) .
Katru gadu iesniegt VVD Daugavpils RVP pārskatu par saražoto notekūdeņu dūņu masu,
kvalitāti un izmantošanu vai apglabāšanu saskaņā ar MK 02.05.2006. noteikumu Nr. 362
„Noteikumi par notekūdeņu dūņu un to kompostu izmantošanu, monitoringu un kontroli”
83.p. prasībām.

15.5. atkritumu sadedzināšanas vai līdzsadedzināšanas iekārtai – iekārtas jauda, iekārtā sadedzināmo
atkritumu kategorijas, atkritumu daudzums;

Neattiecas uz B kategorijas piesārņojošo darbību.
15.6. atkritumu poligoniem - poligona kategorija, ietilpība, darbības ilgums, apglabājamo atkritumu veidi un
kategorijas, prasības poligona iekārtošanai, ekspluatācijai, uzraudzības un kontroles procedūrām, prasības
poligona slēgšanai un apsaimniekošanai pēc slēgšanas.

Neattiecas uz B kategorijas piesārņojošo darbību.
16. Prasības augsnes, grunts, kā arī pazemes ūdeņu aizsardzībai, tai skaitā nosacījumi
monitoringa veikšanai (mērījumu vietas, regularitāte, metodes), kā arī ziņas, kas sniedzamas
vides aizsardzības institūcijām:
Neattiecas uz B kategorijas piesārņojošo darbību.
16.1 Nosacījumi A kategorijas iekārtām, ar kuriem saskaņā izvērtē atbilstību emisijas
robežvērtībām, kas noteiktas secinājumos par labākajiem pieejamiem tehniskiem
paņēmieniem.
Neattiecas uz B kategorijas piesārņojošo darbību.
17. Nosacījumi iekārtas darbībai netipiskos apstākļos – piemēram, iekārtas vai tās daļas
ieregulēšana vai testēšana, iekārtas palaišanas un apturēšanas operācijas, darbības
traucējumi, iekārtas īslaicīga apstādināšana vai iekārtas darbības ierobežošana vai
apturēšana nelabvēlīgos meteoroloģiskos apstākļos.
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1.

2.

3.

NAI tehnoloģisko iekārtu bojājumu gadījumā ierobežot vai apturēt to darbību līdz brīdim, kad
var tikt atsākta iekārtu darbība normālā režīmā un tiktu ievēroti šajā atļaujā izvirzītie
nosacījumi.
Veikt nepieciešamos piesardzības pasākumus, lai novērstu vai, ja tas nav iespējams,
samazinātu vides piesārņošanu vai tās risku, kā arī avāriju risku (likuma „Par piesārņojumu”
5. pants).
Vismaz 3 darba dienas pirms NAI darbības apturēšanas (kad ir nepieciešams veikt NAI
tehnoloģisko remontu/profilaktiskos biobloka tīrīšanas darbus) rakstiski informēt par to VVD
Daugavpils RVP. Rakstiskā paziņojumā jānorada informācija par:
- plānotajiem remontdarbu termiņiem;
- paredzētajiem notekūdeņu apsaimniekošanas pasākumiem NAI tehniskās
apkopes/remonta laikā.

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.

2.

3.

Ne vēlāk kā 30 dienas pirms iekārtas darbības pilnīgas pārtraukšanas, iesniegt VVD
Daugavpils RVP attiecīgu iesniegumu, norādot pasākumus, kas tiks veikti darbības vietas
sakārtošanai atbilstoši izsniegtās atļaujas nosacījumiem (likuma „Par piesārņojumu” 30. panta
ceturtā daļa).
Gadījumā, ja iekārtas darbība pilnīgi tiks pārtraukta, veikt pasākumus, kas nepieciešami
piesārņojuma riska novēršanai un iekārtas atrašanās vietas sakārtošanai atbilstošā stāvoklī
(likuma „Par piesārņojumu” 4. panta devītā daļa).
Nodrošināt darbības rezultātā radīto vai valdījumā esošo atkritumu nodošanu pārstrādei
komersantam, kurš ir saņēmis attiecīgu atļauju A vai B kategorijas piesārņojošo darbību
veikšanai atbilstoši normatīvajiem aktiem par piesārņojumu (Atkritumu apsaimniekošanas likuma
20. panta pirmās daļas 4.p.).

19. Nosacījumi avāriju novēršanai un darbībām ārkārtas situācijās:
1. Par visām avārijas situācijām, kuru dēļ radies vai var rasties vides piesārņojums, ne vēlāk kā
vienas darbdienas laikā rakstveidā informēt VVD Daugavpils RVP (Dabas resursu nodokļa likuma
22. panta pirmā daļa, likuma „Par piesārņojumu” 6. panta 5. punkts).
2. Gadījumā, ja ir pārkāpti šīs B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas nosacījumi vai
apdraudēta šo nosacījumu turpmākā ievērošana, jāpaziņo VVD Daugavpils RVP (likuma „Par
piesārņojumu” 6. panta ceturtā daļa).
3. Avārijas un ārkārtas situāciju gadījumos rīkoties saskaņā ar uzņēmumā izstrādāto un
apstiprināto rīcības plānu avāriju situācijās.
4. Avārijas gadījumā ierobežot vai apturēt tehnoloģisko iekārtu darbību līdz brīdim, kad var tikt
atsākta iekārtu darbība normālā režīmā un tiktu ievērotas šajā atļaujā izvirzītie nosacījumi.
5. Informāciju par gadījumiem, kad radušies tiešā kaitējuma draudi vai radies kaitējums videi,
rakstiski iesniegt VVD Daugavpils RVP, vienlaikus nosūtot to arī elektroniski atbilstoši MK
24.04.2007. noteikumu Nr.281 „Noteikumi par preventīvajiem un sanācijas pasākumiem un
kārtību, kādā novērtējams kaitējums videi un aprēķināmas preventīvo, neatliekamo un
sanācijas pasākumu izmaksas” 48. punktam un 5. pielikumam.
20. Prasības informācijai, kas sniedzama vides aizsardzības institūcijām, ja pārkāpti atļaujas
nosacījumi, vai notikusi avārija, kā arī prasības informācijai, kas sniedzama vides
aizsardzības institūcijām saskaņā ar Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu pārneses reģistru,
kā to nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 18. janvāra Regula Nr.166/2006
par Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu pārneses reģistra ieviešanu un padomes Direktīvu
91/689 EEK un 96/61/EK grozīšanu:
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Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 6. panta ceturtās un piektās daļas, 45. panta ceturtās daļas
prasībām, ja ir pārkāpti šīs atļaujas nosacījumi vai apdraudēta šo nosacījumu turpmākā ievērošana,
vai ir radies cilvēku dzīvībai, veselībai vai videi bīstams piesārņojums vai pastāv nopietni šāda
piesārņojuma rašanās draudi, operatoram par to paziņot VVD Daugavpils RVP, sniedzot
informāciju par notikuma vietu, laiku, vidē noplūdušo piesārņojošo vielu daudzumu, iemeslu un
atbilstošu rīcību. Veikt katra pārkāpuma un avārijas reģistrāciju.
Informācijas sniegšanai:
- e-pasts: daugavpils@daugavpils.vvd.gov.lv;
- telefona numuri: 65423219 (stacionārais), 65426545 (fakss), 28635770 (dežūrējošais
inspektors (vides SOS AVĀRIJAS GADĪJUMOS Daugavpils RVP pārraudzībā esošajā
teritorijā).

21. Nosacījumi vides valsts inspektoru regulārajām kontrolēm:
Inspekcijas veikšanai un atļaujas nosacījumu pārbaudei operatoram nodrošināt brīvu pieeju
informācijai, nepieciešamiem datiem par uzņēmumu.
Pēc inspektora pieprasījuma nozīmēt atbildīgo darbinieku iespējamās negadījuma teritorijas
apsekošanai un sniegt nepieciešamo informāciju situācijas noskaidrošanai.

Cvirkoviča 65422466

18

1.Pielikums
Sarakste ar Jēkabpils novada Dignājas pagasta pārvaldi un citām iestādēm sakarā ar B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas
izsniegšanu/pārskatīšanu Vandānu ciema NAI darbībai: norādes par datumiem, tai skaitā iesniegumu un tā precizējumu vai
papildinājumu iesniegšanas datumi.
Saņemšanas/
nosūtīšanas datums
.
06.05.2011.
30.06.2011.
11.04.2018.
22.05.2018.
25.06.2018.

Ziņas par vēstulē vai iesniegumā sniegto informāciju
Tika pieņemts iesniegums B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas saņemšanai.
Izsniegtā B kategorijas piesārņojošās darbības atļauja Nr.DA11IB0031.
Ir iesniegts Jēkabpils novada Dignājas pagasta pārvaldes
iesniegums B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas pārskatīšanai (ar papildus
informāciju).
B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas Nr.DA110IB0031 pārskatīšana.

2.pielikums
Piesārņojošās vielas notekūdeņos
16. tabula
Novadīšanas vietas
identifikācijas
numurs

Piesārņojošā
viela, parametrs

suspendētas
vielas
Izplūdes vieta – Spiču
BSP5
grāvī identifikācijas
numurs
ĶSP
N800223

P kop.
N kop.

Īss lietotās attīrīšanas apraksts un tās
efektivitāte (%)

Atbilstoša attīrīšana
Samazināt par 90%
Atbilstoša attīrīšana
Samazināt par 50 - 70 %
Atbilstoša attīrīšana
Samazināt par 50 - 75 %
Atbilstoša attīrīšana
Atbilstoša attīrīšana

Pēc attīrīšanas
mg/l

tonnas gadā

< 35

< 0.383

< 25

< 0.273

< 125

< 1.368

Bez limita

Bez limita

Bez limita

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

Novadīšanas
Novadīšanas
vietas
vietas
nosaukums un identifikācijas
adrese (vieta)
numurs

Izplūdes vieta –
Spiču
grāvī
Vandānu ciemā,
N800223
Dignāja pagastā,
Jēkabpils
novadā

Novadīšanas
vietas
Saņemošā ūdenstilpe
ģeogrāfiskās koordinātas

Z platums

56° 20' 2.5''

Ūdens
saimnieciskā
iecirkņa
kods

A garums

nosaukums

26° 09' 44'

Spiču
grāvis, pēc
~
30m 43132
Daugavas
upē

Notekūdeņu
daudzums
ūdens
caurtece
(m3/h)

m3/dnn
(vidēji)

m3/gadā
(vidēji)

-

30.0

10950,0

Novadīšanas
ilgums
h/dnn;
dnn/gadā

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

Atkritu
mu klase

Atkritumu
nosaukums

Atkritumu
bīstamība

Pagaidu
glabāšanā
(t/gadā)

190805

Dūņas

nav
bīstamie

0

190801

Atkritumi
režģa

no nav
bīstamie

0

Ienākošā atkritumu plūsma (t/gadā)
saražots
saņemts
no citiem
uzņēmuGalvemiem
kopā
t/
nais
(uzņēmējgadā
avots
sabiedrībām)
Attīrīšan
as
2.25
iekārtas
Aka ar
0,10
režģi

Izejošā atkritumu plūsma (t/gadā)
pārstrādāts
apglabāts

Daudzums

R-kods

Daudzums

Dkods

nodots
citiem
uzņēmu
miem
(uzņēmējsabiedrībām)

Kopā

0

2.25

0

0

0

0

2.25

2.25

0

0,10

0

0

0

0

0,10

0,10

Atkritumu savākšana un pārvadāšana
22.tabula

Atkritumu klase

190805
190801

Atkritumu
nosaukums

Atkritumu
bīstamība

Savākšanas
veids

Pārvadāto
atkritumu
daudzums
(t/gadā)

Pārvadāšan
as veids

Komersants, kas veic
atkritumu
Komersants,
kas
pārvadājumus (vai saņem atkritumus
atkritumu radītājs)

Dūņas

nav bīstami

Dūņu
mineralizators

2.25

Autotransports

Ir atļauts izmantot lauksaimniecībā kā
mēslojumu

Autotransports

Uzņēmums,
kas
saņēmis
atbilstošu
atļauju
atkritumu
apsaimniekošanai.

Atkritumi no
nav bīstami
režģa

Konteiners

0,10

Uzņēmums,
kas
saņēmis
atbilstošu
atļauju
atkritumu
apsaimniekošanai.
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Pielikums Nr.3
G sadaļa
Kopsavilkums
24. Kopsavilkumā sabiedrības informēšanai par iekārtām norāda:
24.1.iekārtas nosaukumu, informāciju par operatoru, īpašnieku un iekārtas atrašanās
vietu;
Jēkabpils novada Dignājas pagasta pārvalde Adrese: ”Kamenes”, p. n. Dignāja, Jēkabpils rajons
Tālruņa numurs: 652290656
Faksa numurs: 65229065
Elektroniskā pasta adrese: dignaja@jekabpils-rp.lv
24.2. īsu ražošanas aprakstu un iemeslu, kāpēc nepieciešama atļauja;
Vandānu ciema ūdens ieguve, attīrīšana un sadale, notekūdeņu savākšana un attīrīšana, atkritumu savākšana un nodošana SIA “Jēkabpils pakalpojumi”.
Kanalizācijas sistēma.
1976. g.-1984.g. izveidotajai kanalizācijas sistēmai Vandānu ciemam, kur bija pieslēgtas tikai divas daudzdzīvokļu mājas, tika veikta rekonstrukcija .
2010. gadā uzbūvēti kanalizācijas ielu tīkli L=1335.5 m un pievienotas 30 privātās mājas, pasts, doktorāts, veikals, kafejnīca.
Vecā kanalizācijas sistēma ciematā, kuras vecums ir 27 gadi ar kopējo garumu 1227m, uzbūvēta ar cauruļvadiem:
- galvenais kolektors: azbestcementa caurules: ø300 mm - 361 m, ø200 mm-488 m, ø150 mm -99 m.
- pagalmu un ielu tīkli: 279m, tai skaitā keramikas ø150 mm-199 m, ø200 mm-80 m.
Jaunzbūvētās kanalizācijas:
- ielu tīkli: PP plastmasas cauruļvadi ar D250mm,L=656m, ar D315mm ,L=241m, ar D200mm, L=117.6m, ar D160mm, L=320.8m;
- pievadi uz dzīvojamām mājām D160mm.L=186.m;
- kopējais jaunuzbūvēto kanalizācijas tīklu un pievadu garums-1521.1m.
Kopējais kanalizācijas tīklu un pievadu garums-2748.1m.
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtās attīra notekūdeņus - 30m3/dnn un 10950m3/a. Liekās dūņas no attīrīšanas iekārtām 2.25 t/gadā izved ar zemnieku
saimniecības ”Čiekuriņi”, reģ. Nr.4540107607 traktortransportu uz zemēm apzaļumošanai.
Atkritumus pagastā savāc speciālos plastmasa maisos, kurus pēc noteikta grafika savāc un izved SIA „Jēkabpils pakalpojumi”, saskaņā ar noslēgto
līgumu.
24.3.piesārņojošās darbības aprakstu (norāda izmantojamos resursus un emisiju ietekmi
uz vidi). Aprakstā sniedz šādas ziņas:
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24.3.1. ūdens patēriņš (ikgadējais daudzums – esošām iekārtām) un pasākumi ūdens
lietošanas samazināšanai;
Artēziskais urbums VĢD DB 7162, Nr. P800213,
24.3.2. galvenie izejmateriāli (arī kurināmais un degviela) un to lietojums;
Nav
24.3.3. bīstamo ķīmisko vielu lietošana un plānotie pasākumi to aizvietošanai;
Dignājas pagastā nav apmācīta personāla ūdensapgādes sistēmas dezinfekcijai. Šā darba veikšanai divas reizes gadā tiks pieaicināta SIA „DESCO”, ar
kuru tad slēgs atsevišķu līgumu. Bīstamās ķīmiskās vielas neiegādājas un neuzglabā.
24.3.4. nozīmīgākās emisijas gaisā un ūdenī (koncentrācija un ikgadējais lielums);
Notekūdeņi pēc attīrīšanas iekārtām tiek novadīti Spiču grāvi un pa to Daugavas upē ar paliekošo piesārņojumu:
- Suspendētās vielas – 35 mg/l;
- BSP5 – 25 mg/l;
- ĶSP– 125 mg/l;
- N kop. – 17 mg/l;
- P kop – 5 mg/l.
Notekūdeņu attīrīšana 30 m3/dnn un 10950 m3/gadā tiek veikta Dignājas pagasta Vandānu ciema bioloģiskajās attīrīšanas iekārtās.
24.3.5. atkritumu veidošanās un apsaimniekošana;
Notekūdeņu dūņas – 2.25 t/gadā tiek radītas attīrīšanas iekārtās un savāktas biodīķī un nosēdakās. Dūņas tiek izvestas zālāju mēslošanai, ko veiks z.s.
„Čiekuriņi”, ar kuru noslēgts līgums.
Sadzīves atkritumus pagastā 50 tonnas/gadā savāc specializētos maisos un izved SIA „Jēkabpils pakalpojumi”, ar kuru noslēgts līgums.
Bīstamo atkritumu nav.
24.3.6. trokšņa emisijas līmenis;
Trokšņu avots-attīrīšanas iekārtu gaisa pūtējs atrodas pazemes akā ø 1.0 m, h=1.0m, kas būvēta no dzelzsbetona. Attīrīšanas iekārtas atrodas 120m no
tuvākās dzīvojamās mājas un mehāniskajām darbnīcām.
Dignājas pagasta padomes saimnieciskajam sektoram nav autotransporta. Ciemata
iedzīvotājiem un pagasta pārvaldniekam piederošā autotransporta radītā trokšņa mērījumu
nav veikti.
24.4. iespējamo avāriju novēršanu;
1. Artēziskā akas darbības pārtraukšanas gadījumā un elektroenerģijas pārtraukuma gadījumā ir iespējams piegādāt dzeramo ūdeni no grodu akām vai
Dignājas pamatskolas ūdensapgādes tīkliem.
2. Kanalizācijas sistēmas darbības pārtraukšanas gadījumā vai daļējas darbības pārtraukšanas gadījumā izveidojas avārijas situācija, kuras novēršanai
nepieciešams veikt steidzīgus pasākumus:
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-

avārijas situācijas laikā nepieciešams samazināt padotā ūdens daudzumu līdz minimumam, lai samazinātu vides piesārņojumu līdz
minimumam.
attīrīšanas iekārtu daļējas darbības pārtraukšanas gadījumā nepieciešams samazināt ūdens patēriņu ciematā un likvidēt avārijas situāciju.
bioloģiskā bloka BIO 30 darbības pārtraukuma laikā notekūdeņi tiek attīrīti mehāniski un vēl biodīķī, ar horizontālo filtrāciju niedru dobē, kas
ir viens no notekūdeņu attīrīšanas iekārtu veidiem. Līdz ar to, pat tad,kad nedarbojas bioloģiskās attīrīšanas iekārtas (BIO- 30)., notekūdeņi tiek
attīrīti mehāniski un papildus vēl niedru mitrājā. Pēc attīrīšanas notekūdeņi tiek izvadīti Spiču grāvī un pēc 30m Daugavas upē.

Pagastā ir izstrādāta “Ugunsdrošības instrukcija” un “Rīcības plāns ugunsgrēka izcelšanās gadījumā”. Ugunsdzēsībai paredzēto ūdens daudzumu
Vandānu ciemā uzglabā divos pazemes rezervuāros Viens pretī daudzdzīvokļu mājam ar tilpumu 40m3. Otrs pie privātmājām ar tilpumu 30m3. Ir divi
pazemes ūdens ņemšanas hidranti. Dzeramā ūdens dezinfekcijai atdzelžošanas stacijā ir uzstādīts dezinfekcijas šķīduma dozators. Ir izstrādāts Rīcības
plāns ārkārtas situācijās Vandānu. Ir izstrādāts Dignājas pagasta Vandānu ciema artēziskās akas paškontroles plāns.
24.5. nākotnes plānus – iekārtas plānotā paplašināšanos, atsevišķu daļu vai procesu
modernizāciju.
-
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