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A SADAĻA
Vispārīgā informācija par atļauju
1. Normatīvie akti, uz kuriem pamatojoties izsniegta atļauja1
1. Likums „Par piesārņojumu”
2. Ministru kabineta 30.11.2010. noteikumi Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A,B un C
kategorijas piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A un B piesārņojošās
darbības veikšanai”
__________________________
1Atsauces

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

2. Atļaujas derīguma termiņš un jauna iesnieguma iesniegšanas termiņš;
Atļauja Nr. MA13IB0023 izsniegta 2013. gada 29. augustā uz visu attiecīgās iekārtās
darbības laiku.
Iesniegums atļaujas nosacījumu pārskatīšanai un atjaunošanai iesniedzams reģionālajā vides
pārvaldē:
- vismaz 60 dienas pirms būtiskām izmaiņām piesārņojoša darbībā saskaņā ar Ministru
kabineta 30.11.2010. noteikumu Nr.1082 "Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C
kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B piesārņojošo
darbību veikšanai" 4. punktu;
- mēneša laikā pirms izmaiņām piesārņojošā darbībā likuma „Par piesārņojumu” 32. panta
trešās daļas 1.–4. vai 8. punktā minēto apstākļu atklāšanas;
- pirms izmaiņām piesārņojošā darbībā likuma „Par piesārņojumu” 32. panta trešajā, trīs
prim daļā noteiktajos gadījumos;
3. Informācija par to, kam nosūtītas atļaujas kopijas;
•
•
•

Vides pārraudzības valsts birojam (elektroniski uz e-pasta adresi vpvb@vpvb.gov.lv)
Veselības inspekcijai (elektroniski uz e-pasta adresi latgale@vi.gov.lv)
Pļaviņu novada domei (elektroniski uz e-pasta adresi dome@plavinas.lv)

4. Norāde par ierobežotas pieejamības informāciju;
Atļaujā nav iekļauta ierobežotas pieejas informācija.
5. Citas saņemtās atļaujas, kuras aizstāj šī atļauja;
Nav
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B sadaļa
Pieteiktā darbība, iesnieguma izvērtējums un atļaujas izsniegšanas
pamatojums
6. Pieteiktās darbības īss apraksts;
Atbilstoši MK 30.11.2010. noteikumu Nr. 1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C
kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo
darbību veikšanai” 3. pielikuma prasībām uzņēmums iesniedza iesniegumu izmaiņu veikšanai
atļaujā.
Atbilstoši MK 30.11.2010. noteikumu Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C
kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo
darbību veikšanai” 62. punktam operators var ierosināt A vai B kategorijas atļaujas nosacījumu
pārskatīšanu un atjaunošanu, iesniedzot pārvaldē attiecīgu iesniegumu, ja tas nepieciešams
saskaņā ar likumu „Par piesārņojumu”.
Ņemot vērā, ka SIA „Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” ir pārtraukusi centralizētās
siltumapgādes pakalpojumu sniegšanu Vietalvā, Vietalvas pagastā, Pļaviņu novadā,
piesārņojošā darbība neatbilst 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 kategorijas piesārņojošās darbības veikšanai” 2. pielikuma 1.1. punktam sadedzināšanas iekārtas, kuru ievadītā jauda ir vairāk kā 0,2 MW, ja sadedzināšanas iekārtai
saskaņā ar 1. pielikuma 1.1. vai 1.2. apakšpunktu nav nepieciešama atļauja, līdz ar to
nepieciešams veikt izmaiņas B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujā svītrojot informāciju
par ciemata katlumāju.
SIA „Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” nodrošina Vietalvas ciema iedzīvotājus un
infrastruktūras objektus ar nepieciešamo dzeramo ūdeni, kā arī notekūdeņu novadīšanu no ciema
teritorijas uz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām BioDRY-S-50.
Atļaujai pieprasītais apjoms:
•
•

Sadzīves notekūdeņu attīrīšanai bioloģiskajās notekūdeņu attīrīšanas iekārtās BioDRYS-50 līdz 50 m3/dnn jeb 18 250 m3 gadā;
Notekūdeņu dūņas, nosēdumi un atkritumi no sietiem;

Darbības veids atbilst Ministru kabineta noteikumu Nr. 1082 (30.11.2010.) 1.pielikuma
sadaļai:
8. Citas nozares: 8.9. notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru
dienā.
Notekūdeņu novadīšana un attīrīšana.
Vietalvas ciema kanalizācijas sistēma ekspluatācijā nodota 1974. gadā, kanalizācijas tīklu
kopgarums ir 2,96 km. Kanalizācijas sistēmas shēma Vietalvas pagasta, Vietalvas ciema centram
nav izstrādāta. Uz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām tiek novadīti notekūdeņi no daudzdzīvokļu,
individuālajām mājām, katlu mājas, skolas, kantora ēkas.
Notekūdeņu attīrīšanai paredzētas bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas BioDRY-S-50
ar ražību 50 m3/dnn. Attīrītie notekūdeņi pa kanalizācijas cauruļvadu tiek novadīti uz esošo
nosēddīķi. Izbūvēta notekūdeņu pieņemšanas kamera. Attīrīšanas iekārtas iežogotas ar 1,5 m
augstu žogu.
Notekūdeņi uz attīrīšanas iekārtām nonāk pašteces ceļā un tālāk pašteces ceļā tiek novadīti uz
nosēddīķi. Pirms attīrīšanas iekārtām izbūvēts pirmreizējais nostādinātājs d=2000 un h=2800.
Pēc attīrīšanas iekārtām izbūvēts otrreizējais nostādinātājs ar recirkulācijas sūkni uz
mineralizatoru d=1500 un h=1500, kas savienots ar notekūdeņu pieņemšanas kameru. Pēc
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otrreizējā nostādinātajā dzelzsbetona akā d=1500 un h=1100 izbūvēts notekūdeņu uzskaites
mezgls.
Paraugu ņemšanas aka d=400 un h=800 izbūvēta pie notekūdeņu izlaides nosēddīķī.
Notekūdeņu pieņemšanas kamera izbūvēta dzelzsbetona grodos d=1500 un h=3600 un savienota
ar sūknētavu d=2000 un h=3600, kas notekūdeņus padod uz pirmreizējo nostādinātāju.
Notekūdens attīrīšanas iekārta ar jaudu 50 m3/dnn rūpnieciski izgatavota (nerūsošā
tērauda) un sastāv no:
• iekārtas ar divkameru nostādinātāju /septiķi d 2.0m;
• biobloka (2400x4000x2800) un otrreizējā nostādinātāja (d 1.5 m);
• mineralizatora (1.5 m);
• notekūdeņu pieņemšanas kameras (1.5m);
• sūknētavas /2.0m/ ar padeves sūkni (1 gab);
• plūsmas skaitītāja akas (d=1.5m).

Neattīrītie notekūdeņi ieplūst pirmreizēja nostādinātāja, lai atdalītu smiltis, taukus un daļu
suspendēto vielu. Rupjo piesārņojumu atdalīšanai notiek nostādinātāja I – kamerā. Lai novērstu
nepatīkamo smaku, kā arī labāk saraudzētu nogulsnes, izmanto speciālus biopreparātus, kurus
ievieto nostādinātājā 1 reizi 3-6 mēnešos. Ar biopreparātu palīdzību saraudzētajām nogulsnēm
nav smakas, tās ir augsti mineralizētas, viegli atūdeņojas.
No pirmreizējā nostādinātāja attīrītie notekūdeņi vienmērīgi ieplūst bioloģiskajā attīrīšanas
iekārtā. Bloka konstrukcija aprīkota ar plastmasas pildījumu un membrānu aeratoriem.
Membrānu aeratori nodrošina notekūdeņu efektīvu samaisīšanos un skābekļa piesātinājumu.
Attīrīšanas procesu nodrošina uz plastmasas pildījuma piestiprināta mikroorganismu biocenoze.
Biocenozes zemā noslogojuma dēļ un pateicoties specifiskajiem procesiem bioplēves slānī, rodas
labvēlīgi apstākļi vienlaicīgai nitrifikācijai- denitrifikācijai.
Pēc attīrīšanas bloka attīrītie notekūdeņi nonāk otrreizējā nostādinātajā akā ar starpsienu un
sūkni ar taimeri, kas pēc noteikta režīma ieslēdzas un sūknē notekūdeņus uz mineralizatoru.
Mineralizātora un notekūdeņu pieņemšanas akas piepildīšanās gadījumā notekūdeņu plūst uz
aku ar sūkni un pludiņu. Sūknis sūknē notekūdeņus uz spiediena dzēšanas aku, un tad tie nonāk
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pirmreizējā nostādinātajā. Attīrītie notekūdeņi izplūst cauri akai ar plūsmas mērītāju un nonāk
projektā paredzētajā izlaidē nosēddīķī un Vesetas upē.
Atkritumi. Sadzīves atkritumu apsaimniekošanu veic SIA „Pļaviņu Komunālie
pakalpojumi”. No notekūdeņu attīrīšanas iekārtām gada laikā veidojas līdz 2 t notekūdeņu dūņas
un nosēdumi. Notekūdeņu attīrīšanas darbības rezultātā rodas arī atkritumi no sietiem līdz 1t
gadā. Bīstamie atkritumi notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbības rezultātā neveidojas.
Madonas reģionālās vides pārvaldes izvērtējums
SIA „Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” pārziņā esošajā īpašumā „Attīrīšanas iekārtas”,
Vietalvas pagastā, Pļaviņu novadā veiktā darbība ir vienkārša, identificējama un analizējama,
ņemot vērā piesārņojošas darbības specifiku, tā sastāv no vienas B kategorijas piesārņojošas
darbības saskaņā ar Ministru kabineta 2010. gada 30. novembra noteikumu Nr.1082 ”Kārtība,
kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B
kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai” 1. pielikuma 8.9. punktu - notekūdeņu attīrīšanas
iekārtas ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru diennaktī, kuras attīrītos notekūdeņus novada vidē.
Vietalvas ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbības aprakstā ir iekļauta īsa informācija par
šo iekārtu uzbūvi, darbības tehnoloģiju, ekspluatāciju, kā arī pievienota iekārtu pase,
informācija par ūdeni piesārņojošām vielām, ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu
principiālās shēmas, kā arī citi papildus dokumenti, lai Pārvalde varētu izvērtēt iekārtu darbību.
Iesniegtā informācija ir pietiekoši detalizēta, tāpēc Pārvaldei nav būtisku papildinājumu.
Pārvalde pārskata un atjauno šo atļauju, izmantojot sekojošu mūsu rīcībā esošo informāciju:
1. SIA „Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” 2013. gada iesniegumā B kategorijas
piesārņojošai darbībai un tam pievienotajos pielikumos iekļauto informāciju;
2. Atļaujas MA13IB0023 lietā iekļauto informāciju;
3. Pārvaldes plānveida integrētās pārbaudes ziņojumā Nr.669-093/2018 iekļauto
informāciju (pārbaude veikta 2018. gada 5. decembrī);
4. Valsts statistikas pārskatos „Nr.2-Ūdens. Pārskats par ūdens resursu lietošanu” par
2016., 2017., 2018. gadu un „Nr.3-Atkritumi. Pārskats par atkritumiem” par 2016.,
2017., 2018. gadu iekļauto informāciju.
Detalizētāka informācija par notekūdeņu attīrīšanas iekārtu veikto piesārņojošo darbību un
ietekmi uz vidi iekļauta attiecīgajos tālākajos atļaujas punktos.
7. Atrašanās vietas novērtējums
Vietalvas pagasts atrodas Pļaviņu novada austrumdaļā 144 km attālumā no Rīgas, robežojas
ar Aiviekstes, Klintaines, Bebru un Iršu pagastiem Pļaviņu novadā un Ērgļu novada Sausnējas,
Vestienas, Bērzaunes un Kalsnavas pagastiem Madonas novadā. Vietalvas pagasts aizņem 130,4
km2 lielu teritoriju, meži aizņem 43,6% no pagasta kopējās platības.
Vietalvas pagasta reljefu veido Vidzemes augstienes dienvidu nogāzes pāreja uz
Viduslatvijas nolaidenumu. Pagasta lielākā daļa atrodas Vestienas paugurainē. Pagasta teritorijā
ūdens resursi aizņem 223,5 ha (1,7%) lielu platību, tai skaitā zem zivju dīķiem – 2,5 ha.
Pagastu šķērso Vesetas upe – Aiviekstes labā krasta pieteka. Pagasta ziemeļu daļā Veseta
nelielā posmā ir robežupe. Pagasta rietumu un dienvidrietumu pusē robežupe ir Pērse. Pelava
(Pelve) – Pērses kreisā krasta pieteka – tek pa pagasta rietumu daļu. Pagastā ir vairāki nelieli
ezeriņi: Alvīšezers (platība 14 ha), Apezers (3 ha), Vabulītis(3 ha), Baltenītis (2 ha), Miķelēnu
ezers, Zvanezers. Lielākās ūdenstilpnes ir Dīriķu ūdenskrātuve un Alunēnu dīķis.
Pagasta teritorijā atrodas dabas liegums „Vesetas palienas purvs” (251,3 ha), kas ir Natura
2000 teritorija. Derīgo izrakteņu ieguves vietas – Vesetas grants un smilts atradne (krājumi 10,89
milj.m3). Daugavas svīta 1,0m - 17,0m ar dabiskiem atsegumiem. Svītu veido dolomīti un
dolomītmerģeļi. Daugavas svītas plaisainie dolomīti ietver ievērojamus saldūdens krājumus.
Objekts atrodas Viduslatvijas nolaidenumā, Vidzemes Augstienes dienvidu daļā.
Ģeomorfoloģiski objekts iekļaujas Vidzemes augstienes Vestienas pauguraines dienvidu malā,
uz robežas ar Madlienas nolaidenumu. Izplatīti Augšzemes – Vidzemes starpmorēnu nogulumi –
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raupja smilts un grants, oļaina smilts. Arī Vietalvas apkārtnē šie nogulumi veido smilts – grants
ieguves laukumu. Atsevišķās vietās fluvioglaciālie nogulumi veido kēmu terases (Vietalva), osu
grēdas un osveidīgus paugurus (uz rietumiem no Odzienas). Vietalvas apkaimē vaļņveida reljefa
formas, atsevišķus paugurmasīvus un kēmu terasi abpus Vesetas upei veido līdz 30 – 50 m biezi
fluvioglaciālie nogulumi – dažādgraudaina smilts ar granšainas un oļainas smilts, retāk
smalkgraudainas smilts un aleirītu starpkārtām. Vietām tos sedz līdz 5 – 8 m biezs morēnas
slānis. Pauguraine veido ūdensšķirtni tādām Daugavas baseina upēm kā Ogrei, Vesetai, Kujai un
Pērsei.
Madonas reģionālās vides pārvaldes izvērtējums
SIA „Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” pārziņā esošās Vietalvas ciema notekūdeņu attīrīšanas
iekārtas BioDRY-S-50 atrodas zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 3292 006 0036,
„Attīrīšanas iekārtas”, Vietalvas pagastā, Pļaviņu novadā. NAI izvietojumu skatīt atļaujas
3.pielikumā.
Saskaņā ar spēkā esošā Pļaviņu novada teritorijas plānojumu no 2009. gada grafisko daļu
nekustamajam īpašumam „Attīrīšanas iekārtas”, Vietalvas pagastā (atļautā) izmantošana ir
noteikta – rūpniecības un komunālo objektu apbūves teritorija (T). Saskaņā ar Pļaviņu novada
teritorijas plānojumu no 2009. gada teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 89. punktu –
rūpniecības un komunālo objektu apbūves teritorija (T) ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai
nodrošinātu inženiertehniskās apgādes tīklu (ūdensapgādes, kanalizācijas, gāzes,
elektroapgādes, siltumapgādes, telekomunikāciju u.c.) un objektu izbūvi, uzturēšanu,
funkcionēšanai un attīstībai nepieciešamo teritorijas organizāciju, no kā var secināt, ka
paredzētā darbība atbilst spēkā esošajam Pļaviņu novada teritorijas plānojumam 2009. gadam.
Nekustamais īpašums „Attīrīšanas iekārtas”, Vietalvas pagastā, Pļaviņu novadā neatrodas īpaši
aizsargājamā dabas teritorijā un nerobežojas ar to. Saskaņā ar Dabas aizsardzības pārvaldes
dabas datu pārvaldības sistēmā „Ozols” pieejamo informāciju tuvākā īpaši aizsargājamā dabas
teritorija – Vesetas palienes purvs, kas ir Eiropas nozīmes aizsargājamā dabas teritorija (Natura
2000), atrodas aptuveni 4.6 km attālumā dienvidu virzienā no paredzētās darbības vietas. Ņemot
vērā ievērojamo attālumu, nav sagaidāms, ka paredzētā darbība ietekmēs minēto vai kādu citu,
tālāk esošu īpaši aizsargājamu dabas teritoriju.
Paredzētās darbības ietekmes zonā (NAI teritorijā) neatrodas dabiskas ūdensteces, ūdenstilpes
vai to aizsargjoslas. Upe Veseta (ŪSIK kods 4214:01) atrodas aptuveni 430 m attālumā uz
austrumiem no paredzētās darbības vietas, līdz ar to, ja notekūdeņu attīrīšanas iekārtas
darbojas atbilstoši prasībām, būtiska ietekme uz to nav sagaidāma.
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas atrodas ārpus ciema.
8. Lēmuma pieņemšanas procesā iesniegtie priekšlikumi (norādot, kā tie ņemti vērā):
8.1. valsts vai pašvaldību institūciju priekšlikumi;
Priekšlikumi nav izvirzīti;
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.
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9. Iesnieguma novērtējums:
9.1. ieviestie un plānotie labākie pieejamie tehniskie paņēmieni A kategorijas
darbībām;
Neattiecas uz konkrēto piesārņojošo darbību.
9.2. ieviestie un plānotie tīrākas ražošanas pasākumi;
Lai nodrošinātu vides aizsardzības normatīvo aktu prasības SIA „Pļaviņu Komunālie
pakalpojumi” ir saņēmusi B kategorijas piesārņojošas darbības atļauju. Atļauja paredz
notekūdeņu novadīšanu uz bioloģiskajām attīrīšanas iekārtām BioDRY-S-50 ar izplūdi
meliorācijas grāvī un tālāk Vesetas upē. 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. Regulāri tiek
veiktas notekūdeņu kvalitātes kontroles analīzes atbilstoši likumdošanai. Analīzes tiek veiktas
akreditētās laboratorijās.
Madonas reģionālās vides pārvaldes izvērtējums
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtām ir izstrādāta ekspluatācijas instrukcija, tehnoloģijas
dokumentācija, ievērotas visas nepieciešamās drošības un vides aizsardzības prasības un tiek
veikta notekūdeņu attīrīšanas iekārtu vides aizsardzības pasākumu iekšējā kontrole.
Sadzīves atkritumu uzglabāšana teritorijā notiek tam piemērotos apstākļos, ievērojot vides
aizsardzības prasības, darba drošības prasības un ugunsdrošības prasības.
9.3. resursu izmantošana (ūdens, enerģija un ķīmiskās vielas);
• Ūdens;
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbībai ūdens netiek izmantots. Uz attīrīšanas iekārtām tiek
novadīti notekūdeņi, kas veidojas Vietalvas ciemā, kur ūdens tiek iegūts no pazemes
ūdensapgādes urbuma AA3 Centrs 1 (P600413, DB14058) līdz 32 m3/dnn jeb 11 680 m3 gadā,
pazemes ūdensapgādes urbuma AA4 Centrs 2 (P600141, DB 13947) līdz 32 m3/dnn jeb 11 680
m3 gadā un no pazemes ūdensapgādes urbuma AA2 Noras (P600089, DB13946) līdz 8 m 3/dnn
jeb 2 920 m3 gadā. Nosacījumi ūdens ieguvei, uzskaitei un kvalitātes kontrolei noteikti ūdens
resursu lietošanas atļaujā Nr.MA19DU0001 (izsniegta 2019. gada 7. augustā).
• Elektroenerģija;
Apgaismojumam izmanto 438 kWh/g un attīrīšanas iekārtu darbībai 26 280 kWh/g. Kopā 26 718
kWh/g.
• Ķīmiskās vielas;
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbības nodrošināšanai netiek izmantotas ķīmiskās vielas un
produkti.
Madonas reģionālās vides pārvaldes izvērtējums
Vietalvas ciema NAI darbība bez ūdensapgādes un ķīmisko vielu izmantošanas. Ūdens ieguvei
Vietalvas ciema vajadzībām tiek izmantoti trīs pazemes ūdensapgādes urbumi. Tā kā ūdens
ieguve nav piesārņojošā darbība un nav tieši saistīta ar NAI darbību, kā arī ūdens ieguves
urbumi atrodas citā vietā/adresē, informācija par ūdensapgādes urbumiem ir iekļauta SIA
„Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” Vietalvas ciema izsniegtajā ūdens resursu lietošanas atļaujā
Nr. MA19DU0001 (izsniegta 2019. gada 7. augustā).
9.4. emisija gaisā un tās ietekme uz vidi;
Neattiecas uz esošo piesārņojošo darbību.
Madonas reģionālās vides pārvaldes izvērtējums
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Uz iekārtas piesārņojošo darbību neattiecas, jo piesārņojošo vielu emisija gaisā nenotiek (ja tiek
ievērots NAI tehnoloģiskais process).
9.5. smaku veidošanās;
Traucējošas smakas no NAI netiek novērotas, sūdzības no apkārtējiem iedzīvotājiem nav
saņemtas. Smakas veidošanās atkarīga no iekārtas ekspluatācijas režīma, no klimatiskajiem
apstākļiem (temperatūra, sausums, nokrišņi).
Madonas reģionālās vides pārvaldes izvērtējums
Iespējama smaku emisija no notekūdeņu attīrīšanas iekārtām, kanalizācijas sūkņu stacijas.
Pārvaldē nav saņemtas iedzīvotāju sūdzības par gaisa piesārņojumu (traucējošām smakām),
tādēļ uz Atļaujas pārskatīšanas brīdi nav nepieciešams veikt pasākumus smaku novēršanai.
Operatoram ievērojot NAI tehnoloģisko procesu, smakām no iekārtām nevajadzētu izdalīties.
9.6. emisija ūdenī un tās ietekme uz vidi;
Atļaujā pieprasītais kopējais notekūdeņu apjoms, kas tiek novadīts uz bioloģiskajām
notekūdeņu attīrīšanas iekārtām BioDRY–S-50 ir līdz 50 m3/dnn jeb 18 250 m3/gadā.
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtās BioDRY–S-50 attīrītie notekūdeņi izplūst cauri akai ar
plūsmas mērītāju un nonāk projektā paredzētajā izlaidē nosēddīķī un tālāk Vesetas upē, attīrīto
notekūdeņu izplūdes vietas numurs – N600417. Vietalvas ciema kanalizācijas sistēma
ekspluatācijā nodota 1974. gadā, kanalizācijas tīklu kopgarums ir 2,96 km. Kanalizācijas
sistēmas shēma Vietalvas pagasta, Vietalvas ciema centram nav izstrādāta. Uz notekūdeņu
attīrīšanas iekārtām tiek novadīti notekūdeņi no daudzdzīvokļu, individuālajām mājām, katlu
mājas, skolas, kantora ēkas.
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

Vielas kods

BSP5
ĶSP
Suspendētās vielas

230003
230004
230026

Maksimāli pieļaujamā
piesārņojošo vielu
koncentrācija (mg/l)
25
125
< 35

Piesārņojuma
samazinājuma
procenti (%)
70-90
75
90

Maksimālā
piesārņojuma
slodze (t/g)
0.456
2.281
<0.638

Madonas reģionālās vides pārvaldes izvērtējums
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtās BioDRY-S-50 ar identifikācijas Nr. A6000157 un projektēto
jaudu – 50 m3/diennaktī tiek pielietota bioloģiskās attīrīšanas metode. Notekūdeņu attīrīšanas
iekārtas sastāv no divkameru nostādinātāja, biobloka, otrreizējā nostādinātāja, mineralizatora.
Uz bioloģiskajām attīrīšanas ietaisēm nonāk ciema sadzīves notekūdeņi ~ 50 m3/dnn. Ciema
teritorijā pašreiz notekūdeņus rada dzīvojamais un sabiedriskais sektors. Rūpniecisko
notekūdeņu nav.
Galvenās vielas, kas tiek novadītas vidē pēc NAI, ir tipisku sadzīves notekūdeņu
paliekošais piesārņojums: suspendētās vielas, kopējais slāpeklis un kopējais fosfors, kā arī
bioķīmiskais un ķīmiskais skābekļa patēriņš (BSP5 un ĶSP), kas raksturo notekūdeņu kopējo
noslogojumu ar organiskajām vielām. BSP5 ir lielums, kas raksturo ūdens organisko
piesārņojumu, ko spēj noārdīt mikroorganismi. Savukārt ĶSP raksturo notekūdeņu kopējo
noslogojumu ar organiskajām vielām, tas aptver arī bioloģiski nenoārdāmās vielas. Notekūdeņi
ir komunāla rakstura, kas satur sadzīves notekūdeņus, kā arī lietus drenāžas un sniega kušanas
ūdeņu daļēju piejaukumu. Tipiski komunālās saimniecības darbības rezultātā veidojušies
notekūdeņi nesatur bīstamas ķīmiskas vielas.
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NAI darbības novērtēšanai izmanto notekūdeņu testēšanas pārskatus, kuros ietverta
informācija par notekūdeņu kvalitāti raksturojošiem mērījumiem. Notekūdeņu paraugus NAI
ieplūdē un izplūdē ņēma un to testēšanu veica akreditēta laboratorija ar akreditētām metodēm –
SIA „BIOR” testēšanas laboratorija (akreditācijas Nr. LATAK-T-012).
2013. gada 29. augustā Operatoram izdotajā atļaujā B kategorijas piesārņojošai darbībai
Nr.MA13IB0023 bija noteikts, ka notekūdeņu ieplūdē vienu reizi gadā un izplūdē vienu reizi
ceturksnī, jānosaka BSP5, ĶSP, suspendētās vielas, N kop, P kop. Operators šos nosacījumus ir
ievērojis, līdz ar to ir iespējams veikt notekūdeņu kvalitātes izvērtēšanu, t.sk. var noteikt
Vietalvas pagasta Vietalvas ciema NAI darbības efektivitāti.
Pārvalde NAI darbības izvērtēšanai par notekūdeņu ietekmi uz vidi izmantoja notekūdeņu
testēšanas pārskatus, kuros ietverta informācija par notekūdeņu kvalitāti raksturojošiem
mērījumiem. 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).
Informācija par NAI darbības testēšanas rezultātiem norādīta B-2.- B-21. tabulā.
B-2. tabula
Piesārņojošo vielu koncentrācijas notekūdeņos
Rādītājs
Suspendētas vielas
ĶSP
BSP5
P kop
N kop
N/NH4
N/NO3

2016. gada
I cet. ieplūdē
113
108
54.0
2.55
18.2
15.8
0.63

2016. gada
I cet. izplūde
30.8
59.9
35.5
1.5
16.8
14.5
1.79

2016. gada
II cet. izplūde
17.9
59.9
13.0
8.01
2.8
-

2016. gada
III cet. izplūde
2.0
61.8
8.5
5.4
24.9
-

2016. gada
IV cet. izplūdē
41.3
29.5
7.42
8.12
-

B-21. tabula
Piesārņojošo vielu koncentrācijas notekūdeņos
Rādītājs
Suspendētas vielas
ĶSP
BSP5
P kop
N kop
N/NH4
N/NO3

2017. gada
I cet. ieplūdē
190
502.0
319.0
8.83
85.5
84.0
0.1

2017. gada
I cet. izplūde
80.0
239.0
123.0
3.14
44.6
44.4
0.1

2017. gada
II cet. izplūde
25.0
43.9
13.0
4.21
9

2017. gada
III cet. izplūde
52.3
63.2
10.5
0.84
8.85

2017. gada
IV cet. izplūdē
26.4
49.9
12.0
0.78
7.29

B-22. tabula
Piesārņojošo vielu koncentrācijas notekūdeņos
Rādītājs
Suspendētas vielas
ĶSP
BSP5
P kop
N kop
N/NH4
N/NO3

2018. gada
I cet. ieplūdē
40.0
131.0
71.0
2.31
38.1
38.0

2018. gada
I cet. izplūde
22.2
76.1
27.0
1.87
17.6
0.33

2018. gada
II cet. izplūde
41.0
370.0
218.0
8.8
68.4
68.4

2018. gada
III cet. izplūde
2.6
48.5
11.0
4.85
6.19
0.1

2018. gada
IV cet. izplūdē
24.3
50.3
12.1
11.0
54.6
0.27
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Kā redzams augstāk norādītajā B-2.- B-21. tabulā, kurās ir apkopotas ziņas par BioDRY-S-50
testēšanas pārskatiem, 2016., 2017. un 2018. gadā vidē tikuši novadīti nepietiekami attīrīti
notekūdeņi – paaugstinātas BSP5 koncentrācijas pret normatīvu 25 mg/l, paaugstināta ĶSP
koncentrācija pret 125 mg/l un paaugstināta suspendēto vielu koncentrācija pret 35 mg/l.
Analīžu rezultāti norāda uz to, ka esošās attīrīšanas iekārtas darbojas neapmierinoši, jo pēc NAI
izplūdē piesārņojošā viela pārsniedz limitējošo koncentrāciju, tādēļ jāveic pasākumi esošo NAI
darbības uzlabošanai. Lai iekārtas darbotos pēc iespējas efektīvāk, operatoram ir jāseko līdzi
NAI darbībai un jāveic iekārtu apkope saskaņā ar NAI pasē izvirzītajiem nosacījumiem, un tādēļ
Pārvalde atbilstošus nosacījumus izvirzīs atļaujas C sadaļā.
Pieprasītais notekūdeņu daudzums 50 m3 /dnn jeb 18 250m3 /gadā. Saskaņā ar Valsts statistikas
atskaiti ”Nr.2-ūdens. Pārskats par ūdens resursu lietošanu” par 2016., 2017.un 2018. gadu, ir
redzams, ka uz iekārtām: 2016. gadā tiek novadīti ~ 38 m3 /dnn, 2017. gadā tiek novadīti ~47 m3
notekūdeņu diennaktī un 2018. gadā tiek novadīti ~11 m3 notekūdeņu diennaktī.
Vietalvas ciema NAI attīrīto notekūdeņu izplūde ir Vesetas upe.
Saskaņā ar Operatoram izdotajā atļaujā B kategorijas piesārņojošai darbībai Nr.MA13IB0023
nosacījumiem Vesetas upes ūdeņu kvalitātes ķīmiska testēšana jāveic vienu reizi četros gados
mazūdens periodā 300 m augšpus un 300 m lejpus notekūdeņu ieplūdes vietai (N600417). Šis
nosacījums tika izvirzīts, lai izvērtētu attīrīto notekūdeņu ietekmi uz saņemošo ūdensteci un
izvērtētu, vai tas varētu ietekmēt ūdens kvalitāti. Pēdējie mērījumi bija jāveic 2016. gada
mazūdens periodā, bet Operators šos nosacījumus nav ievērojis un notekūdeņu emisijas
mērījumi Vesetas upē 2016. gadā nav veikti.
Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.118/2002 „Noteikumi par virszemes un pazemes
ūdeņu kvalitāti” Vesetas upe no Vietalvas-Vestienas ceļa tilta līdz grīvai (Madonas, Pļaviņu,
Ērgļu novads) ir prioritāri zivju ūdeņi, kas definēti kā lašveidīgo zivju ūdeņi.
Prioritārie zivju ūdeņi ir saldūdeņi, kuros nepieciešams veikt ūdens aizsardzības vai ūdens
kvalitātes uzlabošanas pasākumus, lai nodrošinātu zivju populācijai labvēlīgus dzīves apstākļus.
Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.418/2011 „Noteikumi par riska ūdensobjektiem”
Vesetas upe (ŪSIK kods 4214:01) nav iekļauta noteikto riska ūdensobjektu sarakstā.
Sakarā ar to, ka attīrīto notekūdeņu saņemošā Vesetas upe ir iekļauta prioritāro zivju ūdeņu
sarakstā, uz kuru attiektos paaugstinātas kvalitātes prasības, ir jāturpina veikt ietekmes
testēšanu tajā, lai sekotu līdzi iespējamām ūdens kvalitātes izmaiņām.
Pārvalde uzskata, ka ir jāturpina iesāktā monitoringa programma, lai savlaicīgi varētu konstatēt
izmaiņas ūdens kvalitātē. Tādēļ atļaujas C sadaļā tiks izvirzīti nosacījumi turpmākās
monitoringa programmas veikšanai. Sakarā ar to, ka emisijas mērījumi Vesetas upē netika veikti
2016. gadā, nākamā ietekmes testēšana būs jāveic 2020. gadā vasaras mazūdens periodā.
Operatoram ir jānodrošina Vietalvas ciema NAI darbība tā, lai vidē novadīto notekūdeņu
kvalitāte atbilstu normatīvajos aktos noteiktajam. Ūdens apsaimniekošanas likuma 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. Operatoram NAI jānodrošina notekūdeņu attīrīšana atbilstoši normatīvo aktu
prasībām.
Monitoringa biežumu pārvalde noteiks saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu
Nr. 34/2002 „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 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-3. tabulā.
9.7. atkritumu veidošanās un apsaimniekošana;
Sadzīves atkritumu apsaimniekošanu veic SIA „Pļaviņu Komunālie pakalpojumi”. No
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notekūdeņu attīrīšanas iekārtām gada laikā veidojas līdz 2 t notekūdeņu dūņas un nosēdumi.
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbības rezultātā rodas arī atkritumi no sietiem – 1 t gadā.
Bīstamie atkritumi notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbības rezultātā neveidojas.
Madonas reģionālās vides pārvaldes izvērtējums
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu BioDRY-S-50 darbības rezultātā veidojas notekūdeņu nosēdumi
un atkritumi no sietiem, kā arī notekūdeņu attīrīšanas iekārtu dūņas.
Informāciju par iepriekšējos gados radīto notekūdeņu dūņu un atkritumu no NAI sietiem
daudzumu Operators nav sniedzis, tāpat kā iesniegtajos oficiālās statistikas pārskatos „Nr.3 Atkritumi. Pārskats par atkritumiem”, radīto un uzglabāto dūņu daudzums netiek norādīts, kā
arī netiek norādīta informācija par uzkrātajiem atkritumiem no sietiem.
Pārvalde norāda, ka ir aizliegta neapstrādātu dūņu izkliedēšana NAI teritorijā, izmantošana
mežsaimniecībā, lauksaimniecības zemju mēslošanai un teritorijas apzaļumošanai, kā arī
degradēto platību rekultivācijai, atbilstoši Ministru kabineta noteikumos Nr.362/2006
”Noteikumi par notekūdeņu dūņu un to kompostu izmantošanu, monitoringu un kontroli”.
9.8. trokšņa emisija;
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu apkalpojošais transports nerada būtisku troksni, kas varētu
nelabvēlīgi ietekmēt tuvākās dzīvojamās mājas.
Madonas reģionālās vides pārvaldes izvērtējums
Operatora darbības rezultātā neradīsies būtisks troksnis, kas varētu nelabvēlīgi ietekmēt apkārt
dzīvojošos iedzīvotājus. Iespējamais trokšņa avots ir NAI gaisa pūtējs/kompresors, kas ievietots
ēkā, līdz ar to būtisks troksnis ārpus NAI teritorijas netiek radīts. Pārvaldē sūdzības par NAI
radīto troksni no iedzīvotājiem nav saņemtas.
9.9. augsnes un pazemes ūdeņu aizsardzība;
NAI darbības rezultātā nerodas atkritumi, kas izraisītu augsnes un pazemes ūdeņu
piesārņojumu. Augsnes, grunts, zemes dzīļu un pazemes ūdeņu piesārņojuma izpēte nav veikta.
Madonas reģionālās vides pārvaldes izvērtējums
Nav veikta izpēte par NAI darbības rezultāta radīto augsnes vai pazemes ūdeņu piesārņojumu.
Piesārņojums var rasties novadot vidē pietiekami neattīrītus notekūdeņus, kā arī rodoties
plīsumiem kanalizācijas ūdeņu tīklos. NAI radītie sadzīves atkritumi tiek savākti un uzglabāti
konteineros un nodoti tālākai apsaimniekošanai.
9.10.

avāriju risks un rīcības plāni ārkārtas situācijām;

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 131/2016 „Rūpniecisko avāriju riska
novērtēšanas kārtība un riska samazināšanas pasākumi” piesārņojošām iekārtām nav
nepieciešama rūpniecisko avāriju novēršanas programma vai drošības pārskats un objektu
avārijgatavības plāns.
Inženierkomunikāciju avārijas (kanalizācijas tīklu) gadījumā tiek konstatēts cēlonis un
iespējami ātri novērsti radušies bojājumi.
Lai pēc iespējas izvairītos no kanalizācijas sistēmas bojājumiem, regulāri tiek veikta
ūdensvada un kanalizācijas tīklu profilaktiska apskate.
Visiem attīrīšanas ietaises strādājošiem, pirms darba uzsākšanas (pastāvīgi vai remontu
veikšanai) jāsaņem darba drošības instruktāža. Instruktāža tiek noformēta darba drošības
instruktāžu žurnālā.
Madonas reģionālās vides pārvaldes izvērtējums
Operators iesniegumā norādījis varbūtēju avārijas iemeslus, kā arī to novēršanas iespējas.
Operatora rīcībā ir NAI pase, kurā ietverta iekārtas ekspluatācijas instrukcijas. Iekārtas darbība
būs efektīvāka tikai gadījumā, ja tā regulāri un pastāvīgi tiks apkopta un tīrīta.
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C SADAĻA
Atļaujas nosacījumi
10. Nosacījumi uzņēmuma darbībai
10.1.

darbība un vadība;

Atļauja izsniegta SIA „Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” Vietalvas ciema
notekūdeņu attīrīšanas iekārtu BioDRY-S-50 darbībai
1. Atļauja izsniegta sekojošu darbību veikšanai:
• Sadzīves notekūdeņu attīrīšana bioloģiskajās notekūdeņu attīrīšanas iekārtās BioDRYS-50 ar notekūdeņu daudzumu līdz 50 m3/dnn jeb 18 250 m3 gadā;
• Notekūdeņu dūņas, nosēdumi un atkritumi no sietiem;
2. Piesārņojošā darbība atļauta saskaņā ar vides aizsardzību regulējošo normatīvo aktu
prasībām, atbilstoši šīs atļaujas C sadaļas nosacījumiem un aprakstu B sadaļā. Atļaujas turētāja
pienākums ir veikt piesārņojošo darbību atbilstoši atļaujā un normatīvajos aktos noteiktajām
prasībām, kā arī sekot līdzi izmaiņām normatīvajos aktos, tai skaitā teritorijas plānojumā.
3. Atļauju drīkst izmantot tikai tas operators (komersants), kuram tā ir izsniegta.
4. Operatora maiņas gadījumā iesniegt iesniegumu VVD Madonas RVP, lai precizētu atļauju,
ierakstot tajā datus par jauno operatoru (likuma „Par piesārņojumu” 30. panta trešā daļa).
5. Visu līmeņu darbiniekiem atbilstoši likuma „Par piesārņojumu ” 6. panta otrajā daļā
noteiktajam ir jāsaņem atbilstoša apmācība un instrukcijas par viņu pienākumiem procesu vadībā
un sakarā ar iespējamajām kaitīgo vielu emisijām vidē.
6. Iekārtas 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 (Vides
aizsardzības likuma 25. panta (1) un (2) daļa).
7. Par traucējumiem darbībā, ieskaitot avārijas, kas varētu izraisīt, vai ir izraisījušas nopietnu
piesārņojumu, vai tā risku, nekavējoties ziņot VVD Madonas RVP un citām uzraugošajām
institūcijām. Nedēļas laikā šīm institūcijām jānosūta rakstisks ziņojums ar norādi par
veicamajiem pasākumiem šādu darbības traucējumu vai avāriju novēršanai nākotnē. (likuma
„Par piesārņojumu” 45. panta 4.daļa).
8. Reģistrēt saņemtās sūdzības par vides piesārņojumu, noskaidrot piesārņojuma rašanās cēloni
un operatīvi veikt pasākumus piesārņojuma cēloņa likvidēšanai. Par sūdzībām un veiktajiem
pasākumiem nekavējoties informēt VVD Madonas RVP.
9. Būtisku izmaiņu gadījumā - palielinoties vai krasi samazinoties izmantojamo resursu
daudzumiem, vai pielietojot ķīmiskās vielas un produktus, uzstādot citas tehnoloģiskās iekārtas,
informēt VVD Madonas RVP, lai izvērtētu nepieciešamību izdarīt grozījumus atļaujas
nosacījumos vai izsniegt jaunu atļauju (likuma „Par piesārņojumu” 30. panta 1.daļa, Ministru
kabineta noteikumu Nr.1082/2010 „Kārtība, kādā piesakāmas A,B un C kategorijas
piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A un B piesārņojošās darbības veikšanai”
4.2.punkts).
10. Pārvalde var atcelt atļauju, ja konstatē, ka operators sniedzis nepareizu vai maldinošu
informāciju. (Ministru kabineta noteikumu Nr.1082/2010 „Kārtība, kādā piesakāmas A,B un C
kategorijas piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A un B piesārņojošās darbības
veikšanai” 57.punkts).
11. Atļaujas darbība var tikt apturēta vai atcelta likuma „Par piesārņojumu” noteiktajā kārtībā
(likuma „Par piesārņojumu” 50. panta (4) daļa un 51. panta (4) daļa).
12. Atļaujas nosacījumi var tikt pārskatīti vai papildināti, ja:
− ir saņemta informācija par piesārņojuma negatīvo ietekmi uz cilvēka veselību vai vidi,
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− ir pārsniegti vides kvalitātes normatīvu robežlielumi,
− mainoties normatīvo aktu prasībām (likuma „Par piesārņojumu” 32. pants).
13. Katru gadu līdz 1. martam iesniegt VVD Madonas RVP un Pļaviņu novada pašvaldībā gada
pārskatu par atļaujas nosacījumu izpildi (likuma „Par piesārņojumu” 31. panta (3) daļa,
45. panta (6) daļa, Ministru kabineta noteikumu Nr.158/2009 „Noteikumi par prasībām attiecībā
uz vides monitoringu un tā veikšanas kārtību, piesārņojošo vielu reģistra izveidi un informācijas
pieejamību sabiedrībai” 9. punkts). Gada pārskata forma ir pieejama Valsts vides dienesta
mājaslapā: www.vvd.gov.lv/atskaisu-iesniegumu-un-veidlapu-formas
10.2.

darba stundas;

Nosacījumi netiek izvirzīti.
11. Resursu izmantošana:
11.1.

ūdens;

Nosacījumi ūdens ieguvei, uzskaitei un kvalitātes kontrolei noteikti ūdens resursu lietošanas
atļaujā Nr. MA19DU0001 (izsniegta 2019. gada 7. augustā).
11.2.

enerģija;

Nosacījumi netiek izvirzīti.
11.3.

izejmateriāli un palīgmateriāli;

Nosacījumi netiek izvirzīti.
12. Gaisa aizsardzība:
12.1. emisija no punktveida avotiem, emisijas limiti;
Nosacījumi netiek izvirzīti.
12.2. emisija no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem, emisiju limiti;
Nosacījumi netiek izvirzīti.
12.3. procesa un attīrīšanas iekārtu darbība;
Nosacījumi netiek izvirzīti.
12.4. smakas;
1. Uzņēmuma darbība nedrīkst radīt traucējošas smakas.
2. Nodrošināt Ministru kabineta noteikumu Nr.724/2015 „Noteikumi par piesārņojošas darbības
izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos”
8. punktā noteikto stundas smakas mērķlielumu 5 OUE/m3 ievērošanu.
3. Ja smakas koncentrācija pārsniedz iepriekšējā 2.punktā noteikto smakas mērķlielumu vai
saņemtas vismaz trīs pamatotas iedzīvotāju sūdzības kalendārā gada laikā un Pārvalde ir
izsniegusi operatoram lēmumu par pasākumiem smaku traucējumu samazināšanai, operators veic
smaku koncentrācijas un emisijas plūsmas ātruma mērījumus emisijas avotā iekārtas optimālas
darbības režīmā ne retāk kā reizi sešos mēnešos (Ministru kabineta noteikumu Nr.724/2015
„Noteikumi par piesārņojošas darbības izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību,
kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos” 12. punkts). Iegūtos smaku mērījumu rezultātus ne vēlāk
kā viena mēneša laikā iesniegt Pārvaldei lēmuma pieņemšanai.
4. Smakas koncentrācijas mērījumiem par bāzes metodi (etalonmetodi) izmantot standartā LVS
EN 13725:2004 „Gaisa kvalitāte.
Smakas koncentrācijas noteikšanas ar dinamisko
oflaktometriju” minēto metodi vai citu līdzvērtīgu vai labāku metodi. Smaku koncentrācijas
mērījumus atbilstoši standartam LVS EN ISO/IEC 17025:2005 „Testēšanas un kalibrēšanas
laboratoriju kompetences vispārīgās prasības” veikt attiecīgā jomā akreditētā laboratorijā
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(Ministru kabineta noteikumu Nr.724/2015 „Noteikumi par piesārņojošas darbības izraisīto
smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos” 5. punkts).
5. Reģistrēt speciālā žurnālā un analizēt iedzīvotāju sūdzības par traucējošām smakām no
uzņēmuma piesārņojošās darbības, kā arī novērst to cēloņus.
12.5. emisijas uzraudzība un mērīšana (mērījuma vietas, regularitāte, metodes);
Nosacījumi netiek izvirzīti.
12.6. to emisijas veidu pārraudzība, kas rodas no neorganizētiem (difūziem) emisiju
avotiem;
Nosacījumi netiek izvirzīti.
12.7. gaisa monitorings;
Nosacījumi netiek izvirzīti.
12.8. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija;
Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.
12.9. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām;
Novērojot intensīvu, traucējošu smaku izdalīšanos no notekūdeņu attīrīšanas iekārtām un
decentralizēti savākto notekūdeņu pieņemšanas kameras, nekavējoties ziņot VVD Madonas RVP
( tel. 29485237, 64807451, 29482163);
13. Notekūdeņi:
13.1. izplūdes, emisijas limiti
1. Notekūdeņus novadīt Vietalvas ciemata bioloģiskajās notekūdeņu attīrīšanas iekārtās
BioDRY-S-50 (izplūdes punkta identifikācijas numurs A600157) ar izplūdi Vesetas upē (ŪSIK
42145000).
2. Informācija par atļauto notekūdeņu daudzumu un izplūdi ūdens objektos skatīt C-1. tabulā
Tieša notekūdeņu izplūde ūdens objektos

Izplūdes
punkta numurs
un adrese

Izplūdes
vietas
identifik
ācijas
numurs

A600157
„Attīrīšanas
iekārtas”,
Vietalva,
Vietalvas
pagasts

N600417

Izplūdes vietas
ģeogrāfiskās koordinātes

Saņemošā ūdenstilpe

Z platums

A garums

nosaukums

kods

56044’1.9”

25047’1.3”

Veseta no
Šubrakas 42145000
līdz Savītei

C-1. tabula
Notekūdeņu
daudzums
m3 /
dienā

m3 /
gadā

50

18 250

Izplūdes
ilgums,
stundas/
dienā
dienas/
gadā

24/365

3. Informāciju par atļauto piesārņojošo vielu limitējošām koncentrācijām un piesārņojuma slodzi
skatīt C-2. tabulā.
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C-2. tabula
Atļautās piesārņojošo vielu limitējošās koncentrācijas notekūdeņos vidēji gadā

Piesārņojošā viela,
parametrs

Vielas kods

BSP5
ĶSP
Suspendētās vielas
Kopējais slāpeklis
Kopējais fosfors

230003
230004
230026
230015
230016

Maksimāli pieļaujamā Piesārņojuma
piesārņojošo vielu
samazinājuma
koncentrācija (mg/l)
procenti (%)
25
125
<35
Atbilstoša attīrīšana
Atbilstoša attīrīšana

70-90
75
90
10-15
10-15

Maksimālā
piesārņojuma slodze
(t/g) pie notekūdeņu
apjoma
18 250 m3/gadā*
0.456
2.281
<0.638
Atbilstoša attīrīšana
Atbilstoša attīrīšana

* Maksimālā piesārņojuma slodze par attiecīgo laika periodu ir proporcionāla novadītajam notekūdeņu
apjomam attiecīgajā laika periodā.

13.2. procesa norise un attīrīšanas iekārtu darbība;
1. Līdz 2019. gada 1. oktobrim VVD Madonas reģionālajā vides pārvaldē iesniegt
pasākumu plānu ar konkrētiem pasākumiem Vietalvas ciema notekūdeņu attīrīšanas
iekārtu efektīvas darbības uzlabošanai un nodrošināšanai ilgstošā laika periodā.
2. Atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr. 34/2002 „Noteikumi par piesārņojošo vielu
emisiju ūdenī” 41. punkta noteiktajam nodrošināt vienmērīgu notekūdeņu padevi uz
notekūdeņu attīrīšanas iekārtām. NAI ekspluatēt tā, lai sasniegtu maksimāli iespējamo
attīrīšanas kvalitāti.
3. Nodrošināt NAI aizsargjoslu (aizsargjoslu nosaka no iekārtu ārējās malas) atbilstoši
Aizsargjoslu likums 28. panta 3. daļas 3. apakšpunktam.
4. Nodrošināt kanalizācijas tīklus un notekūdeņu attīrīšanas iekārtas tehniskā kārtībā, lai
nepieļautu gruntsūdeņu piesārņošanu.
5. Notekūdeņu attīrīšanas procesā veidojoties notekūdeņu nosēdumiem un dūņām, nodrošināt
vides aizsardzības prasību ievērošanu šo notekūdeņu attīrīšanas procesa atkritumu
apsaimniekošanā.
6. Neattīrītu komunālo notekūdeņu un notekūdeņu dūņu emisija virszemes ūdeņos vai vidē, kā
arī lietus kanalizācijas sistēmā ir aizliegta saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr. 34/2002
„Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” 42. punktu.
7. Perspektīvā paredzēt maksimāli vairāk jaunās dzīvojamās teritorijas pieslēgt pie kopējā
kanalizācijas tīkla.
8. 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.
9. Līgumus ar fiziskām un juridiskām personām par notekūdeņu savākšanu un attīrīšanu slēgt
saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.34/2002 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju
ūdenī” 43. punkta prasībām.
13.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes);
1. Notekūdeņu testēšanu veikt:
1.1. notekūdeņu attīrīšanas iekārtās A600157 ieplūstošajiem notekūdeņiem;
1.2. notekūdeņu attīrīšanas iekārtās A600157 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.
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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-3. tabulā
uzrādītajam grafikam akreditētai laboratorijai ar normatīvajos aktos noteiktā kārtībā novērtētām
metodēm.
C-3. tabula
Monitoringa biežums
Monitoringa biežums gadā
Nosakāmie ingredienti
Vielas kods
ieplūdē
izplūdē
Suspendētās vielas
230 026
1 x ceturksnī
1 x ceturksnī
BSP5
230 003
1 x ceturksnī
1 x ceturksnī
ĶSP
230 004
1 x ceturksnī
1 x ceturksnī
Kopējais slāpeklis (N kop)
230 015
1 x ceturksnī
1 x ceturksnī
Kopējais fosfors (Pkop)
230 016
1 x ceturksnī
1 x ceturksnī
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 Vesetas upē vienu reizi četros gados vasaras
mazūdens periodā. Mērījumus veikt 0.3 km augšpus un 0.3 km lejpus notekūdeņu ieplūdes vietai
N600417 atbilstoši Ministru kabineta Nr.118/2002 „Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu
kvalitāti” 3. pielikuma prasībām, nosakot šīs atļaujas 24. tabulā noteiktos parametrus.
2. Paraugu ņemšanu ietekmes testēšanai Vesetas upē veikt dienā, kad tiek veikta notekūdeņu
paraugu ņemšana kvalitātes testēšanai NAI ieplūdē un izplūdē (nosacījums izvirzīts, lai
nodrošinātu datus vidē novadītā piesārņojuma kontrolei un sistēmiskai analīzei).
3. Virszemes ūdens kvalitātes testēšanā noteikt šādus rādītājus: pH, suspendētās vielas,
bioķīmiskais skābekļa patēriņš (BSP5), amonija joni (NH4-), nitrītjoni (NO2-), kopējais fosfors
(Pkop.), izšķīdušais skābeklis (O2).
4. Testēšanas paraugus atļauts ņemt un tos testēt tikai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā
akreditētai laboratorijai ar metodēm, kas norādītas laboratorijas akreditācijas apliecībā.
13.5. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija;
Notekūdeņu uzskaitei izmantot metroloģiski pārbaudītu mēraparatūru. Mēraparāta pārbaudi
veikt atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.981/2006 „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 (www.meteo.lv) vides aizsardzības valsts
statistikas pārskata veidlapu „Nr.2 – Ūdens. Pārskats par ūdens resursu lietošanu”, saskaņā ar
Ministru kabineta noteikumu Nr. 271/2017 „Noteikumi par vides aizsardzības oficiālās
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statistikas veidlapām” prasībām.
2. Notekūdeņu testēšanas pārskatu kopijas par iepriekšējo gadu un izvērtējumu par notekūdeņu
kvalitāti un to atbilstību normatīvo aktu prasībām iesniegt Pārvaldē kopā ar gada pārskatu par
atļaujas nosacījumu izpildi.
3. Par avārijām kanalizācijas tīklos, NAI un avārijas izplūdēm ziņot VVD Madonas RVP ( tel.
29485237, 64807451, 29482163). 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;
Trokšņa avoti - gaisa kompresori (NAI) un sūkņi (KSS).
14.2. trokšņa emisijas avoti;
Ārpus notekūdeņu attīrīšanas iekārtām radītais troksnis nedrīkst pārsniegt Ministru kabineta
noteikumu Nr. 16/2014 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” 2. pielikuma
nosacījumiem.
14.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes);
1. Gadījumā, ja ir saņemtas sūdzības no iedzīvotājiem par radīto troksni, veikt trokšņa rādītāju
mērīšanu atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr. 16/2014 „Trokšņa novērtēšanas un
pārvaldības kārtība” prasībām.
2. Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr. 16/2014 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības
kārtība” 12. punkta nosacījumiem saimnieciskas darbības (izņemot ar mūzikas atskaņošanu
saistītas darbības) vai iekārtu (ieskaitot ventilācijas, saldēšanas iekārtas, kompresorus un liftus),
vai satiksmes radītā trokšņa robežlielumu ievērošanu kontrolē Veselības inspekcija.
3. Mērījumus veikt atbilstoši pastāvošās likumdošanas prasībām vides trokšņa mērījumiem,
izmantojot laboratorijas, kuras akreditācijas sfērā iekļauti skaņas spiediena līmeņa mērījumi.
14.4. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām;
Nosacījumi netiek izvirzīti.
15. Atkritumi:
15.1. atkritumu veidošanās;
Atkritumu veidošanās, rīcība ar tiem atļauta atbilstoši, atļaujas 21. tabulai.
15.2. atkritumu apsaimniekošanas nosacījumi;
1. Atkritumus apsaimniekot saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 4. pantu, 12. panta
pirmo daļu, piektās daļas pirmo punktu, 15. panta pirmo un otro daļu 16. panta pirmās daļas
pirmo un otro punkta, 17. panta pirmo daļu 19. pantu: atkritumus savākt un uzglabāt neapdraudot
vidi, cilvēku dzīvību un veselību, kā arī fizisko un juridisko personu īpašumus, neradot
traucējošus trokšņus vai smakas.
2. Atkritumu plūsmu notekūdeņu attīrīšanas iekārtās nodrošināt atbilstoši 21. tabulai.
3. Attīrīšanas iekārtu sietos savāktie sadzīves atkritumi un citi sadzīves atkritumi (tauki un
smiltis no uztvērējiem) līdz to nodošanai savākšanai jāuzglabā konteineros.
4. Atkritumi jānodod atkritumu apsaimniekošanas organizācijai. Par atkritumu nodošanu jābūt
noslēgtam līgumam.
5. Veikt visu veidu atkritumu uzskaiti žurnālā (tonnās) ik reizi nododot tos savākšanai. Nodoto
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atkritumu apjoma uzskaites datus apliecināt atbildīgajai personai parakstoties. Inspektora
pārbaudes laikā jābūt pieejamiem datiem (uzskaites žurnālam) par apsaimniekošanai nodoto
atkritumu apjomu un veidu.
6. Nav pieļaujama nekāda veida atkritumu novietošana tiem nepiemērotās vietās, kā arī
dedzināšana piesārņojošas darbības iekārtu teritorijā.
7. Līgums par sadzīves atkritumu pārvadāšanu jānoslēdz ar atkritumu apsaimniekotāju, kurš ir
noslēdzis attiecīgu līgumu ar pašvaldību atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likuma 16. panta
pirmās daļas 1. punktam.
8. Notekūdeņu dūņas un nosēdumus no notekūdeņu attīrīšanas iekārtām pēc vajadzības izvest uz
Pļaviņu pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtu dūņu laukiem.
9. Notekūdeņu dūņas no NAI apsaimniekot atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem
Nr.362/2006 „Noteikumi par notekūdeņu dūņu un to kompostu izmantošanu, monitoringu un
kontroli” prasībām.
10. Aizliegts izvest neapstrādātas notekūdeņu dūņas - nosēdumus no NAI uz lauksaimniecībā
izmantojamām zemēm, saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr. 362/2006 “Noteikumi par
notekūdeņu dūņu un to kompostu izmantošanu, monitoringu un kontroli” 29. punkta prasībām.
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 (www.meteo.lv ) vides aizsardzības valsts
statistikas pārskata veidlapu „Nr.3 - Atkritumi. Pārskats par atkritumiem”, saskaņā ar
Ministru kabineta noteikumu Nr. 271/2017 „Noteikumi par vides aizsardzības oficiālās
statistikas veidlapām” prasībām.
15.5. atkritumu sadedzināšanas vai līdzsadedzināšanas iekārtai – iekārtas jauda,
iekārtā sadedzināmo atkritumu kategorijas, atkritumu daudzums;
Nosacījumi netiek izvirzīti.
15.6. atkritumu poligoniem – poligona kategorija, ietilpība, darbības ilgums,
apglabājamo atkritumu veidi un kategorijas, prasības poligona iekārtošanai,
ekspluatācijai, uzraudzības un kontroles procedūrām, prasības poligona slēgšanai
un apsaimniekošanai pēc slēgšanas;
Nosacījumi netiek izvirzīti.
16. Prasības augsnes, grunts, kā arī pazemes ūdeņu aizsardzībai;
1. Ievērot Aizsargjoslu likuma 55. pantā noteiktos aprobežojumus ap notekūdeņu attīrīšanas
iekārtām.
2. 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.
16.1 Nosacījumi A kategorijas iekārtām, ar kuriem saskaņā izvērtē atbilstību emisijas
robežvērtībām, kas noteiktas secinājumos par labākajiem pieejamiem tehniskiem
paņēmieniem.
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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. Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 4. pantu ne vēlāk kā 30 dienas pirms iekārtas darbības
pilnīgas pārtraukšanas iesniegt reģionālajai vides pārvaldei attiecīgu iesniegumu, norādot
pasākumus, kas tiks veikti darbības vietas sakārtošanai. Pēc vietas sakārtošanas, iesniegt vides
pārvaldē informāciju par paveikto.
2. Atbilstoši likuma „Par piesārņojumu” 4. panta devīto daļu pēc iekārtas pilnīgas darbības
pārtraukšanas veikt pasākumus, kas nepieciešami piesārņojuma riska novēršanai un iekārtas
darbības vietas sakārtošanai atbilstošā stāvoklī.
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 saskaņā ar likuma „Par
piesārņojumu” 5. pantu. Ārkārtas situāciju un avāriju gadījumā rīkoties saskaņā ar operatora
izstrādātajiem rīcības plāniem.
3. Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 6. panta otro daļu sniegt darbiniekiem, kuri veic
piesārņojošo darbību, nepieciešamās zināšanas par kārtību, kādā šī darbība veicama un tās
iespējamo ietekmi uz cilvēka veselību un vidi, par piesardzības pasākumiem šīs ietekmes
samazināšanai, kā arī par rīcību avārijas situācijā.
4. Atbilstoši Vides aizsardzības likuma 27. un 28. pantam darbības traucējumu gadījumā,
ieskaitot avārijas, kas rada tieša kaitējuma draudus videi vai ir izraisījušas kaitējumu videi,
rīkoties saskaņā ar normatīvo aktu prasībām:
4.1. ja kaitējums videi nav nodarīts, bet pastāv tieši kaitējuma draudi, nekavējoties veikt
visus nepieciešamos preventīvos pasākumus,
4.2. ja pastāv tieši kaitējuma draudi, kā arī tad, ja, veicot preventīvos pasākumus, nav
izdevies likvidēt tiešos kaitējuma draudus, nekavējoties rakstveidā informēt VVD Madonas RVP
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par šiem draudiem, veiktajiem preventīvajiem pasākumiem un citiem būtiskiem situāciju
raksturojošiem aspektiem,
4.3. ja nodarīts kaitējums videi, nekavējoties rakstveidā ziņot VVD Madonas RVP, par
kaitējumu videi un sniegt pilnīgu situācijas raksturojumu, nekavējoties veikt neatliekamos
pasākumus, kā arī veikt sanācijas pasākumus.
5. Saskaņā ar Vides aizsardzības likuma 25. panta pirmo un otro daļu Operators ir atbildīgs par
savas profesionālās darbības ietvaros nodarīto kaitējumu videi vai tiešiem kaitējuma draudiem,
ko izraisījusi viņa tīša vai aiz neuzmanības veikta darbība vai bezdarbība, ar kuru ir pārkāptas
vides normatīvo aktu prasības. Operatora pienākums ir segt izmaksas, ko radījis viņa nodarītais
kaitējums videi vai tieša kaitējuma draudi.
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; 29482163;
21. Nosacījumi vides valsts inspektoru regulārajām kontrolēm;
1. Saskaņā ar Vides aizsardzības likuma 21. panta prasībām vides stāvokļa un šīs atļaujas
nosacījumu kontroli veic Valsts vides dienesta Madonas reģionālās vides pārvaldes inspektori.
2. Uzņēmumā jābūt pieejamiem visiem dokumentiem vides valsts inspekcijas veikšanai un
atļaujas nosacījumu pārbaudei.
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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.

7.
8.
9.

Ūdens ieguve

11.

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

12.

Emisijas avotu fizikālais raksturojums

13.

No emisiju avotiem gaisā emitētās vielas

14.

Emisija no neorganizētiem emisiju avotiem un
smakas

15.

Piesārņojošo vielu emisijas limitu projekts

16.

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

10.

17.
18.
19.
20.

Trokšņa avoti un to rādītāji

21.

Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem

22.

Atkritumu savākšana un pārvadāšana

23.

Atkritumu apglabāšana

24.

Monitorings

Komentārs, ja
tabula nav aizpildīta
Nav pievienota
Netiek izmantotas

Netiek izmantotas
Neattiecas uz
konkrēto iekārtu
Neattiecas uz
konkrēto iekārtu

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

6.

Aizpildīta
(atzīmēt ar X)

Nav nepieciešams
X
Nav nepieciešams
Neattiecas uz
konkrēto iekārtu
Neattiecas uz
konkrēto iekārtu
Nav nepieciešams
Neattiecas uz
konkrēto iekārtu
Neattiecas uz
konkrēto iekārtu
Neattiecas uz
konkrēto iekārtu
Neattiecas uz
konkrēto iekārtu
X
X
Neattiecas uz
konkrēto iekārtu
Nav pievienota
Neattiecas uz
konkrēto iekārtu
X
Neattiecas uz
konkrēto iekārtu
Neattiecas uz
konkrēto iekārtu
X
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7. tabula
Elektroenerģijas izmantošana (gadā)
Elektroenerģija, MW h/a
izlietots
Attīrīšanas iekārtu darbībai
Apgaismojumam
Atdzesēšanai un saldēšanai
Vēdināšanai
Apsildei
Citiem mērķiem
Kopā

kopējais daudzums
26 280
438

26 718

16. tabula
Piesārņojošās vielas notekūdeņos
Izplūdes punkta
numurs un adrese
(1)

A600157
„Attīrīšanas iekārtas”,
Vietalva, Vietalvas
pagasts

Piesārņojošā
viela, parametrs
Suspendētās vielas
BSP5
ĶSP
Nkopējais
Pkopējais

Pirms attīrīšanas
mg/l, 24
tonnas
stundās
gadā
(vidēji)*
(vidēji)
450
8.212
350
6.387
740
13.505
80
1.46
23
0.419

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
24 stundās
gadā
(vidēji)
(vidēji)**
< 35
<0.638
25
0.456
125
2.281
Bez limita
Bez limita
Bez limita
Bez limita

Piezīme.
* -saskaņā ar MK noteikumiem Nr.34/2002 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” 52., 53.punkts, 5.pielikums
** Maksimālā piesārņojuma slodze ir proporcionāla novadītajam notekūdeņu apjomam.
(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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17. tabula
Tieša notekūdeņu un lietusūdeņu izplūde ūdens objektos (grāvī, upē, ezerā, jūrā)

Izplūdes vietas
nosaukums un adrese
(vieta)

Izplūdes
vietas
identifikācijas
numurs

Izplūdes vietas
ģeogrāfiskās
koordinātas
Z platums

A garums

nosaukums

56 44’1.9”

25 47’1.3”

Veseta no
Šubrakas līdz
Savītei

N600417

0

0

Notekūdeņu
daudzums

Saņemošā ūdenstilpe

(1)

Veseta no Šubrakas līdz
Savītei (kadastra
Nr.3292 006 0270),
Vietalva, Vietalvas
pagasts

*-

Kods
(1)

Izplūdes
ilgums
(2)

ūdens
caurtece
(m3/h)

m3/d
(vidēji)

kubikmetru
gadā
(vidēji)

stundas/
diennaktī
dienas/ gadā

-

50

18 250

24/365

42145000

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.

Piezīme.

(1)

Dokuments

Izstrādāšanas
datums

Atzīme par dokumenta
esību

1.

Kanalizācijas ārējo tīklu un būvju tehniskās inventarizācijas
lieta

-

-

2.

Kanalizācijas sistēmas tehniskā pase

-

-

Operators pēc reģionālās vides pārvaldes pieprasījuma uzrāda dokumentu oriģinālus.
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21.tabula
Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem
Ienākošā atkritumu plūsma (t/a)
Atkritumu
klase
(1)

Atkritumu
nosaukums
(2)

AtkriPagaidu
tumu
glabāšanā
bīsta(t)
mība(3)

saražots
galvenais avots

t

(4)

190805

190801

Sadzīves
notekūdeņu
attīrīšanas
dūņas un
nosēdumi
Atkritumi no
sietiem

saņemts
no citiem
uzņēmumiem
(uzņēmējsabiedrībām)

Izejošā atkritumu plūsma (t/a)
nodots
pārstrādāts
apglabāts
citiem
uzņēmuRDkopā daumiem
kopā
daukods
kods (uzņēmējdzums
dzums
(5)
(6)
sabiedrībām)

Nav
bīstami

-

Notekūdeņu
attīrīšana

2

-

2

-

-

-

-

2

2

Nav
bīstami

-

Notekūdeņu
attīrīšana

1

-

1

-

-

-

-

1

1

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

N600417

Monitoringam
pakļautie parametri
Suspendētās vielas
BSP5
ĶSP
N kopējais
P kopējais

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

Konkrētā
laboratorijā
akreditētas
metodes

Kontroles
biežums

Laboratorija,
kas veic
analīzes

1 reizi ceturksnī
ieplūdē un
izplūdē

Akreditēta
laboratorija

2020., 2024.,
u.t.t

Akreditēta
laboratorija

Veseta no Šubrakas līdz Savītei

42145000

pH
Suspendētās vielas
BSP5
N/NH4
N/NO2
P kopējais
O2 izšķīdušais

Konkrētā
laboratorijā
akreditētas
metodes

Konkrētā
laboratorijā
akreditētas
metodes

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
Iesnieguma pirmā redakcija saņemta
Iesniegums pieņemts (atzinums)
Izsniegta B kategorijas piesārņojošas darbības atļauja
Saņemts iesniegums par grozījumiem atļaujā
Pārvaldes Atzinums par iesnieguma pieņemšanu

Saņemts/Nosūtīts
08.08.2013.
29.08.2013.
07.05.2019.
10.06.2019.
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2. PIELIKUMS

Kopsavilkums
1.Ziņas par uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību):
SIA „Pļaviņu Komunālie pakalpojumi”
Adrese: Daugavas 43, Pļaviņas, Pļaviņu novads, LV-5120
Tālruņa numurs: +371 65133060
Elektroniskā pasta adrese: komunalie_pakalpojumi@plavinas.lv
Kontaktpersonas vārds, uzvārds: Normunds Liepnieks
Amats: Valdes loceklis
2. Īss ražošanas aprakstu un iemeslu, kāpēc nepieciešama atļauja;
SIA „Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” nodrošina Vietalvas ciema iedzīvotājus un
infrastruktūras objektus ar nepieciešamo dzeramo ūdeni, kā arī notekūdeņu novadīšanu no
ciema teritorijas uz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām BioDRY-S-50.
Darbības veids atbilst Ministru kabineta noteikumu Nr. 1082 (30.11.2010.) 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;
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbībai ūdens netiek izmantots. Uz attīrīšanas iekārtām tiek
novadīti notekūdeņi, kas veidojas Vietalvas ciemā, kur ūdens tiek iegūts no pazemes
ūdensapgādes urbuma AA3 Centrs 1 (P600413, DB14058) līdz 32 m3/dnn jeb 11 680 m3
gadā, pazemes ūdensapgādes urbuma AA4 Centrs 2 (P600141, DB 13947) līdz 32 m3/dnn jeb
11 680 m3 gadā un no pazemes ūdensapgādes urbuma AA2 Noras (P600089, DB13946) līdz 8
m3/dnn jeb 2 920 m3 gadā. Nosacījumi ūdens ieguvei, uzskaitei un kvalitātes kontrolei noteikti
ūdens resursu lietošanas atļaujā Nr.MA19DU0001 (izsniegta 2019. gada 7. augustā).
3.2. galvenie izejmateriāli (arī kurināmais un degviela) un to lietojums;
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbības nodrošināšanai netiek izmantotas ķīmiskās
vielas un produkti.
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);
Atļaujā pieprasītais kopējais notekūdeņu apjoms, kas tiek novadīts uz bioloģiskajām
notekūdeņu attīrīšanas iekārtām BioDRY–S-50 ir līdz 50 m3/dnn jeb 18 250 m3/gadā.
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtās BioDRY–S-50 attīrītie notekūdeņi izplūst cauri akai ar
plūsmas mērītāju un nonāk projektā paredzētajā izlaidē nosēddīķī un tālāk Vesetas upē, attīrīto
notekūdeņu izplūdes vietas numurs – N600417. Vietalvas ciema kanalizācijas sistēma
ekspluatācijā nodota 1974. gadā, kanalizācijas tīklu kopgarums ir 2,96 km. Kanalizācijas
sistēmas shēma Vietalvas pagasta, Vietalvas ciema centram nav izstrādāta. Uz notekūdeņu
attīrīšanas iekārtām tiek novadīti notekūdeņi no daudzdzīvokļu, individuālajām mājām, katlu
mājas, skolas, kantora ēkas.
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Piesārņojošā viela,
parametrs

Vielas kods

BSP5
ĶSP
Suspendētās vielas

230003
230004
230026

Maksimāli pieļaujamā
piesārņojošo vielu
koncentrācija (mg/l)
25
125
< 35

Piesārņojuma
samazinājuma
procenti (%)
70-90
75
90

Maksimālā
piesārņojuma
slodze (t/g)
0.456
2.281
<0.638

3.5. atkritumu veidošanās un apsaimniekošana;
Sadzīves atkritumu apsaimniekošanu veic SIA „Pļaviņu Komunālie pakalpojumi”. No
notekūdeņu attīrīšanas iekārtām gada laikā veidojas līdz 2 t notekūdeņu dūņas un nosēdumi.
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbības rezultātā rodas arī atkritumi no sietiem- 1 t gadā.
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:
Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 131/2016 „Rūpniecisko avāriju riska
novērtēšanas kārtība un riska samazināšanas pasākumi” piesārņojošām iekārtām nav
nepieciešama rūpniecisko avāriju novēršanas programma vai drošības pārskats un objektu
avārijgatavības plāns.
Inženierkomunikāciju avārijas (kanalizācijas tīklu) gadījumā tiek konstatēts cēlonis un
iespējami ātri novērsti radušies bojājumi.
Lai pēc iespējas izvairītos no kanalizācijas sistēmas bojājumiem, regulāri tiek veikta
ūdensvada un kanalizācijas tīklu profilaktiska apskate.
Visiem attīrīšanas ietaises strādājošiem, pirms darba uzsākšanas (pastāvīgi vai remontu
veikšanai) jāsaņem darba drošības instruktāža. Instruktāža tiek noformēta darba drošības
instruktāžu žurnālā.
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3. PIELIKUMS

Vietalvas ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izvietojums kartē

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