MADONAS REĢIONĀLĀ VIDES PĀRVALDE
Reģistrācijas Nr.90000017078, Blaumaņa iela 7, Madona, LV-4801, tālr. 64807451,
mobilais tālr. 29417895, fakss 64807452, e-pasts: madona@madona.vvd.gov.lv, www.vvd.gov.lv

Madonā

Atļauja B kategorijas piesārņojošai darbībai

Nr. MA15IB0014
Uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) nosaukums:

Gulbenes novada Druvienas pagasta pārvalde
Juridiskā adrese:
Vienotais reģistrācijas numurs:
Reģistrācijas datums Uzņēmumu reģistra:
Reģistrācijas datums komercreģistrā:

„Pagastmāja”,
Druviena,
Druvienas
pagasts, Gulbenes novads, LV-4426;
90000026047
28.02.1996.

Iekārta, operators:

Druvienas ciemata
ūdenssaimniecības sistēma

Adrese:
Teritorijas kods:

Druvienas pagasts, Gulbenes novads
0500252

Pieteiktās piesārņojošās darbības veids atbilstoši likuma “Par piesārņojumu” pielikumam vai
Ministru kabineta 2010. gada 4. decembra noteikumu Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A,B
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Izsniegšanas datums: 21.09.2015.

X

Vietas nosaukums: Madona

Reģionālās vides pārvaldes direktors

J.Sobko

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
Normatīvie akti, uz kuriem pamatojoties izsniegta atļauja1

1.

Latvijas Republikas likumi
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

„Vides aizsardzības likums” (02.11.2006.)
„Par piesārņojumu” (29.03.2001.)
„Aizsargjoslu likums” (05.02.1997.)
„Ūdens apsaimniekošanas likums” (16.10.2002.)
„Atkritumu apsaimniekošanas likums” (18.11.2010.)
„Dabas resursu nodokļa likums” (01.01.2006.)
„Valsts statistikas likums” ( 06.11.1997.)

Ministru kabineta noteikumi:
8. Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A,B un C kategorijas piesārņojošās darbības un
izsniedzamas atļaujas A un B piesārņojošās darbības veikšanai” (30.11.2010.)
9. Nr.326 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves"”
(01.07.2015.)
10. Nr.736 „Noteikumi par ūdens resursu lietošanas atļauju” (23.12.2003.)
11. Nr.43 „Aizsargjoslu ap ūdens ņemšanas vietām noteikšanas metodika” (20.01.2004.)
12. Nr.235 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma prasības, monitoringa un kontroles
kārtība” (29.04.2003.)
13. Nr.40 „Noteikumi par valsts metroloģiskai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu
sarakstu” (09.01.2007. ar grozījumiem 03.06.2008.)
14. Nr.327 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 223-15 "Kanalizācijas būves"”
(01.07.2015.)
15. Nr.34 “Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” (22.01.2002.)
16. Nr.118 “Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti” (12.03.2002.)
17. Nr.16 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” (07.01.2014.)
18. Nr.302 „Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus
bīstamus” (19.04.2011.)
19. Nr.404 “ Kārtība, kādā aprēķina un maksā dabas resursu nodokli, izsniedz dabas
resursu lietošanas atļauju un auditē apsaimniekošanas sistēmas” (19.06.2007.)
20. Nr. 1075 „Noteikumi par vides aizsardzības valsts statistikas pārskatu veidlapām”
(22.12.2008.)
21. Nr.981 „Noteikumi par mērīšanas līdzekļu atkārtoto verificēšanu, verificēšanas
sertifikātiem un verificēšanas atzīmēm” (05.12.2006.)
22. Nr.724 „Noteikumi par piesārņojošas darbības izraisīto smaku noteikšanas metodēm,
kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos” (17.12.2014.)
23. Nr.158 „Noteikumi par prasībām attiecībā uz vides monitoringu un tā veikšanas
kārtību, piesārņojošo vielu reģistra izveidi un informācijas pieejamību sabiedrībai”
(17.02.2009.)
24. Nr. 696 „Zemes dzīļu izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu
ieguves atļauju izsniegšanas kārtība” (06.09.2011.)
__________________________
Atļaujā izmantota atsauce uz šajā punktā norādītajiem normatīvajiem aktiem.
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2. Atļaujas derīguma termiņš un jauna iesnieguma iesniegšanas termiņš;

Atļauja izsniegta 2015. gada 21. septembrī.
1. B kategorijas atļauju izsniedz uz visu attiecīgās iekārtas darbības laiku. ([2] 32. panta pirmā
daļa)
2. Atļauju pārskata un atjauno ik pēc septiņiem gadiem. Atļauja tiks pārskatīta 2022. gada
jūnijā. ([2] 32. panta 32 daļa)
3. Jautājumu par jaunas atļaujas izsniegšanu vai atļaujas nosacījumus pārskata šādos
gadījumos:
3.1.) ir saņemta informācija par piesārņojuma negatīvo ietekmi uz cilvēku veselību vai
vidi, ir pārsniegti vides kvalitātes normatīvu robežlielumi vai izdarīti grozījumi
normatīvajos aktos, kas nosaka vides kvalitātes normatīvus;
3.2.) saskaņā ar valsts institūciju atzinumu procesa drošības garantēšanai ir nepieciešams
lietot citu tehnoloģiju;
3.3.) to nosaka citi normatīvie akti;
3.4.) pirms piesārņojošas darbības izmaiņas;
3.5.) ja tas paredzēts atļaujas nosacījumos;
3.6.) likuma „Par piesārņojumu” 50. un 51. pantā noteiktajos gadījumos;
3.7.) ja iekārtas radītais piesārņojums ir tik būtisks, ka atļaujas nosacījumus vai tajā
noteiktos emisijas limitus nepieciešams pārskatīt vai noteikt atļaujā jaunus emisijas
limitus ([2] 32. pants (3) daļa).
4. Ja iekārtā paredzēts veikt būtiskas izmaiņas, jauns iesniegums jāiesniedz vismaz 60
dienas pirms šo izmaiņu veikšanas. ([8] 4.2.punkts).
Operators iesniegumu jaunas atļaujas saņemšanai vai būtiskas izmaiņas ieviešanai
piesārņojošā darbībā iesniedz attiecīgajā reģionālajā vides pārvaldē tādos termiņos un kārtībā,
kādi paredzēti normatīvajos aktos, kuri nosaka atļauju izsniegšanu piesārņojošas darbības
veikšanai, vai mēneša laikā pēc šā panta trešās daļas 1. — 4. vai 8.punktā minēto apstākļu
atklāšanas ([2] 32. pants (4) daļa).
3. Informācija par to, kam nosūtītas atļaujas kopijas;




Vides pārraudzības valsts birojam (Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045), elektroniski
un dokumentāri.
Veselības inspekcijas Vidzemes kontroles nodaļai (elektroniski uz e-pasta adresi
vidzeme@vi.gov.lv);
Gulbenes novada domei (elektroniski uz e-pasta adresi dome@gulbene.lv )

4. Norāde par ierobežotas pieejamības informāciju;
Atļaujā nav iekļauta ierobežotas pieejas informācija.
5. Citas saņemtās atļaujas, kuras aizstāj šī atļauja;
B kategorijas piesārņojošas darbības atļauja Nr. MA11IB0001. Izsniegta 2011. gada 10.
janvārī.
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B sadaļa
Pieteiktā darbība, iesnieguma izvērtējums un atļaujas izsniegšanas
pamatojums
6. Pieteiktās darbības īss apraksts;
Druvienas pagasta pārvalde nodrošina Druvienas ciemata iedzīvotājus un
infrastruktūras objektus ar nepieciešamo dzeramo ūdeni, kā arī kanalizācijas notekūdeņu
novadīšanu uz pagasta notekūdeņu attīrīšanas iekārtām.
Ūdenssaimniecības sistēmas darbību apkalpo 1 cilvēks.
Atļaujai pieprasītais apjoms:
Ūdens ieguve no artēziskā urbuma AA1 Centrs (P600234) līdz 13 m3/dnn jeb 4 745
m3 gadā, artēziskā urbuma AA2 Torņkalns (P600784) līdz 38 m3/dnn jeb 13 870 m3
gadā un artēziskā urbuma AA3 Mežkleivas (P600235) līdz 3 m3/dnn jeb 1 095 m3
gadā;
 Sadzīves notekūdeņu attīrīšanai bioloģiskajās notekūdeņu attīrīšanas iekārtās BIO M45 līdz 45 m3 /dnn jeb 16 425 m3 gadā;
 Sadzīves notekūdeņu attīrīšanas dūņu apsaimniekošana;


Darbības veids atbilst Ministru kabineta noteikumu Nr. 1082 (04.12.2010.), 1.pielikuma
sadaļai :
8. Citas nozares: 8.9. notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru
dienā.
Ūdensapgāde.
Druvienas pagasta Druvienas ciemata ūdensapgādei paredzēti trīs artēziskie urbumi: AA1
Centrs (P600234), kas ierīkots 1983. gadā, urbuma dziļums 227 metri, maksimāli
pieļaujamais debits 2 l/sek. No artēziskā urbuma AA1 Centrs (P600234) iegūtais ūdens
daudzums sastāda 13 m3 diennaktī, jeb 4 745 m3 gadā.
Artēziskais urbums AA2 Mežkleivas (P600235) ierīkots 1989. gadā, urbuma dziļums 110
metri, maksimāli pieļaujamais debits 1 l/sek. No artēziskā urbuma AA2 Mežkleivas
(P600235) iegūtais ūdens daudzums sastāda 3 m3 diennaktī jeb 1 095 m3 gadā.
Artēziskais urbums AA2 Torņkalns (P600784) ierīkots 2014. gadā, urbuma dziļums 223
metri, maksimāli pieļaujamais debits 2.20 l/sek. No artēziskā urbuma AA2 Torņkalns
(P600784) iegūtais ūdens daudzums sastāda 38 m3 diennaktī jeb 13 870 m3 gadā.
No citiem avotiem ūdens netiek ņemts. Iegūtais ūdens tiek izmantots sadzīves vajadzībām,
izmantotie ūdensapgādes urbumi pilnībā nodrošina šī brīža Druvienas ciemata ūdens patēriņa
apjomu un prasības.
Ūdens pa centralizētajiem ūdensapgādes tīkliem tiek padots patērētājiem, galvenais ūdens
patērētājs – dzīvojamais sektors (komunālajai saimniecībai, piemājas dārzu laistīšanai, lopu
dzirdināšanai). Lielā daļā viensētu un zemnieku saimniecību ūdensapgādei tiek izmantotas
grodu akas, ūdens kvalitāte ir apmierinoša.
Notekūdeņu novadīšana un attīrīšana.
Notekūdeņu attīrīšanai tiek izmantotas attīrīšanas iekārtas BIO 45, kuras izbūvētas 2014.
gadā. Projektētā jauda 45 m3 diennaktī. Bioloģisko attīrīšanas iekārtu bloks sastāv 3 daļām –
denitrifikatora, aerotenka un otrreizējā nostādinātāja.
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Biobloka-aerotenka darba parametri
№
p.k.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
10.1.
10.2.
10.3.
10.4.
10.5.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Nosaukums

Mērvienība

Daudzums

Ražība
m3/dnn
Līdz 45
Plūsma
m3/st.
1.1-3.0
ĶSP
mg/l
210-740
BSP5
mg/l
150-350
BSP5/ĶSP
0.5-0.7
Suspendētās vielas
mg/l
120-450
N kop
mg/l
20-80
P kop
mg/l
6-23
рН
6.5-7.5
Attīrīšanas pakāpe
Suspendētās vielas
mg/l
≤ 35
BSP5
mg/l
≤ 25
Ķsp
mg/l
≤ 125
Nkop.
mg/l
60% attīrīšana (nelimitē)
Рkop
mg/l
50% attīrīšana (nelimitē)
Piesaistes noteikumi
Pēc projekta
Āra gaisa temperatūra
līdz –30
С
Inženierģeoloģiskie
Saskaņā ar ģeoloģiskās izpētes datiem
nosacījumi
Gaisa pūtējs BAH 6/10 Q=63
kW
1.1
m3/h, pie P=30 kPa; U=400 V
Sūknis- maisītājs DG Blue 50
kW
0,37
M U=400V
Kopējā uzstādītā jauda
kW
1.47
Patērētā elektroenerģija
kWst/dnn
23.34
Montāžas laukums
m2
20,00
Apkalpojošais personāls
cilvēks
1
Normatīvais apkalpošanas
st/dienā
2
laiks

Piezīmes

ieplūde
ieplūde
ieplūde
ieplūde
ieplūde

izplūde

No smiltīm, daļas tauku u.c. piemaisījumu divos pirmreizējos nostādinātājos, notekūdeņi
ieplūst denitrifikatorā. Vienlaicīgi uz denitrifikatoru ar erliftu tiek pārsūknētas aktīvās dūņas
no attīrīšanas bloka otrreizējā nostādinātāja apakšējās daļas. Denitrifikatorā ir uzstādīts sūknis
– maisītājs, ar kuru tiek veidots ieplūstošo notekūdeņu un aktīvo dūņu homogēns maisījums
pirms tā nonākšanas nākošajā – attīrīšanas zonā. Sūkņa – maisītāja darbība tiek regulēta ar
taimeri sekojošā stundas darba režīmā; 15 minūtes strādā, 45 minūtes nestrādā. Denitrifikatorā
notiek sekojoši procesi – organisko vielu hidrolīze, biosorbcija, nešķīstošie fosfora
savienojumi reducējas ortofosforskābju formā un absorbējas dūņās tālākai notekūdeņu
attīrīšanai. Tajā notiek denitrifikācijas process, daļēja ĶSP BSP oksidācija.
No denitrifikatora notekūdeņu un aktīvo dūņu maisījums pa starpsienā ierīkotām lūkām
nonāk aerotenkā – nitrifikatorā, kurā ir uzstādīta aerācijas sistēma ar nerūsējošā tērauda
gaisvadu kolektoru un membrānaeratoriem ar D = 300, gaisa no armētas plastmasas caurulēm,
noslēgarmatūru. Aerācijas sistēmai gaiss tiek pievadīts no gaisa pūtēja, kurš uzstādīts blakus
attīrīšanas blokam nerūsējošā tērauda skapī. Turpat blakus atrodas arī elektroskapis ar NAI
vadības bloku. Aerotenkā – nitrifikatorā notiek sekojoši procesi – nitrifikācija, BSP un ĶSP
reducēšanās, dūņu reģenerācija. Aerotenkā tiek uzturēts pastāvīgs izšķīdušā skābekļa
daudzums 2,5 līdz 4,0 mg/l un 2 līdz 4g/l aktīvo dūņu. No aerotenka notekūdeņi kopā ar
aktīvajām dūņām nonāk attīrīšanas bloka nostādinātājdaļā, t.i. otrreizējā nostādinātājā.
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Nostādinātājdaļa ir veidota ar slīpām sienām, kurā dūņas nogrimst, bet augšējā daļā
sakrājas attīrīts ūdens, kurš pa savācējreni izplūst no attīrīšanas bloka uz kontrolaku. No
nostādinātāja apakšējās daļas nogrimušās aktīvās dūņas pa erliftu tiek atgrieztas bloka
denitrifikatorā. Aerotenkā gaisa padeve noregulēta tā, lai veidotu ūdens plūsmu virzienā uz
nostādinātājdaļu, plūsma atdurtos pret nostādinātāja slīpo sienu un “mestu” kūleni. Šī plūsma
ļauj caur sienā iemontētiem ežektoriem atgriezt atpakaļ aerotenkā uzpeldējušās dūņas no
nostādinātāja virsējā ūdens slāņa un no apakšējās daļas ievilkt aerotenkā daļu nogrimušo
dūņu. Lieko dūņu uzglabāšanai un mineralizācijai paredzēta dzelzsbetona elementu aka ar D =
1500, H = 2,60 m. Lieko dūņu un nogulšņu pārsūknēšanai no jebkuras attīrīšanas bloka zonas
uz mineralizatoru paredzēts pārnēsājams kanalizācijas sūknis. Pie elektrotīkla sūknis
pieslēdzams vienfāžu kontaktligzdā, kura iemontēta NAI sadalnes ārpusē.
BIO M-45 (45 m3/dnn)

No izsmeļamajām bedrēm septiskie notekūdeņi tiek nogādāti uz NAI pieņemšanas un
atšķaidīšanas tvertni ar traktoru T 150K un asenizācijas mucu XT 10. Pievestie notekūdeņi
pirms padošanas uz attīrīšanas bloku tiek atšķaidīti ar tehnisko ūdeni attiecībā 1:1. Šim
nolūkam pēc attīrīšanām izbūvēta aka no dzelzsbetona elementiem, kurā uzkrāsies jau attīrīta
ūdens rezerve septisko notekūdeņu atšķaidīšanai.
Atkritumi. Atkritumu apsaimniekošanu saskaņā ar līgumu veic SIA “Vides pakalpojumu
grupa”. Gada laikā attīrīšanas iekārtās tiek saražots līdz 1.8 tonnām dūņu. Atkritumi no
sietiem tiek savākti maisos, līdz nodošanai atkritumu apsaimniekotājam maisi ar atkritumiem
tiek uzglabāti attīrīšanas iekārtās esošajā ēkā. Bīstamie atkritumi notekūdeņu attīrīšanas
iekārtu darbības rezultātā neveidojas.
7. Atrašanās vietas novērtējums
Druvienas pagasts atrodas Gulbenes novada rietumu daļā pie Cēsu un Cesvaines novadu
robežas. Tas atrodas 165 km attālumā no Rīgas un 35 km attālumā no novada centra –
Gulbenes. Druvienas pagasts robežojas ar Rankas, Lizuma un Tirzas pagastiem Gulbenes
novadā, ar Cesvaines novada Cesvaines pilsētu ar lauku teritoriju un Jaunpiebalgas pagastu
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Jaunpiebalgas novadā. Druvienas pagasta teritorija ir 68 km2.
Druvienas pagasta rietumu un centrālā daļa ietilpst Piebalgas paugurainē, bet pagasta
austrumu un dienvidu daļā lokveidīgi iestiepjas Augšgaujas pazeminājums. Abas minētās
dabas teritorijas ietilpst Vidzemes augstienes austrumu daļā.
Druvienas pagastā izvietota Piebalgas pauguraines pati austrumu daļa, kurā ledāja
darbības rezultātā izveidojies sarežģīts vaļņveida vai iegarenu pauguru un paugurgrēdu
komplekss. Reljefa formas veido deformēti ledāja vai fluvioglaciālie nogulumi.
Pazeminājumos sastopama dažādgraudaina vai aleirītiska smilts. Devona iežu virsma ir
salīdzinoši maz saposmota un ieguļ ap 100 – 107 m virs jūras līmeņa, kvartāra nogulumu
biezums sasniedz līdz 70 m. Augšgaujas pazeminājuma kvartāra nogulumu griezuma apakšējo
daļu veido Kurzemes morēna, virs kuras nereti ieguļ Kurzemes ledus laikmeta fluvioglaciālie
vai limnoglaciālie nogulumi. Augšējo griezuma daļu veido Latvijas morēna, kuru pārklāj
Latvijas ledus laikmeta fluvioglaciālie nogulumi, bet upju ielejās – arī aluviālie nogulumi.
Kvartāra nogulumu kopējais biezums ir mazāks nekā Piebalgas paugurainē un nepārsniedz 30
– 40 m. Jāatzīmē visai plašā gravu nogulumu izplatība abu minēto dabas teritoriju saskares
posmā.
8.

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

LR VM Veselības inspekcijas Vidzemes kontroles nodaļai (2015. gada 2. jūnija vēstule
Nr. 12-35/18606/6397) nav iebildumu atļaujas izsniegšanai ūdenssaimniecības sistēmas
darbībai Druvienas ciemā, Druvienas pagastā, Gulbenes novadā.
8.2. citu valstu atbildīgo institūciju priekšlikumi, ja ir pārrobežu ietekme;
Priekšlikumi nav saņemti;
8.3. sabiedrības priekšlikumi;
Priekšlikumi nav saņemti;
8.4. operatora skaidrojumi;
Skaidrojumi nav saņemti;
9.

Iesnieguma novērtējums:

9.1. ieviestie un plānotie labākie pieejamie tehniskie paņēmieni A kategorijas
darbībām;
Druvienas ciemata notekūdeņu attīrīšanas iekārtas tiek klasificētas kā B kategorijas
piesārņojošas darbības iekārtas.
9.2. ieviestie un plānotie tīrākas ražošanas pasākumi;
1. Lai nodrošinātu vides aizsardzības normatīvo aktu prasības Druvienas pagasta pārvalde ir
saņēmusi B kategorijas piesārņojošas darbības atļauju. Atļauja paredz notekūdeņu novadīšanu
uz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām BIO M-45 ar izplūdi Azandas upē.
2. Notekūdeņu attīrīšanas iekārtām ir nodrošināts nožogojums, ir uzstādīts notekūdeņu
skaitītājs.
3. Tamponēti vecie artēziskie urbumi, vietā izbūvēts jauns artēziskais urbums AA2 Torņkalns
(P600784).
4. Artēziskais urbums ir ierīkots un tiek ekspluatēts atbilstoši LR MK noteikumu Nr.736/2003
„Noteikumi par ūdens lietošanas resursu lietošanas atļauju” prasībām. Precīzai pazemes
ūdens ieguves uzskaitei pie ekspluatācijas urbuma uzstādīts ūdens plūsmas skaitītājs, kas ļauj
precīzi noteikt no urbuma paceltā ūdens daudzumu. Patstāvīgi tiek veikta artēziskā urbuma
ekspluatācijas un aizsargjoslas ievērošanas uzraudzība.
5. Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas tiek darbinātas atbilstoši ekspluatācijas noteikumiem. Ir
ieviests notekūdeņu kvalitātes un kvantitātes uzskaites žurnāls. Regulāri tiek uzraudzīta un
pārbaudīta notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbība.
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6. Regulāri tiek veiktas ūdens un notekūdeņu kvalitātes kontroles analīzes atbilstoši
likumdošanai. Analīzes tiek veiktas akreditētās laboratorijās.
9.3. resursu izmantošana (ūdens, enerģija un ķīmiskās vielas);
 Ūdens – 19 710 m3 gadā;
Druvienas ciemata apgādei ar ūdeni tiek izmantots ūdensapgādes urbums AA1 Centrs
(P600234) līdz 13 m3/dnn jeb 4 745 m3 gadā, artēziskais urbums AA2 Torņkalns (P600784)
līdz 38 m3/dnn jeb 13 870 m3 gadā un artēziskais urbums AA3 Mežkleivas (P600235) līdz 3
m3/dnn jeb 1 095 m3 gadā. Kopējais iegūtais ūdens daudzuma ir 54 m3/dnn jeb 19 710
m3/gadā.
 Elektroenerģija – 32395 kWh/a;
Gadā ūdensapgādes sistēmās un notekūdeņu novadīšanas un attīrīšanas sistēmās patērē 32395
kWh/a.
 Ķīmiskās vielas;
Ķīmiskās vielas un produkti notekūdeņu attīrīšanas procesā netiek izmantoti.
9.4. emisija gaisā un tās ietekme uz vidi;
Neattiecas uz esošo piesārņojošo darbību.
9.5. smaku veidošanās;
Nelabvēlīgos klimatiskos apstākļos (neliels notekūdeņu daudzums ar lielu koncentrāciju,
sausums, karstums) attīrīšanas iekārtu tiešā tuvumā dažreiz var būt jūtama kanalizācija smaka,
kas netraucē pagasta iedzīvotājiem un būtiski nepasliktina vides kvalitāti kopumā konkrētajā
teritorijā.
9.6. emisija ūdenī un tās ietekme uz vidi;
1. Atļaujā pieprasītais kopējais notekūdeņu apjoms, kas tiek novadīts uz ciemata NAI BIO
M-45 ir līdz 45 m3/dnn jeb 16 425 m3/gadā.
2. Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu ekspluatācijas uzsākšanas gads – 2014.
3. Notekūdeņu daudzuma uzskaite tiek veikta pēc plūsmas mērītāja datiem. Dati par
notekūdeņu daudzumu un kvalitāti reģistrēti uzskaites žurnālā.
4. Vidē tiek novadīti sadzīves notekūdeņi, kuru sastāvā suspendētās vielas, slāpekļa un
fosfora savienojumi, kā arī bioloģiski noārdāmas un nenoārdāmas vielas, kuru oksidēšanai ir
nepieciešams skābeklis (BSP5 un ĶSP). Pieļaujamais ūdens piesārņojums dots tabulā
B-1. tabula
Piesārņojošā viela,
parametrs

Maksimāli pieļaujamā
piesārņojošo vielu
koncentrācija (mg/l)

Maksimālā
piesārņojuma
slodze (t/g)

BSP5
ĶSP
Suspendētās vielas

< 25
< 125
< 35

0.410
2.053
0.574

5. NAI projektētas (normatīvi attīrīto notekūdeņu), aprēķinot cilvēka ekvivalentos – CE
izteikto piesārņojuma daudzumu, Druvienas ciemata NAI CE < 2 000.
CE - Cilvēku ekvivalenta viena vienība ir organisko vielu piesārņojuma daudzums, kas atbilst
bioķīmiskajam skābekļa patēriņam 60g O2/dienā. Apdzīvoto vietu attīrīšanas iekārtam
emitētajiem notekūdeņiem ar cilvēku ekvivalentu CE < 2 000 ir jānodrošina atbilstoša
attīrīšana saskaņā ar MK noteikumu Nr. 34/2002 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju
ūdenī” 5. nodaļas 37.1 punkta un 38. punkta prasībām.
NAI darbības novērtēšanai izmanto notekūdeņu testēšanas pārskatus, kuros ietverta
informācija par notekūdeņu kvalitāti raksturojošiem mērījumiem. Notekūdeņu laboratoriskā
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kontrole tiek veikta pēc noslēgtā līguma ar akreditētu laboratoriju. Ieplūde tiek kontrolēta
vienu reizi gadā un izplūde četras reizes gadā. Testēšanas pārskatos tiek noteiktas sekojošas
piesārņojošās vielas - suspendētās vielas, slāpekļa un fosfora savienojumi, bioloģiski
noārdāmas un nenoārdāmas vielas, kuru oksidēšanai ir nepieciešams skābeklis (BSP5 un
ĶSP). Galvenās piesārņojošās vielas, kas tiek novadītas vidē pēc NAI, ir tipisku komunālo
notekūdeņu paliekošais piesārņojums.
B-2. tabula
Rādītājs
Suspendētas vielas
ĶSP
BSP5
P kop
N kop
N/NH4+
N/NO3-

Testēšanas datums
28.04.2015.
28.04.2015.
ieplūde
izplūde
60
16
68
58
9.72
7.46
3.47
0.67
14±0.24
4.11±0.18
14±0.42
3.92±0.07
0.19±0.005
0.12±0.003

Bez šiem B-1. tabulā minētajiem trīs parametriem tiek kontrolēts arī kopējā slāpekļa un
kopējā fosfora saturs, kuri limitēti netiek. Saskaņā ar MK noteikumu Nr. 34/2022 „Noteikumi
par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” 5. pielikuma 2. tabulā noteiktajām prasībām ir
jānodrošina N kop un P kop atbilstoša attīrīšana, ja cilvēku ekvivalents ir mazāks par CE <2000.
6. Tā kā NAI ekspluatācijā nodotas 2014. gada decembrī, tad operators nevarēja veikt
piesārņojošo vielu efektivitātes aprēķinu %. Operators iesniedzis testēšanas pārskatus par
veiktajiem mērījumiem NAI izplūdē un izplūdē (2015. gada 28. aprīlis).
Iesniegumam pievienotie testēšanas pārskati neatspoguļo reālo situāciju objektā, jo tie tika
ņemti NAI ieregulēšanas laikā, kad tika veikti jaunie pieslēgumi no nekanalizētajiem
objektiem.
7. Kā redzams augstāk norādītajā B-2. tabulā neviens no vielu un parametru vidējā rādītāja
nepārsniedz pieļaujamo koncentrāciju (BSP5 < 25 mg/l un ĶSP < 125 mg/l). Analīžu rezultāti
norāda uz to, ka esošās attīrīšanas iekārtas vēl nav īsti ieregulētas, tomēr ir sagaidāms, ka NAI
un kanalizācijas sistēmas darbības ekspluatācijas laikā notekūdeņu koncentrācija ieplūdē tiks
stabilizēta un izlīdzināta. Un turpmāk attīrīšanas iekārtām jānodrošina suspendēto vielu,
fosfora un slāpekļa savienojumu attīrīšanu, kā arī oksidē notekūdeņos esošās organiskās vielas
līdz likumdošanā noteiktajiem ūdens kvalitātes standartiem un izplūžu emisijas limitu
robežvērtībām atbilstoši MK 22.01.2002. noteikumu Nr.34. “Noteikumi par piesārņojošo
emisiju ūdenī” prasībām.
8. Attīrītie notekūdeņi no NAI līdz 16 425 m3/gadā vai 45 m3/dnn tiek novadīti novadgrāvī un
tālāk Azandas upē (ŪSIK 52881000).
Azandas upe nav MK noteikumu Nr.118 "Noteikumi par virszemes un pazemes ūdens
kvalitāti” prioritāro zivju ūdeņu sarakstā un arī MK noteikumu Nr.418 „Noteikumi par riska
ūdensobjektiem” noteikto riska ūdensobjektu sarakstā. Galvenais normatīvais akts ūdeņu
apsaimniekošanā un aizsardzībā ir Ūdens apsaimniekošanas likums, kura mērķis ir izveidot
virszemes un pazemes ūdeņu aizsardzības un apsaimniekošanas sistēmu, kas veicina
ilgtspējīgu un racionālu ūdens resursu lietošanu, uzlabo ūdens vides aizsardzību, nodrošina
ūdeņu aizsardzību un sekmē starptautiskajos līgumos noteikto mērķu sasniegšanu. Likums
nosaka, ka ūdeņu aizsardzības pasākumi, efektivitāte un lietderība jākontrolē upju baseinu
robežās.
9. Monitoringa biežumu pārvalde 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 Pārvalde vadīsies pēc piesardzības
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principa, ņemot novadāmo attīrīto notekūdeņu apjomu un upes caurplūdumu, lai izmantotu
pieejamos pasākumus vides kvalitātes kontrolei un upes ekosistēmas saglabāšanai. Prasības
notekūdeņu monitoringa metodēm skatīt atļaujas C sadaļā C-6. tabulā.
10. Druvienas ciemata ūdens lietošanas bilance sagatavota, pamatojoties uz paredzētajiem
ūdens patēriņiem un novadīto notekūdeņu daudzumu uz bioloģiskajām attīrīšanas iekārtām.
Iegūtais un novadītais ūdens daudzums uz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām ir atšķirīgs, jo
daudzas individuālās mājas vēl joprojām nav pieslēgtas centralizētai kanalizācijas sistēmai un
notekūdeņi, kas veidojas saimniecībās, tiek novadīti uz nosēdbedrēm vai arī krājtvertnēm.
Ūdens tiek izmantotas arī saimnieciskajām vajadzībām (dārzu laistīšanai, lopu dzirdīšanai).

Druvienas pagasta pazemes ūdens lietošanas bilance
AA1 Centrs

AA2 Torņakalns

AA3 Mežkleivas

P600234
13,28 m3/diennaktī jeb
4 847,5 m3/gadā

P600784
37,92 m3/diennaktī jeb
13 840,5 m3/gadā

P600235
2,95 m3/diennaktī jeb
1 076,75 m3/gadā

Mājas bez labierīcībām

Krājtvertne

Piegādāts 2 074,75
m3/gadā
Notekūdeņi 1 152 m3/gadā

2 228.75
m3/gadā

Mājas bez labierīcībām
Piegādāts 1 076,75 m3/gadā
Notekūdeņi 1 076,75 m3/gadā

Mājas ar daļējām
labierīcībām
Piegādāts 8 870 m3/gadā
Notekūdeņi 4 839 m3/gadā

Mājas ar labierīcībām
Piegādāts 3 575 m3/gadā
Notekūdeņi 3 221 m3/gadā

Pamatskola, kultūras
nams, sporta zāle
Piegādāts 5 245 m3/gadā
Notekūdeņi 5 245 m3/gadā

NAI BIO 45
45 m3/diennaktī jeb
16 425 m3/gadā
AZANDA
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9.7. atkritumu veidošanās un apsaimniekošana;
No notekūdeņu attīrīšanas iekārtas gada laikā veidojas līdz 1.8 t notekūdeņu dūņu.
Bīstamie atkritumi notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbības rezultātā neveidojas.
9.8. trokšņa emisija;
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu, ūdensapgādes urbumu un ūdens sagatavošanas iekārtu
apkalpojošais transports nerada būtisku troksni, kas varētu nelabvēlīgi ietekmēt tuvākās
dzīvojamās mājas.
9.9. augsnes un pazemes ūdeņu aizsardzība;
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbības rezultātā nerodas atkritumi, kas izraisītu augsnes
un pazemes ūdeņu piesārņojumu. Augsnes, grunts, zemes dzīļu un pazemes ūdeņu
piesārņojuma izpēte nav veikta. Aizsargjosla ap attīrīšanas iekārtām ir norobežota un
teritorija tiek uzturēta tīra.
9.10. avāriju risks un rīcības plāni ārkārtas situācijām;
Avārijas seku likvidēšanai var izmantot Druvienas pagasta pārvaldei piederošo tehniku:
buldozeru DT 75, ekskavatoru JUMZ, traktoru T 150K ar asenizācijas mucu XT 10.
Lai nodrošinātu nepārtrauktu attīrīšanas iekārtu darbību ir iegādāts rezerves gaisa pūtējs
BAH 6/10, pārnēsājams kanalizācijas sūknis DG BLUE 50M. Elektroenerģijas padeves
nepārtrauktības nodrošināšanai iegādāts ģenerators 5,0 kW darbināms ar benzīna dzinēju.
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C SADAĻA
Atļaujas nosacījumi
10. Nosacījumi uzņēmuma darbībai
10.1.

darbība un vadība;

Atļauja izsniegta Gulbenes novada Druvienas pagasta pārvaldei Druvienas
ciemata ūdenssaimniecības sistēmas darbībai
1. Atļauja izsniegta sekojošu darbību veikšanai:
 Ūdens ieguve no artēziskā urbuma AA1 Centrs (P600234) līdz 13 m3/dnn jeb 4 745
m3 gadā, artēziskā urbuma AA2 Torņkalns (P600784) līdz 38 m3/dnn jeb 13 870 m3
gadā un artēziskā urbuma AA3 Mežkleivas (P600235) līdz 3 m3/dnn jeb 1 095 m3
gadā;
 Sadzīves notekūdeņu attīrīšana bioloģiskajās notekūdeņu attīrīšanas iekārtās BIO M45 līdz 45 m3 /dnn jeb 16 425 m3 gadā;
 Sadzīves notekūdeņu attīrīšanas dūņu apsaimniekošana;
2. Būtisku izmaiņu gadījumā - palielinoties vai krasi samazinoties izmantojamo resursu
daudzumiem, vai pielietojot jaunas ķīmiskās vielas un produktus, informēt VVD Madonas
RVP, lai izvērtētu nepieciešamību izdarīt grozījumus atļaujas nosacījumos vai izsniegt jaunu
atļauju.([2] 30. panta 1.daļa, [8] 4.2.punkts)
3. Operatora maiņas gadījumā iesniegt iesniegumu VVD Madonas RVP, lai precizētu atļauju,
ierakstot tajā datus par jauno operatoru. ([2] 30. panta 3.daļa)
4. Par traucējumiem darbībā, ieskaitot avārijas, kas varētu izraisīt, vai ir izraisījušas nopietnu
piesārņojumu, vai tā risku, nekavējoties ziņot Valsts vides dienesta Madonas reģionālajai
vides pārvaldei un citām uzraugošajām institūcijām. Nedēļas laikā šīm institūcijām jānosūta
rakstisks ziņojums ar norādi par veicamajiem pasākumiem šādu darbības traucējumu vai
avāriju novēršanai nākotnē. ([2] 45. panta 4.daļa)
5. Visu līmeņu darbiniekiem ir jāsaņem atbilstoša apmācība un instrukcijas par viņu
pienākumiem ražošanas procesu vadībā un sakarā ar iespējamajām kaitīgo vielu emisijām
vidē. ([2] 6. panta 2.daļa).
6. 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 ([1] 25. panta (1) daļa).
7. Operatora saukšana pie administratīvās atbildības vai kriminālatbildības par vides
normatīvo aktu pārkāpumu neatbrīvo to no pienākuma segt izmaksas, ko radījis tā nodarītais
kaitējums videi vai tieši kaitējuma draudi ([1] 25. panta (2) daļa).
8. Katru ceturksni līdz nākamā mēneša 20. datumam, saskaņā ar „Dabas resursu nodokļa
likumu”, veikt aprēķinus par ūdens ieguvi un ūdens piesārņošanu un pārskatu iesniegt Valsts
ieņēmumu dienestā ([6] 27. pants).
9. Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 31. panta pirmās daļas 3. punktu un 45. panta sesto
daļu katru gadu līdz 1. aprīlim iesniegt VVD Madonas RVP Gada pārskatu par atļaujas
nosacījumu izpildi par iepriekšējo kalendāro gadu.
10. Pārvalde var anulēt atļauju, ja konstatē, ka operators sniedzis nepareizu vai maldinošu
informāciju ([8] 57.punkts) pasākumiem šādu darbības traucējumu vai avāriju novēršanai
nākotnē. ([2] 28. panta 7.punkts)
10.2.

darba stundas;

Nosacījumi netiek izvirzīti.
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11. Resursu izmantošana:
11.1.

ūdens;
Atļautais ūdens ieguves daudzums – 19 710 m3 gadā;

1. Pazemes ūdens ieguvei izmantot artēzisko urbumu AA1 Centrs (P600234), artēzisko
urbumu AA2 Torņkalns (P600784) un artēzisko urbumu AA3 Mežkleivas (P600235).
Kopējais ūdens patēriņš 54 m³/dnn jeb 19 710 m³gadā.
2. Pazemes ūdens urbumus ekspluatēt saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.
3. Ievērot Aizsargjoslu likumā noteiktos aprobežojumus un aizsargjoslas ap ūdens
ņemšanas vietu, it īpaši stingrā režīma aizsargjoslu, kurā aizliegta jebkāda veida saimnieciskā
darbība (teritorijas piegružošana un piesārņošana);
4. Stingrā režīma aizsargjoslai ap ūdens ņemšanas vietu:
1. nodrošināt virszemes ūdens noteci no aizsargjoslas;
2. jābūt labiekārtotai;
3. jābūt iežogotai. Nožogojuma augstums nedrīkst būt zemāks par 1.5 m un uz tā jābūt
informatīvai zīmei ar uzrakstu “Nepiederošiem ieeja aizliegta” ([11] 11. punkts).
5. Urbuma atveres aprīkojumam jābūt hermētiskam. Urbuma atveri šahtā drīkst ierīkot
tikai tad, ja hidroģeoloģiskie un hidroloģiskie apstākļi pilnībā nodrošina šahtu pret applūšanu
([9] 70. punkts).
6. Urbumu konstrukcijai jābūt tādai, lai varētu izmērīt ūdens līmeni un debitu un paņemt
ūdens paraugus, kā arī veikt remontu un rekonstrukciju ([9] 69. punkts, [10] 34.punkts)
C-1.tabula
Ūdens ieguve

1

Ūdens
ieguves
avota
identifikā
cijas
numurs
(1)
2

1.

P600234

AA1 Centrs

2.

P600784

AA2
Torņkalns

57 06’59”

26 17’55”

5288100

0500252

38

13 870

Vienmē
-rīgs

3.

P600235

AA3
Mežkleivas

57007’50”

26015’30”

5288100

0500252

3

1 095

Vienmē
-rīgs

N.
p.
k.

Atļautais ūdens
daudzums (m3)

Ūdens ieguves avots (ūdens objekts vai urbums)
Ģeogrāfiskās
koordinātes

Nosaukums
un atrašanās
vieta
(adrese)

Z platums

A garums

3

4

5

Ūdens
saimnieci
skā
iecirkņa
kods
6

57007’10”

26017’40”

5288100

0

0

Ūdens
resursu
ieguves
nosacīj
umi

Teritorijas kods

dienā

gadā

7

8

9

10

0500252

13

4 745

Vienmē
-rīgs

Kopā pazemes ūdeņi 54.00
KOPĀ 54.00

19 710
19 710

Piezīme: (1) saskaņā ar Valsts ģeoloģijas dienesta un Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs klasifikatoru.

8. Atkarībā no vietējiem apstākļiem un akas augšgala aprīkojuma akas augšgalam jābūt
ierīkotam virszemes paviljonā vai pazemes kamerā. Paviljona vai kameras augstums ir
atkarīgs no iekārtas izmēriem, bet tas nedrīkst būt zemāks par 2,4 metriem ([9] 70. punkts)
9. Akas caurules augšgalam jāatrodas vismaz 0,5 m virs grīdas. ([9] 71.punkts)
10. Visus datus, kas saistīti ar urbuma konstrukcijas, dziļuma un ražības izmaiņām, sūkņu
nomaiņu, to iegremdēšanas dziļuma vai citu parametru izmaiņām, fiksēt ekspluatācijas
žurnālā.
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11. Periodiski veikt ūdens līmeņa mērījumus ūdensapgādes urbumā, mērot statistisko un
dinamisko ūdens līmeni urbumos. Dinamiskā līmeņa mērījumus veikt dziļsūkņa darbošanās
laikā, statiskā līmeņa mērījumus veikt sūkņa maiņas laikā vai ilgstoša urbuma darba
pārtraukumā (1-2 dienas). Mērījumu rezultātus reģistrēt ekspluatācijas žurnālā.
12. Laika periodā, kad urbumā nav sūkņa, tā atverei jābūt cieši noslēgtai vai aizmetinātai, lai
nepieļautu pazemes ūdens horizonta piesārņošanu.
13. Pilnīgi pārtraucot izmantot ūdens ieguves urbumu, nodrošināt tā konservāciju vai
likvidāciju, saskaņā ar MK 06.09.2011. noteikumu Nr. 696 „Zemes dzīļu izmantošanas
licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas kārtība” 21. punkta
prasībām.
Ūdens resursu ieguves uzskaites nosacījumi
14. Ūdens patēriņu artēziskajam urbumam AA1 Centrs (P600234), AA2 Torņkalns (P600784)
un AA3 Mežkleivas (P600235) noteikt pēc ūdens plūsmas mērītāja rādījumiem urbuma
izmantošanas periodā, reģistrējot tos ūdens ieguves uzskaites žurnālā. Ūdens instrumentālās
ieguves uzskaites žurnāls jāiekārto atbilstoši MK noteikumu Nr. 736/2003 „Noteikumi par
ūdens resursu lietošanas atļauju” 3. pielikumam. Katra ieraksta pareizību un atbilstību ar
parakstu apliecināt atbildīgajai amatpersonai.
15. Ūdens ieguves uzskaitei izmantot standartizētu vai metroloģiski pārbaudītu
mēraparatūru. Mēraparāta pārbaudi vismaz 1 reizi četros gados veikt Latvijas nacionālā
standartizācijas un metroloģijas centra akreditētā organizācijā.
C-2. tabula
Ūdens ieguves uzskaite
Nr.p.k

Identifikācijas numurs

Uzskaites parametrs

Uzskaites biežums

AA1

P600234

Kubikmetri, ūdens mērītājs

Vienu reizi mēnesī

AA2

P600784

Kubikmetri, ūdens mērītājs

Vienu reizi mēnesī

AA3

P600235

Kubikmetri, ūdens mērītājs

Vienu reizi mēnesī

16. Katru gadu līdz 1. martam iesniegt elektroniski (meteo.lv) vides aizsardzības valsts
statistikas pārskata veidlapu „Nr.2 – Ūdens. Pārskats par ūdens resursu lietošanu”, saskaņā ar
MK 22.12.2008. noteikumu Nr. 1075 „Noteikumi par vides aizsardzības valsts statistikas
pārskatu veidlapām” prasībām.
Ūdens kvalitātes kontroles nosacījumi
17. Ūdens kvalitātes kontroli veikt saskaņā ar MK noteikumiem Nr.235/2003 „Dzeramā ūdens
obligātās nekaitīguma prasības, monitoringa un kontroles kārtība”.
11.2.

enerģija;

1. Ražošanas iekārtas ekspluatēt atbilstoši tehnoloģiskajās kartēs izvirzītajām prasībām.
2. Enerģijas patēriņu atzīmēt uzskaites žurnālā vienu reizi mēnesī.
3. Ievērot iekārtu tehnoloģiskos procesus, taupīt elektroenerģiju. Ja radies nepamatots
enerģijas pieaugums, jāatrod iemesls un jāveic nepieciešamās darbības, lai samazinātu
patēriņu.
11.3.

izejmateriāli un palīgmateriāli;

Nosacījumi netiek izvirzīti.
12.

Gaisa aizsardzība:
12.1.

emisija no punktveida avotiem, emisijas limiti;

Nosacījumi netiek izvirzīti.
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12.2. emisija no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem, emisiju limiti;
Nosacījumi netiek izvirzīti.
12.3. procesa un attīrīšanas iekārtu darbība;
Nosacījumi netiek izvirzīti.
12.4. smakas;
1. NAI un KSS darbība nedrīkst radīt vidi un cilvēkus negatīvi ietekmējošas smakas.
2. 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.
3. 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.
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.
5. Avārijas gadījumā un nelabvēlīgu klimatisko apstākļu laikā ir pieļaujama kanalizācijas
ūdeņu smaka notekūdeņu priekšattīrīšanas iekārtu un attīrīšanas iekārtu teritorijā.
12.5. emisijas uzraudzība un mērīšana (mērījuma vietas, regularitāte, metodes);
Nosacījumi netiek izvirzīti.
12.6. to emisijas veidu pārraudzība, kas rodas no neorganizētiem (difūziem) emisiju
avotiem;
Nosacījumi netiek izvirzīti.
12.7. gaisa monitorings;
Nosacījumi netiek izvirzīti.
12.8. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija;
Nosacījumi netiek izvirzīti.
12.9. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām;
Nosacījumi netiek izvirzīti.
13.

Notekūdeņi:
13.1. izplūdes, emisijas limiti

1. Notekūdeņus novadīt Druvienas ciemata notekūdeņu attīrīšanas iekārtās BIO M-45
(izplūdes punkta identifikācijas numurs A600163) ar izplūdi Azandā (izplūdes vietas
identifikācijas numurs N600150).
2. Informācija par atļauto notekūdeņu daudzumu un izplūdi ūdens objektos skatīt C-3. tabulā
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C-3. tabulā
Tieša notekūdeņu izplūde ūdens objektos
Izplūdes vietas
ģeogrāfiskās
koordinātes

Izplūdes
punkta
numurs un
adrese

Izplūdes
vietas
identifik
ācijas
numurs

Z platums

A garums

nosaukums

kods

m3 /
dienā

m3 /
gadā

A600163
BIO M-45
ar izplūdu
Azandas upē

N600150

57007’17”

26018’11”

Azandas
upe

52881000

45

16 425

Notekūdeņu
daudzums

Saņemošā ūdenstilpe

Izplūdes
ilgums,
stundas/
dienā,
dienas/
gadā
24/365

3. Informāciju par atļauto piesārņojošo vielu limitējošām koncentrācijām un piesārņojuma
slodzi skatīt C-4. tabulā.
C-4. tabula
Atļautās piesārņojošo vielu limitējošās koncentrācijas notekūdeņos vidēji gadā

Piesārņojošā viela,
parametrs
BSP5
ĶSP
Suspendētās vielas
Kopējais slāpeklis
Kopējais fosfors

13.2.

Vielas kods

Maksimāli pieļaujamā
piesārņojošo vielu
koncentrācija (mg/l)

Maksimālā piesārņojuma
slodze (t/g)

230003
230004
230026
230015
230016

< 25
< 125
< 35
Atbilstoša attīrīšana
Atbilstoša attīrīšana

0.4106
2.0531
0.5749
Atbilstoša attīrīšana
Atbilstoša attīrīšana

procesa norise un attīrīšanas iekārtu darbība;

1. Nodrošināt vienmērīgu notekūdeņu padevi uz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām. NAI
ekspluatēt tā, lai sasniegtu maksimāli iespējamo attīrīšanas kvalitāti ([15] 41. punkts).
2. Nodrošināt NAI aizsargjoslu 200 m 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.
3. Nodrošināt kanalizācijas tīklus un notekūdeņu attīrīšanas iekārtas tehniskā kārtībā, lai
nepieļautu gruntsūdeņu piesārņošanu.
4.Notekūdeņu attīrīšanas procesā veidojoties notekūdeņu nosēdumiem un dūņām,
nodrošināt vides aizsardzības prasību ievērošanu šo notekūdeņu attīrīšanas procesa atkritumu
apsaimniekošanā.
5. Perspektīvā paredzēt maksimāli vairāk jaunās dzīvojamās teritorijas pieslēgt pie kopējā
kanalizācijas tīkla.
6. Nodrošināt iespēju kanalizācijas notekūdeņus no izsmeļamajām bedrēm un sausajām
tualetēm novadīt notekūdeņu attīrīšanas iekārtās, kas darbojas bioloģiskajā režīmā un kurās ir
izbūvēta speciāla aka šādu notekūdeņu pieņemšanai.
7. Līgumus ar fiziskām un juridiskām personām par notekūdeņu savākšanu un attīrīšanu slēgt
saskaņā ar 22.01.2002. MK noteikumu Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju
ūdenī” 43. punkta prasībām. Pirms novadīšana sadzīves kanalizācijā ražošanas notekūdeņiem
jānodrošina priekšattīrīšana gadījumos, kad to parametri neatbilst tipisku sadzīves notekūdeņu
parametriem.
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13.3.

uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes);

1. Notekūdeņu testēšanu veikt:
1.1. notekūdeņu attīrīšanas iekārtās A600163 ieplūstošajiem notekūdeņiem;
1.2. notekūdeņu attīrīšanas iekārtās A600163 attīrītajiem notekūdeņiem.
2. Nodrošināt nepārtrauktu notekūdeņu uzskaiti. Datus reģistrēt uzskaites žurnālā rakstiskā
vai elektroniskā veidā ne retāk kā vienu reizi mēnesī. Katra ieraksta pareizību un atbilstību
ar parakstu apliecināt atbildīgajai amatpersonai. Vienu reizi pusgadā nodrošināt elektroniskā
veidā sagatavota reģistrācijas žurnāla datorizdruku.
3. Nodrošināt paraugu ņemšanas vietas pieejamību (izveidot taku, nopļaut zāli, ziemā
notīrīt sniegu).
4. Notekūdeņu testēšanas paraugu ņemšana jānodrošina:
4.1. attīrītajiem notekūdeņiem - īpašā kontroles akā, kura ierīkota aiz notekūdeņu
attīrīšanas iekārtām;
4.2. ieplūstošajiem notekūdeņiem īpašā kontroles akā, kura ierīkota pirms
notekūdeņu attīrīšanas iekārtām.
5. Paraugu ņemšana ieplūdē un izplūdē, kā arī paraugu testēšana jāveic atbilstoši C-5.
tabulā uzrādītajam grafikam akreditētai laboratorijai ar normatīvajos aktos noteiktā kārtībā
novērtētām metodēm.
C-5. tabula
Monitoringa biežums
Monitoringa biežums gadā

Nosakāmie ingredienti
Susp. vielas
BSP5
ĶSP
Nkop
Pkop
N/NH4
N/NO3

ieplūdē
1 x gadā
1 x gadā
1 x gadā
1 x gadā
1 x gadā
1 x gadā
1 x gadā

izplūdē
1 x ceturksnī
1 x ceturksnī
1 x ceturksnī
1 x ceturksnī
1 x ceturksnī
1 x gadā
1 x gadā

6. Vismaz vienu reizi gadā vasaras periodā notekūdeņu paraugu noņemšanas brīdī
pieaicināt VVD Madonas RVP atbildīgo inspektoru.
7. Testēšanas pārskatam jāsatur ziņas par paraugu ņēmēju un paraugu ņemšanas akreditāciju.
8. Notekūdeņu testēšanas rezultātus reģistrēt notekūdeņu kvalitātes reģistrācijas žurnālā
rakstiskā vai elektroniskā veidā, katra ieraksta atbilstību apstiprināt ar atbildīgās
amatpersonas parakstu. Vienu reizi pusgadā nodrošināt elektroniskā veidā sagatavota
reģistrācijas žurnāla datorizdruku.
13.4. mērījumi saņēmējā ūdenstilpē;
1. Veikt notekūdeņu emisijas ietekmes mērījumus Azandas upē vienu reizi trīs gados
vasaras mazūdens periodā. Pirmo reizi mērījumus veikt 2016. gadā. Mērījumus veikt 0.5 km
augšpus un 0.5 km lejpus notekūdeņu ieplūdes vietai N600150 ([16] 3. pielikums).
2. Virszemes ūdenī noteikt sekojošus ingredientus – pH, suspendētās vielas, bioloģisko
skābekļa patēriņu BSP5, amonija slāpekli N/NH4, nitrītu slāpekli N/NO2, kopējo fosforu Pkop,
saprobitātes indekss.
3. Testēšanas pārskatus uzrādīt pēc pieprasījuma VVD Madonas RVP inspektoram
pārbaudes laikā.
13.5. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija;
Notekūdeņu uzskaitei izmantot metroloģiski pārbaudītu mēraparatūru. Mēraparāta
pārbaudi veikt atbilstoši 2006. gada 5. decembra Ministru kabineta noteikumos Nr. 981
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”Noteikumi par mērīšanas līdzekļu atkārtoto verificēšanu, verificēšanas sertifikātiem un
verificēšanas atzīmēm” 6., 8. un 18. punktā minētajai kārtībai un 3. pielikumā noteiktajai
precizitātei.
13.6. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām;
1. Katru gadu līdz 1. martam iesniegt elektroniski (meteo.lv) vides aizsardzības valsts
statistikas pārskata veidlapu „Nr.2 – Ūdens. Pārskats par ūdens resursu lietošanu”, saskaņā ar
MK 22.12.2008. noteikumu Nr. 1075 „Noteikumi par vides aizsardzības valsts statistikas
pārskatu veidlapām” prasībām.
2. Notekūdeņu testēšanas pārskatu kopijas par iepriekšējo gadu un notekūdeņu emisijas
ietekmes mērījumu testēšanas pārskatu kopijas uzrādīt VVD Madonas RVP vides valsts
inspektoram pēc pieprasījuma pārbaudes laikā.
3. Par avārijām kanalizācijas tīklos, NAI un avārijas izplūdēm ziņot VVD Madonas RVP
(tel. 64807451; 29485237; 29340789). Datumu, cēloni, izplūdušo notekūdeņu daudzumu
pierakstīt notekūdeņu attīrīšanas iekārtu ekspluatācijas žurnālā.
4. Ja atskaites periodā limiti tiek pārsniegti, tad ziņojumā VVD Madonas RVP jānorāda:
 limitu pārsniegšanas iemesli, to analīze;
 pasākumu plāns situācijas uzlabošanai;
14.

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

Nepārsniegt likumdošanā noteikto trokšņu līmeni apkārtējā vidē, uzstādot iekārtas, kas
paaugstina trokšņa līmeni ārpus ūdenssaimniecības iekārtu teritorijas vairāk par 40 dB. ([17])
14.2. trokšņa emisijas avoti;
Ja iekārtās tiek izmantotas ierīces, kuru darbība pārsniedz 40 dB robežvērtību, sniegt
informāciju par tām.
14.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes);
1.Veikt trokšņa mērījumus, ja ir saņemtas sūdzības par traucējošu trokšņa līmeni.
2. Mērījumus veikt attiecīgā jomā akreditētai laboratorijai ar akreditētām metodēm un
mēraparatūru.
14.4. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām;
Pēc pieprasījuma veikto mērījumu rezultātus iesniegt VVD Madonas RVP.
15.

Atkritumi:
15.1. atkritumu veidošanās;


Sadzīves notekūdeņu attīrīšanas dūņas;

15.2. atkritumu apsaimniekošanas nosacījumi;
1. Atkritumu apsaimniekošana nedrīkst negatīvi ietekmēt vidi:
1) radīt apdraudējumu ūdeņiem, gaisam, augsnei, kā arī florai un faunai;
2) radīt traucējošus trokšņus un smakas;
3) nelabvēlīgi ietekmēt ainavas un, it īpaši, aizsargājamās teritorijas;
4) piesārņot un piegružot vidi ([5] 5. pants).
2. Atkritumu plūsmu notekūdeņu attīrīšanas iekārtās nodrošināt atbilstoši 21. tabulai.
3. NAI restēs un smilšu ķērājā uztvertos atkritumus atļauts savākt un novietot atkritumu
konteinerā (nepieļaut bīstamo atkritumu un notekūdeņu dūņu nonākšanu atkritumu
konteinerā).
4. Atkritumu uzglabāšanas vietai jābūt nodrošinātai ar ūdeni un piesārņojošo vielu
necaurlaidīgu pretinfiltrācijas segumu.
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5. Atkritumi jānodod atkritumu apsaimniekošanas organizācijai. Par atkritumu nodošanu jābūt
noslēgtam līgumam.
6. Veikt visu veidu atkritumu uzskaiti žurnālā (tonnās) ik reizi nododot tos savākšanai.
Nodoto atkritumu apjoma uzskaites datus apliecināt atbildīgajai personai parakstoties.
Inspektora pārbaudes laikā jābūt pieejamiem datiem (uzskaites žurnālam) par
apsaimniekošanai nodoto atkritumu apjomu un veidu.
7. Nav pieļaujama nekāda veida atkritumu novietošana tiem nepiemērotās vietās, kā arī
dedzināšana piesārņojošas darbības iekārtu teritorijā.
8. Notekūdeņu dūņas no NAI apsaimniekot atbilstoši MK 02.05.2006. noteikumu Nr.362
“Noteikumi par notekūdeņu dūņu un to kompostu izmantošanu, monitoringu un kontroli”
prasībām.
9. 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.
10. Aizliegts sajaukt dažāda veida bīstamos atkritumus, kā arī sajaukt bīstamos atkritumus ar
sadzīves vai ražošanas atkritumiem. ([5] 19. panta pirmā daļa).
11. Operatoram, veicot savā uzņēmējdarbībā radušos atkritumu pārvadāšanu, saņemt Pārvaldē
atkritumu pārvadāšanas atļauju Ministru kabineta 2011. 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);

1. Veikt sadzīves atkritumu uzskaiti, fiksējot atkritumu veidus, daudzumus, transportēšanas
datumu, ik reizi nododot tos atkritumu apsaimniekotājam.
2. Ierakstus izdarīt atbilstošā žurnālā. Ierakstu pareizību ar parakstu apstiprināt atbildīgai
amatpersonai.
3. Inspektora pārbaudes laikā jābūt pieejamiem datiem (uzskaites žurnāliem) par
apsaimniekošanai un apstrādei nodoto atkritumu apjomu un veidu.
15.4. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām;
Katru gadu līdz 1. martam iesniegt elektroniski (meteo.lv) vides aizsardzības valsts
statistikas pārskata veidlapu „Nr.3 - Atkritumi. Pārskats par atkritumiem”, saskaņā ar MK
22.12.2008. noteikumu Nr. 1075 „Noteikumi par vides aizsardzības valsts statistikas pārskatu
veidlapām” prasībām.
15.5. atkritumu sadedzināšanas vai līdzsadedzināšanas iekārtai – iekārtas jauda,
iekārtā sadedzināmo atkritumu kategorijas, atkritumu daudzums;
Nosacījumi netiek izvirzīti.
15.6. atkritumu poligoniem – poligona kategorija, ietilpība, darbības ilgums,
apglabājamo atkritumu veidi un kategorijas, prasības poligona iekārtošanai,
ekspluatācijai, uzraudzības un kontroles procedūrām, prasības poligona
slēgšanai un apsaimniekošanai pēc slēgšanas;
Nosacījumi netiek izvirzīti.
16.

Prasības augsnes, grunts, kā arī pazemes ūdeņu aizsardzībai;

1. Nepieļaut neattīrītu notekūdeņu noplūdi no attīrīšanas iekārtām, radot pazemes ūdeņu
piesārņojuma risku.
2. Veikt regulāras kanalizācijas sistēmas tehniskā stāvokļa kontroles, lai nepieļautu cauruļu
dehermetizāciju un nepieļautu neattīrītu notekūdeņu noplūdes.
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16.1 Nosacījumi A kategorijas iekārtām, ar kuriem saskaņā izvērtē atbilstību emisijas
robežvērtībām, kas noteiktas secinājumos par labākajiem pieejamiem tehniskiem
paņēmieniem.
Neattiecas uz pieteikto B kategorijas piesārņojošo darbību.
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;

1. Iekārtas darbībai netipiskos apstākļos gadījumā nepieļaut:
1. nekāda veida ķīmisko vielu un produktu nonākšanu apkārtējā vidē;
2. neattīrītu notekūdeņu noplūdi no attīrīšanas iekārtām;
2. Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu bioloģiskā darbības režīma pārtraukuma gadījumos,
piem. elektroenerģijas padeves pārtraukuma gadījumos ilgāk par 12 (divpadsmit) stundām:
1. nekavējoties informēt Valsts vides dienesta Madonas reģionālo vides pārvaldi
par izveidojušos situāciju;
2. veikt papildus notekūdeņu monitoringu, vadoties pēc VVD reģionālās vides
pārvaldes norādījumiem (monitoringa ilgums, regularitāte, nosakāmie
ingredienti) konkrētā situācijā.
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. Ne vēlāk kā 30 dienas pirms iekārtas darbības pilnīgas pārtraukšanas iesniegt
reģionālajai vides pārvaldei attiecīgu iesniegumu, norādot pasākumus, kas tiks veikti darbības
vietas sakārtošanai. Pēc vietas sakārtošanas, iesniegt vides pārvaldē informāciju par paveikto
([2] 4. pants).
2. Pēc iekārtas pilnīgas darbības pārtraukšanas veikt pasākumus, kas nepieciešami
piesārņojuma riska novēršanai un iekārtas darbības vietas sakārtošanai atbilstošā stāvoklī ([2]
4. pants (9) daļa).
3. Uzkrātos visa veida atkritumus nodot atkritumu savākšanas un pārvadāšanas
uzņēmumiem, saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem.
4. No attīrīšanas iekārtām izvest dūņas un nodrošināt to apsaimniekošanu atbilstoši
normatīvo aktu prasībām.
19. Nosacījumi avāriju novēršanai un darbībām ārkārtas situācijās;
1. Ārkārtējo situāciju un ražošanas avāriju gadījumā rīkoties saskaņā ar uzņēmuma
izstrādātiem reaģēšanas pasākumiem ārkārtas situācijās.
2. Veikt nepieciešamos piesardzības pasākumus, lai novērstu vai, ja tas nav iespējams,
samazinātu vides piesārņošanu vai tās risku, kā arī avāriju risku ([2] 5. pants).
3. Sniegt darbiniekiem, kuri veic piesārņojošo darbību, nepieciešamās zināšanas par
kārtību, kādā šī darbība veicama un tās iespējamo ietekmi uz cilvēka veselību un vidi, par
piesardzības pasākumiem šīs ietekmes samazināšanai, kā arī par rīcību avārijas situācijā ([2]
6. pants (2) daļa).
4. Darbības traucējumu gadījumā, ieskaitot avārijas, kas rada tieša kaitējuma draudus videi
vai ir izraisījušas kaitējumu videi, rīkoties saskaņā ar normatīvo aktu prasībām:
4.1. ja kaitējums videi nav nodarīts, bet pastāv tieši kaitējuma draudi, nekavējoties
veikt visus nepieciešamos preventīvos pasākumus,
4.2. ja pastāv tieši kaitējuma draudi, kā arī tad, ja, veicot preventīvos pasākumus, nav
izdevies likvidēt tiešos kaitējuma draudus, nekavējoties rakstveidā informēt VVD Madonas
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RVP par šiem draudiem, veiktajiem preventīvajiem pasākumiem un citiem būtiskiem situāciju
raksturojošiem aspektiem,
4.3. ja nodarīts kaitējums videi, nekavējoties rakstveidā ziņot VVD Madonas RVP, par
kaitējumu videi un sniegt pilnīgu situācijas raksturojumu, nekavējoties veikt neatliekamos
pasākumus, kā arī veikt sanācijas pasākumus ([1] 27., 28. pants).
5. Operators ir atbildīgs par savas profesionālās darbības ietvaros nodarīto kaitējumu videi
vai tiešiem kaitējuma draudiem, ko izraisījusi viņa tīša vai aiz neuzmanības veikta darbība vai
bezdarbība, ar kuru ir pārkāptas vides normatīvo aktu prasības. Operatora pienākums ir segt
izmaksas, ko radījis viņa nodarītais kaitējums videi vai tieša kaitējuma draudi. ([1] 25. pants
(1), (2) daļa).
20. Prasības informācijai, kas sniedzama vides aizsardzības institūcijām, ja pārkāpti
atļaujas nosacījumi, vai notikusi avārija, kā arī prasības informācijai, kas sniedzama
vides aizsardzības institūcijām saskaņā ar Eiropas piesārņojošo vielu un izmeši
pārneses reģistru, kā to nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada
18.janvāra Regula Nr.166/2006 par Eiropas piesārņojošo vielu un izmešu pārneses
reģistra ieviešanu un Padomes Direktīvu 91/689 EEK un 96/61 EK grozīšanu;
1. Nekavējoties informēt attiecīgās institūcijas, ja:
1) pārkāpti atļaujas nosacījumi;
2) radušies vai var rasties draudi cilvēka veselībai, dzīvībai vai videi;
3) ir notikusi avārija.
2. Paziņojumā jāiekļauj šāda informācija:
4) negadījuma datums un laiks;
5) negadījuma apstākļi;
6) pasākumi, kas veikti seku likvidācijā.
Tālruņa numuri informācijas sniegšanai 64807451; 29485237; 29340789;
21.

Nosacījumi vides valsts inspektoru regulārajām kontrolēm;

1. Vides stāvokļa un šīs atļaujas nosacījumu kontroli veic Valsts vides dienesta Madonas
reģionālās vides pārvaldes inspektori ([2] 49. pants).
2. Uzņēmumā jābūt pieejamiem visiem dokumentiem vides valsts inspekcijas veikšanai un
atļaujas nosacījumu pārbaudei.
3. Uzņēmuma integrētā kontrole jāveic ne retāk kā vienu reizi gadā.
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Tabulu saraksts
Tabulas
Nosaukums
Nr.
1.
Informācija par noslēgtajiem līgumiem
Ķīmiskās vielas, ķīmiskie produkti un citi
materiāli, ko izmanto ražošanas procesā kā
2.
izejmateriālus vai palīgmateriālus un kuri nav
klasificēti kā bīstami
Bīstamās ķīmiskās vielas un ķīmiskie produkti, kas
3.
izmantoti ražošanā kā izejmateriāli, palīgmateriāli
vai veidojas starpproduktos vai gala produktos
Kurināmā vai degvielas izmantošana
4.
siltumenerģijai, elektroenerģijai un transportam
uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) iekšienē
5.

8.

Siltumenerģijas izmantošana gadā

9.

11.

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

12.

Emisijas avotu fizikālais raksturojums

13.

No emisiju avotiem gaisā emitētās vielas

14.

Emisija no neorganizētiem emisiju avotiem un
smakas

15.

Piesārņojošo vielu emisijas limitu projekts

16.

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

17.
18.
19.

Netiek izmantotas
Neattiecas uz
konkrēto iekārtu
Neattiecas uz
konkrēto iekārtu

7.

10.

20.

Trokšņa avoti un to rādītāji

21.
22.

Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem
Atkritumu savākšana un pārvadāšana

23.

Atkritumu apglabāšana

24.

Monitorings

Komentārs, ja
tabula nav aizpildīta

Netiek izmantotas

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

6.

Aizpildīta
(atzīmēt ar X)
X

Nav nepieciešams
X
Neattiecas uz
konkrēto iekārtu
X
X
X
Neattiecas uz
konkrēto iekārtu
Neattiecas uz
konkrēto iekārtu
Neattiecas uz
konkrēto iekārtu
Neattiecas uz
konkrēto iekārtu
X
X
Neattiecas uz
konkrēto iekārtu
X
Neattiecas uz
konkrēto iekārtu
X
X
Neattiecas uz
konkrēto iekārtu
X
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1.tabula
Informācija par noslēgtajiem līgumiem(1)

Nr.
p.k.

1.
(1)

Līguma numurs

Līguma priekšmets

Atkritumu apsaimniekošana

Līgumā norādītā jauda
(piemēram,
Līgumslēdzējas puses
notekūdeņu, atkritumu
apjoms)
Druvienas pagasta pārvalde/ SIA
Atkritumu apjoms
Vides pakalpojumu grupa
līgumā nav atrunāts.

Līguma
termiņš

Operators pēc reģionālās vides pārvaldes pieprasījuma uzrāda līgumu oriģinālus.

7. tabula
Elektroenerģijas izmantošana (gadā)
Elektroenerģija, MWh/a
izlietots

kopējais daudzums
32395

Ražošanas iekārtām
Apgaismojumam
Atdzesēšanai un saldēšanai
Vēdināšanai
Apsildei
Citiem mērķiem
Kopā

32395
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9. tabula
Ūdens ieguve
Ūdens ieguves avota
identifikācijas
numurs
(*)

Ūdens ņemšanas avots (ūdenstilpe vai urbums)
ģeogrāfiskās
ūdens
koordinātas
nosaukums un atrašanās
saimnieciskā
vieta (adrese)
iecirkņa kods
Z platums A garums

Ūdens daudzums
teritoriālais
kods

kubikmetri
dienā

kubikmetri
gadā

P600234

AA1 Centrs

570 07’10”

26017’40”

5288100

0500252

13

4745

P600784

AA2 Torņakalns

57006’59,1”

26017’55”

5288100

0500252

38

13870

P600235

AA3 Mežkleivas

57007’50”

26015’30”

5288100

0500252

3

1095

10.tabula
Informācija par ūdensapgādes sistēmu un derīgo izrakteņu (pazemes ūdens) atradnēm(1)
Nr.p.k
1.
2.
3.

Dokuments

Izstrādāšanas datums

Atzīme par dokumenta
esību

Ūdensapgādes ārējo tīklu un būvju tehniskās inventarizācijas lieta
Ūdensapgādes sistēmas shēma
Tehniskā pase

4.

Ūdensapgādes urbuma pase

5.

Derīgo izrakteņu (pazemes ūdens) atradnes pase

AA Centrs 1983. gads
AA Mežkleivas 1989. gads
AA Torņakalns 2014. gads

Piezīme.
(1)
Operators pēc reģionālās vides pārvaldes pieprasījuma uzrāda dokumentu oriģinālus.

25

Ir

11. tabula
Ūdens lietošana

Ūdens ieguves avoti un izmantošanas
veidi
1. No ārējiem piegādātājiem
2. No īpašniekam piederoša urbuma
3. Ezers vai upe
4. Jūras ūdens
5. Citi avoti
Kopā:

Kopējais
ūdens
patēriņš

Atdzesēšanai
(kubikmetri
gadā)

Ražošanas
procesiem
(kubikmetri gadā)

Citiem
Sadzīves
mērķiem
vajadzībām
(kubikmetri
(kubikmetri gadā) gadā)atsūknēšana

19 710

14 402

5 308

19 710

14 402

5 308

16. tabula
Piesārņojošās vielas notekūdeņos
Izplūdes punkta
numurs un
adrese

Piesārņojošā viela,
parametrs

(1)

A600163
BIO M-45
ar izplūdi Azandas
upē

Koncentrācija,
ko nedrīkst
pārsniegt (mg/l)
(2)

Suspendētās vielas
ĶSP
BSP5
Pkopējais
Nkopējais
N/NH4
N/NO3

35
25
125
nelimitējas
nelimitējas
nelimitējas
nelimitējas

Pirms attīrīšanas
mg/l, 24
tonnas gadā
stundās
(vidēji)
(vidēji)
-

Īss lietotās
attīrīšanas
apraksts un tās
efektivitāte (%)
BIO M -45
mehāniskā,
bioloģiskā
attīrīšana,
otrreizējā
nostādināšana

Piezīme.
* -saskaņā ar MK noteikumiem Nr.34/2002 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” 52., 53.punkts, 5.pielikums
(1) Saskaņā ar valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” klasifikatoru;
(2) Norāda tikai atļaujā.
(3) Vielas kods ar valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” apstiprinātu sarakstu;
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Pēc attīrīšanas
mg/l,
tonnas
24 stundās
gadā
(vidēji)*
(vidēji)
< 35
0.574
< 25
0.410
< 125
2.053
-

17. tabula
Tieša notekūdeņu un lietusūdeņu izplūde ūdens objektos (grāvī, upē, ezerā, jūrā)

Izplūdes vietas
nosaukums un
adrese (vieta)

Izplūdes
vietas
identifikācijas
numurs
(1)

N600150
BIO M-45
ar izplūdi Azandas
upē

A600163

Izplūdes vietas
ģeogrāfiskās
koordinātas

Saņemošā ūdenstilpe

Z platums

A garums

nosaukums

57007’17”

26018’11”

Azandas upe

Kods
(1)

ūdens
caurtece
(m3/h)

52881000

Notekūdeņu
daudzums
m3/d
(vidēji)

Izplūdes ilgums
(2)

kubikmetru gadā
(vidēji)

stundas/
diennaktī
dienas/ gadā

16 425

24/365

45

Piezīmes.
Saskaņā ar valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” klasifikatoru;.
( 2)
Neregulārām izplūdēm izplūdes periodu norāda stundās, dienās, mēnešos un gados (arī periodus, kas saistīti ar sistēmas uzstādīšanu, uzturēšanu un remontēšanu).

(1)

19.tabula
Operatora rīcībā esošie kanalizācijas sistēmu raksturojošie dokumenti(1)
Nr.p.k.
1.
2.

Dokuments
Kanalizācijas ārējo tīklu un būvju tehniskās
inventarizācijas lieta
Kanalizācijas sistēmas tehniskā pase

Piezīme. (1) Operators pēc reģionālās vides pārvaldes pieprasījuma uzrāda dokumentu oriģinālus.
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Izstrādāšanas datums

Atzīme par dokumenta
esību

2005.

ir

21.tabula
Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem

Atkritumu
klase

Atkritumu
nosaukums

(1)

(2)

190805

Sadzīves
notekūdeņu
attīrīšanas
dūņas

Atkritumu
bīstamība(3)

Pagaidu
glabāšanā
(t)

Nav
bīstami

Ienākošā atkritumu plūsma (t/a)
saņemts no
saražots
citiem
uzņēmugalvemiem
kopā
nais avots
t
(uzņēmē(4)
jsabiedrībām)
NAI

1.8

Izejošā atkritumu plūsma (t/a)
nodots
pārstrādāts
apglabāts
citiem
uzņēmuRDmiem
daudaukods
kods (uzņēmējdzums
dzums
(5)
(6)
sabiedrībām)

1.8

kopā

1.8

Piezīmes.
(1), (2), (3)

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

22.tabula
Atkritumu savākšana un pārvadāšana

Atkritumu
klase (1)

Atkritumu
nosaukums(2)

190805

Sadzīves
notekūdeņu
attīrīšanas
dūņas

Atkritumu
bīstamība(3)

Nav bīstami

Pārvadāto
atkritumu
daudzums
(tonnas/gadā)

Savākšanas
veids(4)

asenizācija

1.8

Pārvadāšanas
veids(5)

Traktortehnika

Komersants,
kas veic
atkritumu
pārvadājumus
(vai atkritumu
radītājs)
Uzņēmums,
kas saņēmis
atbilstošu
atļauju

Piezīmes.
(1), (2), (3)
Saskaņā ar Ministru kabineta 2011. gada 19.aprīļa noteikumiem Nr.302 "Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus".
(4)
Konteineri, mucas, maisi un citi.
(5)
Autotransports, dzelzceļš, jūras transports
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Komersants,
kas saņem
atkritumus
Uzņēmums,
kas saņēmis
atbilstošu
atļauju

1.8

24. tabula
Monitorings
Kods(1)

N600150

Monitoringam
pakļautie parametri
Suspendētās vielas
BSP5
ĶSP
N kopējais
P kopējais
N/NH4
N/NO3

Paraugu ņemšanas Analīzes metode un
metode
tehnoloģija
Ieplūdē un izplūdē
Konkrētā laboratorijā
akreditētas
metodes

Konkrētā
laboratorijā
akreditētas
metodes

Kontroles
biežums

1 reizi gadā ieplūdē
un 1 reizi ceturksnī
izplūdē

Laboratorija, kas
veic analīzes

Akreditēta
laboratorija

1 reizi gadā izplūdē
un ieplūde
Azandas upē

52881000

Ph
Suspendētās vielas
BSP 7
N/NH4
N/NO2
N/NH4

Konkrētā laboratorijā
akreditētas
metodes

Konkrētā laboratorijā
akreditētas
metodes

2016., 2020. gads

Akreditēta
laboratorija

Atbilstoši MK noteikumiem Nr. 235 “Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes
prasības, monitoringa un kontroles kārtība”

Akreditēta
laboratorija

Dzeramais ūdens
P600234
P600784
P600235

Piezīme. (1) Emisijas avota kods, izplūdes kods vai atkritumu kods. Lietot tādus pašus kodus kā šī pielikuma 13.2., 14.1., 14.2., 14.3., 16.1. un 17.1.tabulā.
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1. PIELIKUMS

Informācija par iesnieguma un tā precizējumu vai papildinājumu
iesniegšanas datumiem

Dokuments

Saņemts/Nosūtīts

Iesnieguma pirmā redakcija saņemta
Iesniegums pieņemts (atzinums)

09.07.2015.
22.07.2015.
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2. PIELIKUMS

Kopsavilkums
1.Ziņas par uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību):

Gulbenes novada Druvienas pagasta pārvalde
Adrese: „Pagastmāja”, Druviena, Druvienas pagasts, Gulbenes novads,
LV-4426;
Tālruņa numurs: 64430785
Elektroniskā pasta adrese: druvienas.pagasts@gulbene.lv
Kontaktpersonas vārds, uzvārds: J. Graumanis
Amats: Pārvaldes vadītājs
2. Īss ražošanas aprakstu un iemeslu, kāpēc nepieciešama atļauja;

Druvienas pagasta pārvalde nodrošina Druvienas ciemata iedzīvotājus un infrastruktūras objektus ar
nepieciešamo dzeramo ūdeni, kā arī kanalizācijas notekūdeņu novadīšanu uz pagasta notekūdeņu attīrīšanas
iekārtām.
Ūdenssaimniecības sistēmas darbību apkalpo 1 cilvēks.
Darbības veids atbilst Ministru kabineta noteikumu Nr. 1082 (04.12.2010.), 1.pielikuma sadaļai :
8. Citas nozares: 8.9. notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dienā.
3. Piesārņojošās darbības apraksts, norādot izmantojamos resursus un emisiju ietekmi uz vidi:
3.1. ūdens patēriņš (ikgadējais daudzums – esošai iekārtai) un pasākumi ūdens lietošanas
samazināšanai;
Druvienas pagasta Druvienas ciemata ūdensapgādei paredzēti trīs artēziskie urbumi: AA1 Centrs
(P600234), kas ierīkots 1983. gadā, urbuma dziļums 227 metri, maksimāli pieļaujamais debits 2 l/sek. No
artēziskā urbuma AA1 Centrs (P600234) iegūtais ūdens daudzums sastāda 13 m3 diennaktī, jeb 4 745 m3
gadā. Artēziskais urbums AA2 Mežkleivas (P600235) ierīkots 1989. gadā, urbuma dziļums 110 metri,
maksimāli pieļaujamais debits 1 l/sek. No artēziskā urbuma AA2 Mežkleivas (P600235) iegūtais ūdens
daudzums sastāda 3 m3 diennaktī jeb 1 095 m3 gadā. Artēziskais urbums AA2 Torņkalns (P600784) ierīkots
2014. gadā, urbuma dziļums 223 metri, maksimāli pieļaujamais debits 2.20 l/sek. No artēziskā urbuma AA2
3
3
Torņkalns (P600784) iegūtais ūdens daudzums sastāda 38 m diennaktī jeb 13 870 m gadā. Ūdens pa
centralizētajiem ūdensapgādes tīkliem tiek padots patērētājiem, galvenais ūdens patērētājs – dzīvojamais
sektors (komunālajai saimniecībai, piemājas dārzu laistīšanai, lopu dzirdināšanai). Lielā daļā viensētu un
zemnieku saimniecību ūdensapgādei tiek izmantotas grodu akas, ūdens kvalitāte ir apmierinoša.
3.2. galvenie izejmateriāli (arī kurināmais un degviela) un to lietojums;
Ķīmiskās vielas un produkti notekūdeņu attīrīšanas procesā netiek izmantoti.
3.3. bīstamo ķīmisko vielu lietošana un plānotie pasākumi to aizvietošanai;
Bīstamās ķīmiskās vielas netiek izmantotas.
3.4. nozīmīgākās emisijas gaisā un ūdenī (koncentrācija un ikgadējais lielums);
Notekūdeņu attīrīšanai tiks izmantotas attīrīšanas iekārtas BIO 45, kuras izbūvētas 2014. gadā. Projektētā
jauda 45 m3 diennaktī. Bioloģisko attīrīšanas iekārtu bloks sastāv 3 daļām – denitrifikatora, aerotenka un
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otrreizējā nostādinātāja.
3.5. atkritumu veidošanās un apsaimniekošana;
Atkritumu apsaimniekošanu saskaņā ar līgumu veic SIA “Vides pakalpojumu grupa”. Gada laikā
attīrīšanas iekārtās tiek saražots līdz 1.8 tonnām dūņu. Atkritumi no sietiem tiek savākti maisos, līdz
nodošanai atkritumu apsaimniekotājam maisi ar atkritumiem tiek uzglabāti attīrīšanas iekārtās esošajā ēkā.
Bīstamie atkritumi notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbības rezultātā neveidojas.
3.6. trokšņa emisijas līmenis;
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu, ūdensapgādes urbumu un ūdens sagatavošanas iekārtu apkalpojošais
transports nerada būtisku troksni, kas varētu nelabvēlīgi ietekmēt tuvākās dzīvojamās mājas.
4. Iespējamo avāriju novēršana:
Avārijas seku likvidēšanai var izmantot Druvienas pagasta pārvaldei piederošo tehniku: buldozeru DT 75,
ekskavatoru JUMZ, traktoru T 150K ar asenizācijas mucu XT 10.
Lai nodrošinātu nepārtrauktu attīrīšanas iekārtu darbību ir iegādāts rezerves gaisa pūtējs BAH 6/10,
pārnēsājams kanalizācijas sūknis DG BLUE 50M. Elektroenerģijas padeves nepārtrauktības nodrošināšanai
iegādāts ģenerators 5,0 kW darbināms ar benzīna dzinēju.
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