3.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 30.novembra noteikumiem Nr.1082
Iesniegums atļaujas saņemšanai A kategorijas vai B kategorijas piesārņojošai darbībai
(operators aizpilda tikai tās iesnieguma sadaļas, kas atbilst konkrētajai piesārņojošajai darbībai)
Valsts vides dienesta
Komersanta (vai citas personas) firma (nosaukums), SIA
vārds un uzvārds

Jelgavas

reģionālā vides pārvaldei

„Zemgales EKO”

Adrese, tālruņa numurs, faksa numurs, elektroniskā pasta adrese Uzvaras iela 8, Jelgava, LV-3001, tālr.63023509, fax. 63023511,

eko@eko.jelgava.lv
Komersanta (vai citas personas) vienotais reģistrācijas numurs 43603040477
Reģistrācijas datums Uzņēmumu reģistrā
11.11.2009.
Reģistrācijas datums Uzņēmumu reģistra komercreģistrā
11.11.2009.
Tā zemes īpašnieka vārds, uzvārds un adrese, uz kura zemes atrodas iekārta
- Bauskas novada dome, Uzvaras iela 1, Bauska , Bauskas novads
vai notiek piesārņojoša darbība (ja atšķiras no komersanta adreses)
Zemesgabals „Grantiņi” kadastra Nr. 4052 002 0056, kopējā platība 6.32 ha;
Zemesgabals „Vecgrantiņi” kadastra nr. 4064 014 0181, kopējā platība 0.8469 ha;
Zemesgabals „Grantiņu izgāztuve” kadastra nr. 4064 014 0344 kopējā platība 3.41 ha.
Ēku, palīgbūvju un ražošanas līdzekļu īpašnieka vārds, uzvārds un adrese SIA „Zemgales EKO”, Uzvaras iela 8, Jelgava, LV-3007
(ja atšķiras no iepriekš minētajām adresēm)
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A sadaļa
Vispārīgs raksturojums
1. Informācija par piesārņojošās darbības vai iekārtas atrašanās vietu:
1.1. nosaukums, adrese, tālruņa numurs, faksa numurs un elektroniskā pasta adrese;
Sadzīves atkritumu poligons „Grantiņi”
„Grantiņu izgāztuve”, Iecavas novads; zemes kadastra Nr. 4064 014 0344
„Grantiņi” Bauskas novada Codes pagasts, zemes kadastra Nr. 4052 002 0056
„Vecgrantiņi” Codes pagasts, Bauskas novads, zemes kadastra Nr. 4064 014 0181
tālr. 67165858, poligons.grantini@eko.jelgava.lv
1.2. kontaktpersonas vārds, uzvārds un amats;
Valdes locekle – Zane Ķince
1.3. teritorijas kods;
0400252 – Codes pagasts, Bauskas novads;
0406400 – Iecavas novads
1.4. iekārtas atrašanās vietas karte mērogā 1:25000 vai 1:10000, vai 1:5000, vai 1:500 (pielikums Nr.1);
1.pielikums. SA poligona „Grantiņi” atrašanās vieta

1.5. ēku un ražotņu novietojums teritorijā (norāda kartē iekārtai piemērotā mērogā 1:500, 1:1000 vai 1:5000 un pievieno pielikumā);
2.pielikums. SA poligona „Grantiņi” ģenerālais plāns

Poligons „Grantiņi” ietver šādus galvenos infrastruktūras elementus:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Atkritumu apglabāšanas krātuve – 10000 m2;
Asfaltētie iekšējie ceļi un laukumi (ar asfaltbetona segumu) – 845 m2;
Administratīvā ēka – 67,2 m2,
Ugunsdzēsības ūdens baseins – 400 m2, dziļums 2.7 m,
Infiltrāta savākšanas sistēma ar infiltrāta tvertni un baseinu, ieskaitot sūkņu staciju,
Infiltrāta uzkrāšanas baseins – 400 m2,
Kontroles-reģistrācijas sistēma – svaru tilts, barjeras un viedkaršu sistēma,
Iekšējā elektroapgāde – no transformatora apakšstacijas, kas ietver arī teritorijas apgaismošanai nepieciešamo jaudu,
Lietus ūdens kanalizācija un sadzīves notekūdeņu kanalizācijas sistēma,
Ūdens apgādes sistēma un ūdensapgādes urbums,
Grants pievedceļš (840m garš no šosejas Rīga-Bauska)-5000 m2,
Inspekcijas ceļš (670m garš) – 2345 m2,
2m augsts žogs ap visu poligona teritoriju un vārti iebraukšanai.

1.6. iekārtas atrašanās vietas atbilstība atļautajai (plānotajai) zemes izmantošanai saskaņā ar teritorijas plānojumu;
Sadzīves atkritumu poligons „Grantiņi” saskaņā ar teritorijas plānojumu atrodas atkritumu izgāztuvju un poligonu teritorijā (kods 1301)
Zemgales EKO” ir piešķirta nomā lietošanai šādi zemesgabali (zemes nomas līgumu skat. 3. pielikumā):

•
•
•

SIA „Zemesgabals „Grantiņu izgāztuve”, (kadastra Nr. 4064 014 0344), platība 6,32 ha , adrese: „Grantiņu izgāztuve” Iecavas novads.

Zemesgabals „Vecgrantiņi”, (kadastra Nr. 4064 014 0181), platība 0.8469 ha , adrese: „Vecgrantiņi”, Codes pag., Bauskas novads.
Zemesgabals „Grantiņi”, (kadastra Nr. 4052 002 0056), platība 3,41 ha , adrese: „Grantiņi”, Codes pagasts, Bauskas novads.

Zemesgabalu kopējā platība ir 10,58 ha.
1.7. vietas hidroloģiskais un ģeoloģiskais raksturojums.
Reljefs

SA poligons ierīkots blakus jau esošajai atkritumu izgāztuvei, kura projekta ietvaros tika rekultivēta. Augstumu atzīmes teritorijā svārstās no
38.5m.v.j.l.rietumu daļā līdz 26.00m.v.j. l. teritorijā austrumu daļā, pie grāvja.
Ģeoloģiskā uzbūve un Hidroģeoloģiskie apstākļi
Poligona „Grantiņi” teritorija atrodas viļņotā limnoglaciālā līdzenumā ar atsevišķiem lēzeniem līdz 5-7m augstiem, ziemeļrietumu virzienā orientētiem
pauguriem. Izgāztuve ierīkota paugura nogāzē. Tās apkārtnē zemes virsu pārklāj dažus metrus bieza smalkgraudaina smilts. Pauguru virsotnēs un nogāzēs
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vietām sastopamas arī plānas smilts iegulas. Dziļāk seko vidēji blīvs morēnas smilšmāls ar nelielu oļu un grants saturu. Ap 16-20m dziļumā zem zemes virsas
morēnu nomaina augšdevona Amulas svītas smilšakmeņi un māli ar dolomītu un merģeļu starpkārtām.
Teritorijas ģeoloģiskā uzbūve ir sekojoša: zem atkritumiem ieguļ vidēji līdz 2m bieza viendabīga smalkgraudaina smilts. Dziļāk seko ūdeni vāji caurlaidīgs
morēnas smilšmāls. Gruntsūdeņu līmenis atkarībā no atrašanās vietas reljefā un paklājošas morēnas virsmas rakstura atrodas no 0.8m līdz 2.7m dziļumā. To
plūsma no izgāztuves ir vērsta uz austrumiem blakus esošā reljefa pazeminājuma virzienā.
Ekspluatējamie pazemes ūdens horizonti saistīti ar devona iežiem un atrodas samērā dziļi. Tie ir nosacīti aizsargāti un izolēti ar vismaz 15m biezo morēnas
smilšmālu un Amulas svītas mālainajiem iežiem. Mūsdienu ģeoloģisko procesu izpausmes izgāztuves apkārtnē nav novērotas, jo šo procesu intensitāte
ir ļoti niecīga un praktiski neiespaido vidi. Novērojamie mūsdienu ģeoloģiskie procesi teritorijā noris ārkārtīgi lēni un neietekmē pašreizējās un
iecerētās saimnieciskās darbības. Kā raksturīgākie mūsdienu ģeoloģiskie procesi ir teritorijas pārpurvošanās, bet tie konkrētajā iecirknī noris ļoti lēni un
nav izteikti ārpus augsnes veidošanās procesa virzības to klejošanās virzienā.
Ir veikti poligona dzeramā ūdens ņemšanas vietas aizsargjoslas aprēķini un konstatēts, ka iespējams nodrošināt kvalitatīvu dzeramo ūdeni, ievērojot Ministru
kabineta 2004.gada 20.janvāra noteikumu Nr.43 "Aizsargjoslu ap ūdens ņemšanas vietām noteikšanas metodika" 8.2. apakšpunktā noteiktās prasības. Ūdens
kvalitāte atbilst MK noteikumu Nr.235 "Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība" nosacījumiem,
izņemot Fe kop(1.1mg/l, pieļaujamais 0.4mg/l), debits3 l/sek. Tā kā ūdens horizontu izolējošo slāņu biezums ir lielāks par 20 m, ekspluatēšanai paredzētais
horizonts uzskatāms par ļoti labi aizsargātu, un stingrā režīma aizsargjoslas rādiuss, saskaņā ar Hidroģeoloģisko slēdzienu un aizsargjoslu aprēķinu, noteikts
10 m, bet ķīmiskās aizsargjoslas rādiuss ir 477 m.
Hidrometeoroloģiskie apstākļi
Poligona „Grantiņi” apkārtnē vidēji gadā izkrīt 670 mm nokrišņu, no kuriem 420 mm izkrīt siltajā sezonā (maijs – oktobris). Maksimālais nokrišņu daudzums
mēnesī, saskaņā ar ilggadīgiem vidējiem rādītājiem ir reģistrēts maijā – 144 mm.
Summārā iztvaikošana no augsnes ir apmēram 69% no kopējā nokrišņu daudzuma.
2. Informācija par tuvējo apkārtni un zemes izmantošanas veidu:
2.1. apdzīvota vieta, vienstāva apbūve, daudzstāvu apbūve, rūpnieciskā zona, sabiedriskā zona, tirdzniecības zona;
SA poligons „Grantiņi” atrodas uz Bauskas novada, Iecavas novada un Codes pagasta robežas, 10 km no Bauskas pilsētas, 850m attālumā no šosejas A&
Rīga-Bauska. Poligona tiešā tuvumā ir reti apdzīvotas vietas. Tuvākās viensētas atrodas aiz poligona sanitārās
aizsargjoslas robežām. Tuvākā dzīvojamā māja atrodas aptuveni 520m attālumā. Tuvākā apkārtnē nav industriālu objektu vai dzīvojamo masīvu.
2.2. ziņas par to, vai iekārta atrodas aizsargjoslā, Ministru kabineta noteiktajā jutīgajā teritorijā, uz kuru attiecas paaugstinātas prasības ūdens un
augsnes aizsardzībai no lauksaimnieciskas darbības izraisīta piesārņojuma ar nitrātiem, teritorijā, kurā gaisa kvalitātes novērtējums norāda, ka
gaisu piesārņojošo vielu koncentrācija pārsniedz apakšējo piesārņojuma novērtēšanas slieksni (ja iekārta atrodas aizsargjoslās, pievieno karti, kurā
norādītas aizsargjoslas).
Poligona tiešā tuvumā neatrodas ievērojamas dabiskas ūdensteces vai ūdenstilpnes. Objekts neatrodas upju aizsargjoslā (tuvākā upe Ikstrums atrodas aptuveni
4km attālumā no poligona) un īpaši aizsargājamā dabas teritorijā. Darbības teritorijā nav konstatētas īpaši aizsargājamas sugas, biotopi, starptautiskas nozīmes
mitrāji un mikroliegumi.
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Objekts atrodas Ministru kabineta noteiktajā jutīgajā teritorijā (Bauskas novads), uz kuru attiecas paaugstinātas prasības ūdens un augsnes aizsardzībai no
lauksaimnieciskas darbības izraisīta piesārņojuma ar nitrātiem, bet uzņēmums nenodarbojas ar lauksaimniecisko darbību.
3. Plānošana, projektēšana un būvdarbi:
3.1. attiecīgās pašvaldības būvvaldes nosaukums, adrese, tālruņa un faksa numurs, kuras pārraudzībā ir plānotā vai esošā darbība (būvniecības
iesnieguma izskatīšana, projektu akceptēšana un pieņemšana ekspluatācijā);
Būvdarbi nav plānoti, Bauskas pilsētas pašvaldība vēl nav lēmusi par jaunas krātuves būvniecību.
3.2. plānošana, projektēšana, būvdarbi, ziņas par projektēšanu un pieņemšana ekspluatācijā (pievieno informāciju par plānošanas un arhitektūras
uzdevuma un būvatļaujas izsniegšanas datumu, numuru un derīguma termiņu).
Būvdarbi nav plānoti, Bauskas pilsētas pašvaldība vēl nav lēmusi par jaunas krātuves būvniecību.

4. Piesārņojošās darbības klasifikācija:
4.1. norāda darbības veidus saskaņā ar likuma "Par piesārņojumu" 1.pielikumu vai 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. vai 2.pielikumu;
Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 1. pielikuma (5). Sadaļas „Atkritumu saimniecība” 4. punktu – Atkritumu poligoni, kuri var uzņemt
vairāk nekā 10 tonnas atkritumu dienā vai kuru kopējā ietilpība pārsniedz 25 000 tonnas, izņemot inerto atkritumu poligonus.
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. vai 2.pielikumu :
5.7. – inerto atkritumu poligoni;
4.2. norāda darbības virzienu (virzienus) saskaņā ar ekonomiskās darbības klasifikāciju (NACE kodu), kā arī PRODCOM kodu.
NACE kodi:

38.11-Atkritumu savākšana (izņemot bīstamos atkritumus)
38.21- Atkritumu apstrāde un izvietošana (izņemot bīstamos atkritumus)
38.2-Atkritumu apstrāde un izvietošana
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39-Sanitārija un citi atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumi
5. Darbinieku skaits esošajās un plānotajās ražotnēs:
5.1. esošām iekārtām norāda pašreizējo darbinieku skaitu (konkrētajā darba vietā) un plānoto darbinieku skaitu pēc atļaujas saņemšanas;
poligonā nodarbināti 8-darbinieki
5.2. jaunām iekārtām norāda plānoto darbinieku skaitu.
6. Piesārņojošās darbības apraksts:
6.1. iesnieguma iesniegšanas iemesls (atzīmē atbilstošo):
6.1.1.
6.1.2.
6.1.3.

x

atļaujas saņemšana piesārņojošas darbības uzsākšanai;
atļaujas saņemšana būtisku izmaiņu veikšanai esošā piesārņojošā darbībā;
atļaujas saņemšana esošai piesārņojošai darbībai;

6.2. darba stundas (norāda darba ilgumu normālā darbības režīmā, kā arī to, vai iekārta darbojas ārpus normālā darba laika);
Poligons „Grantiņi” darbojas darba dienās no 8.00 -17.00. Sestdiena, svētdiena ir brīvdiena.
6.3. plānotais būvniecības vai rūpniecisko iekārtu rekonstrukcijas uzsākšanas un pabeigšanas laiks;
Būvniecība vai iekārtu rekonstrukcija netiek plānota.
6.4. paredzētais piesārņojošās darbības uzsākšanas laiks;
Darbība jau notiek.

6.5. atļaujai pieprasītā ražošanas jauda un plānotais ikgadējais produkcijas apjoms esošai iekārtai, jaunai iekārtai – projektētā jauda;
Sadzīves atkritumu poligona krātuves platība ir 10000m2 (1 ha), ietilpība 65 000m3 sablīvēto atkritumu.

Atļauja tiek pieprasīta sadzīves atkritumu poligona „GRANTIŅI” darbībai, tai skaitā:
sadzīves atkritumu apglabāšanai,
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-

azbesta atkritumu (saistītā veidā) apglabāšanai,
lielgabarīta un zaļo atkritumu pieņemšanas laukuma darbībai,
sadzīves notekūdeņu apsaimniekošanai: administrācijas ēkas sadzīves notekūdeņu attīrīšanai bioloģiskajās notekūdeņu attīrīšanas
iekārtās DCB-4K ar izplūdi novadgrāvī līdz 2 m3/dnn jeb 730 m3/gadā
(notekūdeņu izplūdes vietas identifikācijas Nr. N200764);
virszemes noteces ūdeņu (lietus un sniega kušanas ūdeņu) savākšanai un attīrīšanai attīrīšanas iekārtās EH1010C ar novadīšanu
novadgrāvī līdz 1.53m3/dnn jeb 562 m3/gadā (notekūdeņu izplūdes vietas identifikācijas Nr. N200765);
infiltrāta apsaimniekošanai ar tālāko notekūdeņu izsmidzināšanu uz krātuvē apglabātajiem atkritumiem vai izvešanu uz
bioloģiskajām notekūdeņu attīrīšanas iekārtām (saskaņā ar noslēgto līgumu).
ūdens ieguvei no ūdensapgādes urbuma „Grantiņu izgāztuve” (LVĢMA datu bāzes Nr.22988, urbuma identifikācijas Nr.P201085)
līdz 3.25 m3/dnn, jeb 1186 m3/gadā.

Iekārtas jauda:
poligona krātuves platība ir 1 ha, tilpums - 65 000 m3, izmantošanas ilgums – 6-7 gadi. Ņemot vērā līdz šim ievesto atkritumu daudzumu pa
gadiem < 10 000t, atlikušais poligona atkritumu krātuves ekspluatācijas laiks ir vēl 4-5 gadi
Saskaņā ar projektu krātuves darbības laikā bija paredzēts apglabāt aptuveni 78 000 t sadzīves atkritumu.
No poligona darbības uzsākšanas līdz 01.01.2013. poligonā apglabātas 39 365,73 t (50.47%) atkritumu. Tātad vēl poligonā var apglabāt
38 634,27 t (49.53%) atkritumu.
Gadā poligonā „Grantiņi” pēc projekta bija paredzēts apglabāt aptuveni 13 000 t sadzīves atkritumu, poligona darbības laikā gada
ievestais atkritumu daudzums ir bijis <10 000 t. (sadalījumu pa gadiem skat. B2 tabulā)
dienā – līdz 35t sadzīves atkritumu.
6.6. atkritumu poligoniem – paredzētā poligona ietilpība, paredzētais darbības ilgums, apkalpojamā teritorija, sadzīves atkritumu poligoniem –
apkalpojamo iedzīvotāju skaits.
Sadzīves atkritumu poligona krātuves platība ir 10000m2 (1 ha), ietilpība 65 000m3 sablīvēto atkritumu jeb 78 000 t .
Apkalpotā atkritumu savākšanas teritorija ir Bauskas pilsētas, Bauskas novada, Iecavas novada un Jelgavas novada Elejas pagasta un Vecumnieku novada
administratīvās teritorijas.

No poligona darbības uzsākšanas līdz 01.01.2013. poligonā apglabātas 39 365,73 t (50.47%) atkritumu. Tātad vēl poligonā var apglabāt
38 634,27 t (49.53%) atkritumu.
Gadā poligonā „Grantiņi” pēc projekta bija paredzēts apglabāt aptuveni 13 000 t sadzīves atkritumu, poligona darbības laikā gada
vidējais ievesto atkritumu daudzums ir bijis 9715.3 t atkritumu (sadalījumu pa gadiem skat. B1 tabulā)
Ja poligonā ievesto atkritumu daudzums paliks nemainīgs, tad poligona ekspluatācijas laiks vēl ir:
38 634,27 (t) : 9715.3 (t) = 3.98 jeb apmēram 4 gadi
Iedzīvotāju skaits pašvaldībās pēc PMLP datiem:
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Pašvaldība
Bauskas novads
Iecavas novads
Vecumnieku novads
Elejas pagasts
Kopā:

Iedzīvotāju skaits uz 01.01.2012.
27 259
9 693
9 484
2 581
49 017

Poligonā tiek apglabāti sadzīves, ražošanas un būvniecības atkritumi.
Uz 01.03.2013. SIA „Zemgales EKO” ir noslēdzis 17 līgumus ar juridiskām personām par atkritumu noglabāšanu sadzīves atkritumu poligonā „Grantiņi”.
7. Informācija par vides institūciju izdotajiem dokumentiem piesārņojošai darbībai (ja šādi dokumenti iekārtai nepieciešami saskaņā ar vides
aizsardzības jomu reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem):
7.1. attiecībā uz piesārņojošas darbības uzsākšanu vai būtiskām izmaiņām esošā piesārņojošā darbībā – atzinuma par ietekmes uz vidi noslēguma ziņojuma
numurs, datums, institūcija, kas akceptējusi paredzēto darbību, lēmuma numurs un pieņemšanas datums, reģionālās vides pārvaldes izsniegto tehnisko
noteikumu numurs un datums;
Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.
7.2. attiecībā uz esošu piesārņojošu darbību – pēdējo izsniegto atļauju piesārņojošo vielu emisijai gaisā, ūdens lietošanai vai atkritumu
apsaimniekošanai (arī atļaujas atkritumu pārvadāšanai) numurs, izdošanas datums un derīguma termiņš;
Atļauja A kategorijas piesārņojošai darbībai Nr. JET-4-014A izsniegta 2008. gada 1. augustā un derīga līdz 2013. gada 31.jūlijam.
29.04.2013. izsniegtā Atkritumu apsaimniekošanas atļauja Nr. JE13AA0005 derīga līdz 2015. gada 21.decembrim.
7.3. rūpniecisko avāriju novēršanas programmas vai drošības pārskata iesniegšanas datums Vides pārraudzības valsts birojā un objekta civilās
aizsardzības plāna iesniegšanas datums Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā.
Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.

8. Ar citām fiziskajām vai juridiskajām personām (fiziskajai personai norāda vārdu, uzvārdu, adresi, juridiskajai personai – komersanta vienoto
reģistrācijas numuru, adresi) noslēgto līgumu saraksts saskaņā ar šā pielikuma 1.tabulu, norādot galvenos nosacījumus:
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8.1. par ūdens piegādi;

Līgums par ūdens apgādi netiek slēgts, jo ūdensapgāde poligona vajadzībām tiek nodrošināta no pašu ūdensapgādes urbuma. Urbuma
reģistrācijas nr. LVĢMC datu bāzē ir Nr.22988, ūdens vietas identifikācijas Nr. P201085.
8.2. par notekūdeņu attīrīšanu;

Līgums par notekūdeņu attīrīšanu netiek slēgts, jo sadzīves notekūdeņi, lietus un nokrišņu ūdeņi tiek attīrīti uz vietas poligona teritorijā.
Par poligona infiltrāta izvešanu un apsaimniekošanu ir noslēgts līgums ar SIA „Jelgavas Ūdeni”. Sadzīves un lietus notekūdeņu attīrīšanai ir
izveidotas divas atsevišķas attīrīšanas sistēmas:
•

Sadzīves notekūdeņu savākšana notiek no administratīvās ēkas ar kopējo strādājošo skaitu līdz 7 cilvēkiem. Sadzīves notekūdeņi tiek attīrīti
notekūdeņu attīrīšanas iekārtās „DCB-4K” ar jaudu 4 m³/diennaktī, tālāk novadīti novadgrāvī (identifikācijas Nr.N200764).

•

Visiem laukumiem, kuri ir noklāti ar asfaltbetona segumu tiek paredzēta lietus ūdens savākšanas sistēma. Lietus ūdens kanalizācijas tīkls
sastāv no 7 PVC gūlijām, 5 PVC skatakām, 84 m lietus kanalizācijas cauruļvadiem diametriem 160 mm un attīrīšanasiekārtām
savākšanas, kas strādā gan kā smilšu ķērājs, gan eļļas filtrs. Attīrītais ūdens tiek novadīts novadgrāvī.

8.3. par atkritumu apsaimniekošanu;
Sadzīves atkritumi, kas rodas poligona ikdienas ekspluatācijas rezultātā tiek apglabāti atkritumu krātuvē aptuveni 1 tonna gadā;
Bīstamie atkritumi, kas rodas poligona ikdienas ekspluatācijas rezultātā, kā arī piegādātajos atkritumos konstatētie bīstamie atkritumi, kurus nav iespējams
atdot atpakaļ to piegādātājiem tiek īslaicīgi uzglabāti metāla slēgtā konteinerā un nodoti atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumiem, kuriem ir atļaujas
attiecīgo atkritumu veidu apsaimniekošanai.

8.4. par citiem līgumiem, ja tie attiecināmi uz operatora veikto darbību.
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Informācija par noslēgtajiem līgumiem(1)
1.tabula
Nr.
p.k.
1.

Līguma numurs
Nr.2-05/21-2010

Līguma priekšmets

Līgumslēdzējas puses

Līgumā norādītā jauda (piemēram,
notekūdeņu, atkritumu apjoms)

Līguma termiņš

Par ūdensapgādes,

SIA „Zemgales EKO” un SIA

Automātiski pagarinās

kanalizācijas un

„Dzīvokļu komunālā

katru gadu.

infiltrāta

saimniecība”

izsmidzināšanas sistēmu
tehnisko apkopi.
2.

Nr.136

3.

Par deratizācijas un

SIA „Zemgales EKO” un SIA

dezinsekcijas darbiem

„Sebris”

Uz nenoteiktu laiku.

Zemesgabalu„Grantiņi”, SIA „Zemgales EKO” un

2019. gada 31.

„Vecgrantiņi”,

Bauskas novada dome

decembris

Virszemes, pazemes

SIA „Zemgales EKO” un Valsts

Automātiski pagarinās

ūdeņu un notekūdeņu

sabiedrība ar ierobežotu

katru gadu līdz 2015.

paraugu ņemšana un

atbildību „Latvijas Vides,

gada 28. februārim.

testēšana poligonā

ģeoloģijas un meteoroloģijas

„Grantiņi”

centrs”

„Grantiņu izgāztuve”
Nomas līgums
4.

Nr.4-1/67/12

5.

Poligona infiltrāta ūdeņu SIA „Zemgales EKO” un SIA

6.

pieņemšana

„Jelgavas ūdens”

Par dīzeļdegvielas

SIA „Zemgales EKO” un

pirkšanu

Latvijas-Zviedrijas firma SIA

Beztermiņa
23 232 litri dīzeļdegvielas

2013.gada 4.septembris

„Bērzkalni”
7.

Nr.1012016719

Par elektroenerģijas

SIA „Zemgales EKO” un A/S

Beztermiņa
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piegādi

„Latvenergo”

Piezīme. (1) Operators pēc reģionālās vides pārvaldes pieprasījuma uzrāda līgumu oriģinālus. Līguma kopijas 4. pielikumā.
B sadaļa
Ražošanas procesi un tehnoloģijas
9. Iekārtas un piesārņojošās darbības detalizēts apraksts:
9.1. iekārtas un ražošanas procesu apraksts (apraksta iekārtas rūpnieciskās darbības vēsturi, ražošanas jaudu, produkciju un ražošanas procesus,
A kategorijas iekārtām pievienojot plūsmu diagrammas un, ja nepieciešams, papildu informāciju, kas raksturo piesārņojošo darbību. Reģionālā
vides pārvalde saskaņā ar operatora iesniegumu precizē informācijas detalizācijas pakāpi);

Atbilstoši Zemgales reģionālajam atkritumu apsaimniekošanas plānam 2007.-2013. gadam, Jelgavas, Dobeles, Bauskas pilsētu un rajonu
pašvaldību vajadzībām tika izstrādāts un realizēts projekts „ Zemgales reģiona sadzīves atkritumu apsaimniekošana Latvijā” Nr.
2004/LV/16/C/PE/005. Jaunais atkritumu poligons tika uzbūvēts blakus vecajai sadzīves atkritumu izgāztuvei, kas projekta ietvaros tika
rekultivēta. Bauskas rajona sadzīves atkritumu noglabāšanai projekts paredzēja visu rajonā atrodošos mazo izgāztuvju slēgšanu un rekultivāciju,
sadzīves atkritumu izgāztuves „Grantiņi” rekonstrukciju – vecās izgāztuves rekultivāciju un jaunā poligona izbūvi. 2007. gadā bija izstrādāts
tehniskais projekts. Darbus veica saskaņā ar 2006. gada 7.novembrī noslēgto līgumu „ Zemgales reģiona sadzīves atkritumu projektēšana un
būvniecība un esošo atkritumu izgāztuvju rekultivācija”, kas noslēgts starp Jelgavas un Bauskas pašvaldību kopīgo aģentūru „Zemgales EKO”
un konsorciju „KBKF” vadošo partneri AS „KOGER & PARTNERID”.
Sadzīves atkritumu poligons atrodas uz trijiem zemes gabaliem :
•
•
•

Zemesgabals „Grantiņu izgāztuve”, (kadastra Nr. 4064 014 0344), platība 6,32 ha , adrese: „Grantiņu izgāztuve” Iecavas novads.
Zemesgabals „Vecgrantiņi”, (kadastra Nr. 4064 014 0181), platība 0.8469 ha , adrese: „Vecgrantiņi”, Codes pag., Bauskas novads.
Zemesgabals „Grantiņi”, (kadastra Nr. 4052 002 0056), platība 3,41 ha , adrese: „Grantiņi”, Codes pagasts, Bauskas novads.

Zemesgabalu kopējā platība ir 10,58 ha.
Darbība:
Sadzīves atkritumu, ražošanas atkritumu un būvniecības atkritumu apglabāšana poligonā „Grantiņi”.
Sadzīves notekūdeņu, virszemes noteces ūdeņu un atkritumu apglabāšanas krātuves infiltrāta apsaimniekošana. Ūdens ieguve no ūdensapgādes
urbuma.
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Saskaņā ar ekonomiskās darbības klasifikāciju (NACE) SIA „Zemgales EKO” sadzīves atkritumu poligona piesārņojošas darbības virziena kodi
ir:
NACE kodi:

38.11-Atkritumu savākšana (izņemot bīstamos atkritumus)
38.21- Atkritumu apstrāde un izvietošana (izņemot bīstamos atkritumus)
38.2-Atkritumu apstrāde un izvietošana
39-Sanitārija un citi atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumi
Plānotā jauda:
Sadzīves atkritumu poligona krātuves platība ir 10000m2 (1 ha), ietilpība 65 000m3 sablīvēto atkritumu jeb 78 000 t .
Apkalpotā atkritumu savākšanas teritorija ir Bauskas pilsētas, Bauskas novada, Iecavas novada un Vecumnieku novada administratīvās teritorijas.

No poligona darbības uzsākšanas līdz 01.01.2013. poligonā apglabātas 39 365,73 t (50.47%) atkritumu. Tātad vēl poligonā var apglabāt
38 634,27 t (49.53%) atkritumu.
Gadā poligonā „Grantiņi” pēc projekta bija paredzēts apglabāt aptuveni 13 000 t sadzīves atkritumu, poligona darbības laikā gada
vidējais ievesto atkritumu daudzums ir bijis 9715.3 t atkritumu (sadalījumu pa gadiem skat. B2 tabulā)
Ja poligonā ievesto atkritumu daudzums paliks nemainīgs, tad poligona ekspluatācijas laiks vēl ir:
38 634,27 (t) : 9715.3 (t) = 3.98 jeb apmēram 4 gadi

Iedzīvotāju skaits pašvaldībās pēc PMLP datiem:
B1 tabula
Pašvaldība
Bauskas novads
Iecavas novads
Vecumnieku novads

Iedzīvotāju skaits uz 01.01.2012.
27 259
9 693
9 484
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Elejas pagasts

2 581
49 017

Kopā:

Poligons savu darbību uzsāka 2008. gada 1. augustā.
Uz doto brīdi ir noslēgti 15 līgumi ar juridiskām personām par sadzīves atkritumu, ražošanas atkritumu vai būvniecības atkritumu pieņemšanu un
apglabāšanu poligonā.
Poligonā tiek apglabāti, sadzīves atkritumi, ražošanas atkritumi un būvniecības atkritumi.
Apglabātais ievesto atkritumu apjoms pa gadiem ir apkopots B2. tabulā
B2. tabula
Gads
Atkritumu
apjoms (t)

2008.
504.56

2009.
11067.76

2010.
9653.94

2011.
9395.380

2012.
8744.09

01.04.2013.
1690.88

SIA „Zemgales EKO” katru gadu veic poligona „Grantiņi” atkritumu noglabāšanas krātuves topogrāfisko uzmērīšanu. Apkopojot rezultātus
redzams, ka uz 27.09.2012.:
•
•
•

Atkritumu slāņa augstums poligona šūnā ir 7.15 m,
Krātuves aizpildītais tilpums ir 23590.97 m3,
Krātuves neaizpildītais tilpums ir 41409.03 m3.

Kopējā krātuves ietilpība 65000 m3
Sadzīves poligonā apglabāts 36.29% no apglabāt plānotā atkritumu daudzuma.
Saglabājoties esošajiem atkritumu apglabāšanas apjomiem esošās krātuves ekspluatācijas laiks varētu būt vēl 3-4 gadi, tātad līdz 2017.
gadam.
Darbinieku skaits
Kopējais darbinieku skaits poligonā ir 8 cilvēki. Vienlaicīgi poligonā strādā 4 cilvēki.
Darba stundas
Sadzīves atkritumu poligons strādā darba dienās no 8.00-18.00. Sestdienas, svētdienas - brīvs.
Ražošanas un palīgprocesu apraksts
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Poligons „Grantiņi” ietver šādus galvenos infrastruktūras elementus:
• Atkritumu apglabāšanas krātuve – 10000 m2;
• Asfaltētie iekšējie ceļi un laukumi (ar asfaltbetona segumu) – 845 m2;
• Administratīvā ēka – 67,2 m2,
• Ugunsdzēsības ūdens baseins – 400 m2, dziļums 2.7 m,
• Infiltrāta savākšanas sistēma ar infiltrāta tvertni un baseinu, ieskaitot sūkņu staciju,
• Infiltrāta uzkrāšanas baseins – 400 m2,
• Kontroles-reģistrācijas sistēma – svaru tilts, barjeras un viedkaršu sistēma,
• Iekšējā elektroapgāde – no transformatora apakšstacijas, kas ietver arī teritorijas apgaismošanai nepieciešamo jaudu,
• Lietus ūdens kanalizācija un sadzīves notekūdeņu kanalizācijas sistēma,
• Ūdens apgādes sistēma un ūdensapgādes urbums,
• Grants pievedceļš (840m garš no šosejas Rīga-Bauska)-5000 m2,
• Inspekcijas ceļš (670m garš) – 2345 m2,
• 2m augsts žogs ap visu poligona teritoriju un vārti iebraukšanai.
Poligona teritorijā nosacīti ir sadalīta sekojošās funkcionālās zonās: atkritumu pieņemšanas zona, atkritumu apglabāšanas zona un
infrastruktūras zona.
Poligona ekspluatācija ietver sekojošas galvenās darbības:
► atkritumu pieņemšana, reģistrācija un kontrole,
► atkritumu apglabāšana,
► infiltrāta un citu notekūdeņu apsaimniekošana,
► poligona infrastruktūras objektu normālas darbības nodrošināšana,
► monitorings.
Atkritumu pieņemšana un reģistrācija.
Atkritumu pieņemšanai poligonā ir kontrolpunkts uz iebraucamā ceļa pie administrācijas ēkas.
Kontrolpunktā notiek atkritumu kravu reģistrēšana, atkritumu vizuālā pārbaude, atkritumu kravas svēršana un nosūtīšana uz atkritumu
apglabāšanas krātuvi.
Atkritumu daudzuma noteikšana notiek sverot uz svaru tilta poligonā iebraucošo un iztukšoto izbraucošo transporta līdzekli.
Pie svaru tilta uzstādīta „Smart” karšu sistēma, kura ļauj identificēt klientu, saņemt informāciju par tam piešķirtajiem limitiem, kā arī atvieglina
un paātrina operatora – atkritumu pieņēmēja darbu.
Atkritumu apglabāšanas zona.
Poligona teritorijas ziemeļrietumu daļā ir izbūvēta atkritumu apglabāšanas I kārtas krātuve ar platību 1.0 ha, ko paredzēts izmantot 6-7 gadus.
Krātuves ietilpība ir 65 000m3 sablietēto sadzīves atkritumu.
Krātuves konfigurācija ir taisnstūris ar platāko malu 183 m R.A. virzienā un šaurāko malu 42m D.Z. virzienā.
Atkritumu krātuves pamatni veido:
• noplanēta, noblietēta esošā grunts;
• bentonītmāla paklājs;
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•
•
•

HDPE ģeomembrāna;
ģeotekstils,
500 mm biezs filtrējošais slānis ar filtrācijas koeficientu vismaz 10-3 m/s, t.sk. kolektors infiltrāta savākšanai (diametrs – 250 mm), ar 300
mm biezu oļu drenāžas slāni gar malām un 500 mm virs caurules.
HDPE ģeomembrāna ir galvenais komponents krātuvē, kuras uzdevums ir nodrošināt grunts un gruntsūdeņu aizsardzību no piesārņojuma ar
infiltrātu. Šī ģeomembrāna ir mehāniski izturīga, ilgstoši ekspluatējama, droša pret infiltrāta agresīvo iedarbību, kontaktā ar ķīmiskām vielām
savas īpašības praktiski nemaina. Ievestie atkritumi krātuvē tiek ievesti, izbērti, vizuāli apsekoti un nostumti apglabāšanai. Atkritumu blietēšanai
izmanto buldozeru - kompaktoru. Izveidojusies sablīvētā kārta 2.0-2.5 m augstumā tiek pārklāta ar pārsedzes materiālu. Sausajā periodā, lai
novērstu atkritumu pašaizdegšanos, atkritumus mitrina ar infiltrātu, pārsūknējot to un izsmidzinot to no infiltrāta uzkrāšanas baseina.
Ja krātuvē ievestajos atkritumos tiek konstatēti bīstamie atkritumi, tie tiek izņemti un novietoti šim gadījumam paredzētajā bīstamo atkritumu
savākšanas konteinerā.
Krātuves teritorija ir aprīkota ar putnu atbaidīšanas ierīci.
Apkārt krātuvei ir izveidots 3,5 m augsts sānu valnis, uz kura atrodas inspekcijas ceļš, lai varētu kontrolēt un pārraudzīt teritoriju, kā arī krātuves
ekspluatāciju.
Virszemes noteces ūdeņu savākšanai ap krātuvi ir izveidots novadgrāvis, kas savienots ar meliorācijas grāvi.
Krātuves ekspluatācijas gaitā tiek uzstādīti pārvietojami sieta žogi vieglās atkritumu frakcijas uztveršanai, ņemot vērā valdošo vēju virzienu, kā
arī tiek veikta regulāra teritorijas tīrīšana un piesārņojuma kontrole.
Infiltrāta savākšanas sistēma.
Infiltrāts ir šķidrums, kurš ir izsūcies caur apglabātajiem atkritumiem, un filtrācijas procesā ir bagātinājies ar izšķīdinātajām vai suspendētajām
vielām. Tāpēc, infiltrāts satur ievērojamas dažādu piesārņojošo vielu koncentrācijas, kuru iekļūšana virszemes ūdeņos un gruntsūdeņos vai
apkārtējā vidē nav pieļaujama to kaitīgās iedarbības dēļ.
Infiltrāta savākšanas sistēma paredzēta infiltrāta ūdeņu atkritumu krātuvē savākšanai, novadīšanai uz uzkrāšanas baseinu un tālākai izvešanai uz
notekūdeņu attīrīšanas iekārtām vai, nepieciešamības gadījumā, padodot ar jaudīgiem sūkņiem atpakaļ uz poligona krātuvi izsmidzināšanai uz
atkritumiem.
Tā kā krātuves pamatnes kritumi abos virzienos nodrošina labu infiltrāta noplūdi, infiltrāta savākšanai iebūvējama viena drenu caurule krātuves
garenvirzienā dienvidu vaļņa iekšējā malā, iztiekot bez krātuves šķērsvirzienā iebūvējamām caurulēm.
Drena diametrā 250 mm paredzēta infiltrāta savākšanai no poligona krātuves, kuras visa aktīvā virsma ir 9200 m2. Infiltrāta savākšanas sistēma
ietver:
- infiltrāta drenu zem krātuves;
- gludsienu pievienojuma posmus;
- infiltrāta kolektora aku;
- savācējkolektoru;
- infiltrāta savākšanas baseinu – tilpums 400 m3;
- betona balsta mezglu caurules šķērsojumam ar ģeomembrānu;
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- kolektoru infiltrāta padošanai paštecē uz infiltrāta savākšanas baseinu;
- iegremdējamo sūkni un lokano spiedvadu infiltrāta padošanai uz krātuves virsmas vai autocisternā.
Radušais infiltrāta daudzums tiek aprēķināts ņemot vērā nokrišņu daudzumu, poligona aktīvās šūnas platību un mēneša vidējo iztvaikošanu.
Aprēķināts, ka 2012 gadā ir radies 4817,8 m3 infiltrāta. Infiltrāts tiek smidzināts atpakaļ atkritumu apglabāšanas šūnā, vajadzības gadījumā
uzkrāts infiltrāta baseinā.
Parāk liela infiltrāta daudzuma veidošanās gadījumā paredzēts infiltrātu izvest uz Jelgavas pilsētas NAI, par ko 2010. gada 25.janvārī ir noslēgts
līgums ar SIA „Jelgavas ūdens”.
Līdz 2013. gadam infiltrāta izvešana un NAI nav bijusi nepieciešama.
Galveno materiālu apjomi
Apjomos ietilpst krātuves drenāžas cauruļu, gludsienu cauruļu posmu, aku, kolektoru, infiltrāta uzkrāšanas baseina, lietus ūdeņu izvadīšanas
meliorācijas grāvī elementu (caurules, aizbīdņi, izlaides) un infiltrāta izsmidzināšanas atpakaļ krātuvē sūknētavas ar sūkni un cauruļu izbūve
objektā.
Infiltrāta spiedvads (HDPE caurules d=90, PN=10) - 4,0 m garš.
Drenāžas sistēmas caurules pievienotas kopējam infiltrāta savākšanas kolektoram.
Infiltrāta savākšanas kolektorā, krātuves malā, ir paredzēti aizbīdņi, kuri nosacīti sadala infiltrāta savākšanas sistēmu trīs daļās.
Infiltrāta kolektors projektēts atkritumu krātuves ārpusē, no pieslēguma akas uz infiltrāta uzkrāšanas baseinu.
Reljefa un izvēlēto krātuves augstuma atzīmju dēļ iespējams infiltrātu novadīt uz uzkrāšanas baseinu pašteces ceļā.
Infiltrāta kolektoram ir projektētas PE gludsienu caurules d = 250 mm no krātuves līdz baseinam. Tā kritums i = 0.004. Infiltrāta kolektora
garums – 21 metrs.
Infiltrāta kolektora trasē projektēta viena PVC pieslēguma aka un izlaide baseinā.
Infiltrāta drenāžas sistēma ir izveidota tā, lai nepieciešamības gadījumā varētu veikt drenu sistēmas skalošanu.
.
Infiltrāta uzkrāšanas baseins
Infiltrāta uzkrāšanas baseins projektēts un izbūvēts tā, lai tas spētu uzkrāt infiltrātu vismaz ar 7 dienu rezervi, pie maksimālā diennakts nokrišņu
daudzuma.
Infiltrāta daudzums tika aprēķināts ņemot vērā hidrometeoroloģiskos apstākļus un infiltrāta baseina izmērus. Infiltrāta baseina izmēri plānā 11,80
x 17, 80 m jeb 211 m2, pie 2,20 m augstuma, tā darba tilpums ir 260m3. Vidējā gada notekūdeņu daudzuma gadījumā baseins kalpos 49 dienu
uzkrājumam.
Absolūti maksimālais diennakts nokrišņu daudzums Bauskai ir 48 mm/dienā, tad maksimālais infiltrāta daudzums uz visas infiltrāta baseina
platības būs: Qd = 0,048x0,31x9200=136,9 m3 /dienā vai 5,71 m3 /stundā. Baseina apjoms paredzēts 1,7 dienu uzpildei pie max dienas nokrišņu
daudzuma.
Infiltrāta uzkrāšanas baseins tiek veidots no sekojošām kārtām:
- esošā grunts;
- bentonītmāla paklājs;
- HDPE ģeomembrāna;
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- ģeotekstils.
Baseins novietots krātuves austrumu pusē ieplakā aiz vaļņa esošajā pļavā, vienā kompleksā ar eksistējošo attīrīšanas iekārtu - dīķu sistēmu no
esošās izgāztuves. Rokot baseinu ar nogāzēm 1:2, tā pamatne, izmērā 3 x 9m atrodas uz absolūtās atzīmēs 26,50 m. Baseinu no trīs pusēm
iežogo uzbērts 2,3 m augsts valnis, kurš piekļaujas jau senāk izveidotajai nogāzei, kuras augšējā virsma kalpo kā apbraucamais ceļš ap visu
poligonu. Baseina pamatni un visas četras sānu malās projekts paredz “oderēt“ ar bentonītmāla paklāju, kura filtrācijas koeficients nav lielāks kā
10-9 m/s. Uz tā uzklājama 2 mm bieza ģeomembrāna, kuras augšējā mala noenkurojama kopā ar bentonītmāla paklāju šķembu klājumā ap
baseinu izveidotajā celiņā. Apakšējā baseina plakne noklājama ar 50 mm biezu smilts slāni, kurš nosedzams ar Eko plātnēm. Projektētais ūdens
līmenis baseinā 28,70 m.
Infiltrāta kolektora izlaide baseinā projektēta ar teknes absolūto atzīmi 27,00 m, tukšošanas vada teknes līmenis uz absolūtās atzīmes 26,55 m
Gada sausajā periodā daļu infiltrāta no infiltrāta uzkrāšanas baseina paredzēts izsmidzināt atpakaļ uz atkritumu krātuvi ar nolūku novērst
atkritumu pašaizdegšanos. Infiltrāta pārsūknēšana uz krātuvi notiks ar sūkni, kas īpaši konstruēts neattīrīta infiltrāta sūknēšanai agresīvā vidē.
Virsūdeņi (lietus, sniegs) no tīrās krātuves daļas pa drenāžas līniju – apvadu bez papildus attīrīšanas tiek novadīti meliorācijas grāvī.
Četras reizes gadā tiek veikts infiltrāta monitorings, divas reizes veicot infiltrāta nepilno ķīmisko analīzi un divas reizes – pilno ķīmisko analīzi,
atbilstoši esošās atļaujas nosacījumiem. Infiltrāta testēšana tiek veikta saskaņā ar 2012.gada 1. martā noslēgto līgumu Nr.4-1/67/12 starp valsts
sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Latvijas Vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” un SIA „Zemgales EKO”.
Pārējās infrastruktūras elementu raksturojums
Administrācijas ēka
Realizējot projektu tika rekontruēts vecais administrtīvās ēkas korpuss.
Kopējā ēkas platība ir 67,2 m2. Administratīvā ēka nodrošina sekojošas funkcijas:
- dispečera-apsardzes,
- grāmatvedības ar svaru darbības uzskaiti,
- poligona vadību,
- centralizētā elektro patēriņa sadali.
Sakari – mobilie vai ar rācijām pieslēdzot tām apsardzes un ugunsdrošības sistēmas.
Apkure – elektriskā komplektā ar siltumsūkņiem, kas izmantos apglabāto atkritumu un gruntsūdeņu siltumu. Ūdensapgāde – no ūdensapgādes
urbuma. Elektroapgāde – 3 fāzu 380/220 V.
Sadzīves notekūdeņi tiks attīrīti notekūdeņu attīrīšanas iekārtās „DCB-4K” ar jaudu 4 m³/diennaktī.
Ūdens apgāde un notekūdeņu savākšana
Ūdens apgāde poligonā ir no ūdensapgādes urbuma, kas atrodas pievadceļa malā. Ūdens apgādes urbums “Grantiņu izgāztuve” ierīkots
2008.gadā, LVĢMA Nr.22988.
Urbums izbūvēts ~ 180 m dziļumā. Dziļurbuma sūknis. Automātiskā vadība. Ražība 3 l/s.
Ūdensapgādei tiek izmantots iegremdējamais sūknis, kas padod ūdeni uz sūkņu māju, kas atrodas virs urbuma, un no turienes ūdens tiek padots
visai teritorijai. Urbums ir iežogots atbilstoši stingrās aizsardzības zonai. Izbūvēts ūdensvada tīkls no polimērmateriāla spiedvadu ūdensapgādes
caurulēm diametrā 32 mm. Kopējais cauruļvada garums ir 40 m. Patērētā ūdens uzskaitei uzstādīts ūdens skaitītājs, no kura dati tiek katru
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mēnesi norakstīti un reģistrēti „Ūdens instrumentālās uzskaites žurnālā”.
Ir arī rezerves ūdensapgādes urbums “Grantiņi” (ierīkots 1988.gadā, LVĢMA Nr.16774, 198m dziļš) .
SIA ”Zemgales EKO” 2010. gada 10. jūnijā ir noslēdzis līgumu ar SIA ”Dzīvokļu komunālo saimniecību” par ūdensapgādes, kanalizācijas un
infiltrāta izsmidzināšanas sistēmu tehnisko apkopi, līgums automātiski katru gadu pagarinās.
Saimnieciskās kanalizācijas aka
Sadzīves notekūdeņu savākšana notiek no administratīvās ēkas ar kopējo strādājošo skaitu līdz 7 cilvēkiem. Sadzīves notekūdeņi tiek attīrīti
notekūdeņu attīrīšanas iekārtās „DCB-4K” ar jaudu 4 m³/diennaktī, tālāk novadīti novadgrāvī (identifikācijas Nr.N200764).
Svari
Svaru tilta garums – 18 m. Virszemes tipa. Svēršanas robeža no 0.03 – 60 t. Svēršanas precizitāte – 30 kg.Vispārējā sistēma ir projektēta tā, lai
ienākošo sadzīves atkritumu avots un daudzums tiktu reģistrēts ar unikālo bārkodu, kas piešķirts katram piegādes transporta līdzeklim. Katra
krava tiek atsevišķi (unikāli) reģistrēta, lietojot bārkoda sistēmu.
Ugunsdrošības ūdens baseins
Atklāta tipa. Dziļums 2,7 m. Uzpilde tiek paredzēta no lietus ūdens un ūdensvada tīkla, ja nepieciešams. Ugunsdzēsības baseina novietojums ir
risināts tā, lai tas nosegtu visu teritoriju (Rmax = 200 m). Ugunsdzēsības baseinu paredzēts izveidot no HDPE ģeomembrānas. Ugunsdzēšanas
mašīnām tiek paredzētas akas ūdens ņemšanai. Apkārt baseinam paredzēts 1,5 m augsts žogs.
Lietus ūdens savākšanas un attīrīšanas iekārtas.
Visiem laukumiem, kuri ir noklāti ar asfaltbetona segumu tiek paredzēta lietus ūdens savākšanas sistēma. Lietus ūdens kanalizācijas tīkls sastāv
no 7 PVC gūlijām, 5 PVC skatakām, 84 m lietus kanalizācijas cauruļvadiem diametriem 160 mm un attīrīšanasiekārtām savākšanas, kas strādā
gan kā smilšu ķērājs, gan eļļas filtrs. Attīrītais ūdens tiek novadīts ugunsdzēsības baseinā.
Zibens aizsardzība
Visām ēkām tiks paredzēta zibens aizsardzības sistēma, kā arī ugunsdzēsības sistēma telpu iekšpusē.
Apsardzes sistēma
Ārējā- ar novērošanu. Iekšējā-drošības un ugunsdrošības signalizācija.
Žogs
Poligona teritorija, pa perimetru, tiek nožogota ar vismaz 2,0 m augstu žogu, ka arī ir paredzēts ierīkot divus vārtus. Žoga garums – 1010 m.
Dezinfekcijas laukums
Aiz platformas svariem pie ieejas atrodas mobila dezinficējoša iekārta, lai novērstu trakumsērgas epidēmiju vai citas slimības.
Poligona darbības vides stāvokļa monitorings

Visā poligona darbības laikā vides monitorings un kontrole ietver:
gruntsūdens (pazemes ūdeņu) monitoringu,
virszemes ūdeņu monitoringu,
infiltrāta sastāva monitoringu,
poligona gāzes savākšanas sistēmas darbības kontroli un monitoringu (pēc gāzes savākšanas sistēmas izveides),
apglabātās atkritumu masas monitoringu.
Ņemot vērā poligona „Grantiņi” paredzētās darbības koncepciju atkritumu plūsma poligonā shematiski attēlota zemāk pievienotajā shēmā
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Atkritumu plūsmas sadalījums poligonā „Grantiņi”
Pievadceļš poligonam
Uz pieņemšanas – reģistrācijas zonu
Uz poligona krātuvi

Konteiners bīstamajiem atkritumiem

Atkritumu poligona “Grantiņi” ekspluatācijas tehnoloģijas darbības shēma
Atkritumu piegāde uz poligonu no to rašanās vietas

Atkritumu piegāde, uzskaite un reģistrācija
Uz zaļo un lielgabarīta atkritumu
uzglabāšanas laukumu
Atkritumu transportēšana uz krātuvi
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Atkritumu izkraušana krātuvē

Uz otrreizējo pārstrādi

Infiltrāta savākšana no krātuves

Atkritumu apglabāšana krātuvē kārtās

Atkritumu mitrināšana
ugunsbīstamajā periodā

Atkritumu sablīvēšana
Transportēšana uz
atkritumu krātuvi
Rezerves uzkrāšana
poligona teritorijā
Pārsedzes transportēšana
uz poligonu

Starpslāņu filtrējošā bēruma
ierīkošana

Rekultivācija

Infiltrāta uzkrāšana
infiltrāta
uzkrāšanas baseinā

Infiltrāts tiks vests
uz NAI

Infiltrāta
izsmidzināšana uz
krātuves virsmas

Biogāzes utilizācija
(perspektīvā)

Labākie pieejamie tehniskie paņēmieni poligona apsaimniekošanai:
smaku un putekļu izplūdes samazināšanai
Atkritumu bioloģiskās daļas biodegradācijas rezultātā ir iespējama nepatīkamu smaku izdalīšanās apkārtējā vidē. Lai mazinātu nepatīkamās
trūdošu atkritumu smakas izplatīšanos, tiek veiktas sekojošas darbības:
o atkritumi tiek deponēti nelielās darba kārtās;
o atkritumi ik dienas tiek izlīdzināti un blietēti ar buldozeru;
o atkritumi tiek blietēti ar kompaktoru ik pa 50 cm biezām atkritumu kārtām;
o 2 metrus augsts atkritumu slānis tiek pārklāti ar 20 cm biezu grunts kārtu.
Gada sausajā periodā paredzēts laistīt atkritumus ar ūdeni no ugunsdzēsības baseina vai izsmidzināt visu vai daļu no infiltrāta uz atkritumu
krātuves, lai nepieļautu putekļu izplatīšanos un veicinātu atkritumu sablīvēšanos.
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atkritumu izplatīšanās ar vēju samazināšanai
Poligonā tiek uzstādīti pārvietojamie aizsargsieti, kas paredzēti to atkritumu uztveršanai, kuri tiek iznēsāti vēja iedarbībā (papīri, plēves, audumi
u.c.).
Aizsargsieti tiek uzstādīti, ņemot vērā valdošo vēju virzienu konkrētajā darba periodā.
trokšņu mazināšanai
Tā kā atkritumu poligons atrodas mazapdzīvotā vietā transporta un poligona tehnikas radītais troksnis būtisku ietekmi uz vidi nerada. 100 m
attālumā no tehnikas darbības vietas trokšņa līmenis nepārsniegs 35-40 dB.
putnu, grauzēju un insektu darbības samazināšanai
Grauzēju un insektu darbības samazināšanai paredzēta atkritumu ikdienas izlīdzināšana un blietēšana ar buldozeru un atkritumu blietēšana ar
kompaktoru ik pēc 50 cm biezām atkritumu kārtām.
Biogāzes veidošanās samazināšanai
Biogāzes veidošanās poligona pirmajos 5 darbības gados būs nenozīmīga.
Vēl nav veikti aprēķini par poligona gāzes apjomiem poligona darbības laikā.
SIA „Geo Consultants” ir izstrādājis gāzes savākšanas un utilizācijas projektu. (projekts 5.pielikumā)
Projekts paredz:
• gāzes ekstrakcijas sistēmas izbūvi 1. un 2. kārtu;
• Gāzes regulēšanas stacijas uzstādīšanu – šīs stacijas uzdevums ir savākt izgāztuvju gāzi no atkritumu šūnas pievadlīnijām kolektorā,
padot gāzi uz lāpu , regulēt un kontrolēt gāzes sastāvu.
• Kondensāta novadīšanas ierīci
13.11.2012. SIA „Zemgales EKO” un SIA „MRK Serviss” ir noslēdzis līgumu par biogāzes savākšanas sistēmas 1. kārtas būvniecību.
Un 2012. gada novembra mēnesī poligonā „Grantiņi” ir izbūvēta gāzu savākšanas sistēmas 1 kārta.
Biogāzes savākšanas sistēmas 2. kārtu paredzēts ieguldīt 2013. gadā.
Gāzes ekstrakcijas sistēmas izbūve
Gāzes savākšanas I kārtā paredzēts izveidot divas horizontāli novietotas perforētas cauruļvadu līnijas.
Gāzes savākšanas II kārtā paredzēts izveidot vienu horizontāli novietotu perforētu cauruļvadu līniju.
Gāzes horizontālās ekstrakcijas sistēmas izbūve
Horizontālo līniju ierīkošanai rok tranšejas atkritumu slānī 2-2.5 m dziļumā. Tranšejas sānos ierīko koka, plastmasas vai metāla izņemamos
veidņus. Tranšejas dibenu izlīdzina un izlīmeņo. Tranšejas dibenā atkritumus nevajag blīvēt. Pēc veidņu izvietošanas tranšejā ieber rūpīgi
mazgātus tīrus oļus 20 – 40 mm diametrā 20 cm biezā slānī. Tranšejas vidū ievieto perforēto HPDE PN10 cauruli D110/10. Var pielietot PE T8
klases caurules. Caurules perforācija jāveic atbilstoši rasējumā attēlotajai, kas atbilst konsultanta Mc. Beena rekomendācijai un aprēķinam. Tās
galā ieskrūvē vai citādi piestiprina korķi, kas nodrošina, ka caurulē pa galu netiks iesūkti atkritumi. Cauruli apber ar oļiem, lai slānis uz visām
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pusēm biezumā būtu ne mazāks par 20 cm. Otru caurules galu savieno ievietojot D110 iekšpusē 5 m dziļumā slēgto gāzes cauruli D90 (PN4
PEH). Šāds risinājums veido kompensācijas principu atkritumu sēšanās periodā un izslēdz atkritumu putekļu iesūkšanu caurulēs. Izņem no
tranšejas sāniem veidņus, piefiksē ar īpašām atzīmēm caurules galus un aizber tranšejas ar mīkstiem, šķirotiem un noblīvētiem atkritumiem (0,7
m slānī). Jāseko, lai šajā atkritumu slānī nebūtu atkritumi ar kuriem, pēc tālākas deponēšanas, varētu sabojāt gāzes ekstrakcijas līniju (lieli
metāla, betona gabali, koka bluķi, kā arī putekļi u.t.t.), kā arī atkritumi, kas varētu aizkavēt gāzes ekstrakciju (lieli plāksnes, plēvju gabali vai
māla jeb cementa slānis u. t. t.). Tādēļ ieteicams šos atkritumus izsijāt. Tiek veikta precīza digitālā ģeodēziskā piesaiste katram ieguldītam
cauruļvadam vairākos punktos tā garumā.Pirmo kārtu montē uz augstuma atzīmes 38.00 m.v.j.l.
Otro kārtu montē uz augstuma atzīmes 44.00 m.v.j.l., veidojot nosacīti horizontālo gāzes savākšanas plakni ar vidējo augstumu no krātuves
pamatnes.Trasējumā cauruļvadu veido tādējādi, ka tiek uzstādītas trīs paralēlas caurules.
Ņemot vērā ievērojamās vertikālās slodzes, kā arī atkritumu nevienmērīgo sēšanos izvēlētās HDPE D 110/10 (PN10)caurules, kuras tiek
perforētas, veicot perforāciju ar mainīgu biežumu- sākot ar 10 caurumiem uz vienu tekošo metru līdz 30 caurumiem, urbjot ar diametru- 8 mm.
Perforācijas orientācija uz sāniem un leju. Caurules augšmalā veido tekni gāzes plūsmai.
Ja netiek lietotas HDPE tipa augsti izturīgas caurules, bet gan uz stiepi mazāk izturīgas tipveida drenāžas caurules atšķirībā no projektā
paredzētajām, tad atbilstoši konsultanta Mc Beena rekomendācijai, šo cauruļu pamatnē jāiestrādā 40 kN izturīgs ģeorežģis. Risinājums jāsaskaņo
ar projekta autoru.
Cauruļvadu savā starpā sametina pielietojot EM uzmavas, lai izslēgtu, lielo stiepes spēku rezultātā, cauruļvadu posmu atdalīšanos un ar to
saistīto atkritumu iesūkšanu caurulēs.
Caurules iegulda ar vismaz minimālo kritumu uz gāzes utilizācijas iekārtu.
Lai novērstu biogāzes kaitīgo iedarbību, uzņēmums plāno aprīkot poligonu ar biogāzes savākšanas sistēmu un veikt biogāzes sadedzināšanu.
Ņemot vērā to, ka poligona ekspluatācijas pirmajos gados biogāzes apjoms būs neliels, pēc biogāzes savākšanas sistēmas ierīkošanu ir plānots
veikt poligona biogāzes sastāva un daudzuma izpēti un tālāk jau sadedzināšanu.
Pamatojoties uz uzņēmuma sniegtajiem datiem par atkritumu piegādātāju autotransporta reisu skaitu uz poligonu – vidēji 8-10 reisi dienā, gaisa
piesārņojums, ko radīs atkritumu piegādātāju autotransports un poligona transports, uzskatāms par nebūtisku..
Gada sausajā periodā paredzēts laistīt atkritumus ar ūdeni no ugunsdzēsības baseina vai izsmidzināt visu vai daļu no infiltrāta uz atkritumu
krātuves, lai nepieļautu putekļu izplatīšanos un veicinātu atkritumu sablīvēšanu.
ugunsgrēku novēršanai
Gada sausajā periodā paredzēta atkritumu mitrināšana, laistot tos ar ūdeni no ugunsdzēsības baseina vai izsmidzināt visu vai daļu no infiltrāta uz
atkritumu krātuves, lai nepieļautu putekļu izplatīšanos un veicinātu atkritumu sablīvēšanu.
poligonā apglabāt atļauto un aizliegto atkritumu veidiem
Poligonā atļauts apglabāt: nešķirotus sadzīves atkritumus, ražošanas atkritumus, ielu tīrīšanas atkritumus, medicīnas aprūpes atkritumus,
celtniecības atkritumus, lielgabarīta atkritumus;
Neatļautie atkritumu veidi poligonā netiek pieņemti. Poligonā nejauši nonākušie bīstamie atkritumi tiek izvietoti atbilstošos konteineros un pēc
tam nodoti citām atkritumu apsaimniekošanas organizācijām, kurām ir atļaujas darbībām ar bīstamajiem atkritumiem.
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monitoringa veikšanai
Poligona darbības monitorings tiek veikts saskaņā ar 2011. gada 27. decembra MK noteikumiem Nr.1032 „Atkritumu poligonu ierīkošanas,
atkritumu poligonu un izgāztuvju apsaimniekošanas, slēgšanas un rekultivācijas noteikumi”. Monitoringa sistēma sevī ietver: gruntsūdens,
virszemes ūdens, infiltrāta sastāva un apglabātās atkritumu masas monitoringu.
drošības garantēšana poligonā strādājošiem
Darba drošība poligonā strādājošiem tiek garantēta saskaņā ar darba aizsardzības likumdošanu.
poligona darbības reģistrācijas žurnāla izmantošana
Poligonā ievesto atkritumu veids un daudzums tiks reģistrēts uzskaites žurnālā. Uzskaites žurnāla forma un uzskaites kārtība ir atbilstoši
2011.gada 27.decembra MK noteikumu Nr.1032 „Atkritumu poligonu ierīkošanas, atkritumu poligonu un izgāztuvju apsaimniekošanas,
slēgšanas un rekultivācijas noteikumi” 46.punkta un 4. pielikuma prasībām.
Poligona slēgšanai paredzētie labākie pieejamie tehniskie paņēmieni
Sadzīves atkritumu poligona „Grantiņi” darbība paredzēta turpmāko 4 -5 gadu periodam. A kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas derīguma
termiņa laikā - 5 gados tā slēgšana netiek plānota.
Ieviestie (plānotie) tīrākas ražošanas pasākumi
Bauskas novada sadzīves atkritumu poligons „Grantiņi” izbūvēts atbilstoši 2011. gada 27. decembra MK noteikumu Nr.1032 „Atkritumu
poligonu ierīkošanas, atkritumu poligonu un izgāztuvju apsaimniekošanas, slēgšanas un rekultivācijas noteikumi” prasībām.
Poligona būvniecībā un darbībā izmantoti labākie pieejamie tehniskie paņēmieni.
Resursu izmantošana (ūdens, enerģija un ķīmiskās vielas)
Ūdens
Ūdeni iegūst no poligona teritorijā ierīkotā ūdensapgādes urbuma “Grantiņu izgāztuve”, kas ierīkots 2008.gadā, LVĢMA Nr.22988, 180 m dziļš,
ražība 3 l/s.
Ūdensapgādei tiek izmantots iegremdējamais sūknis, kas pados ūdeni uz sūkņu māju, kas atrodas virs urbuma, un no turienes ūdens tiks padots
visai teritorijai. Urbums ir iežogots atbilstoši stingrās aizsardzības zonai.
Uzņēmuma rīcībā ir ūdensapgādes urbuma pases. Ūdens uzskaitei ir uzstādīts ūdens skaitītājs.
Kopējais ūdens patēriņš ir 1186 kubikmetri gadā, no tiem 456 m3 gadā ugunsdzēsības dīķa papildināšanai, tehnikas mazgāšanai, 730 m3 gadā
sadzīves vajadzībām.
Ūdensapgādes urbums “Grantiņi” (ierīkots 1988.gadā, LVĢMA Nr.16774, 198m dziļš) ir rekonstruēts un pašlaik ir rezervē.
Ūdens lietošanas bilances shēma
Iegūtā ūdens daudzums
1186 m3/gadā (3.25m3/dnn.)
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Sadzīves vajadzībām
730 m3/gadā 2 m3/dnn.

Citiem mērķiem
(zāliena laistīšana, ugunsdzēsības
baseina piepildīšanai, u.c.)
455 m3/gadā 1.25 m3/dnn.

Uz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām
730 m3/gadā
Novadīšana gruntī
385 m3/gadā

Iztvaiko
70m3/a

Atmosfēras nokrišņi uz asfaltētajiem
laukumiem 562 m3/gadā

Uz smilšu eļļas atdalītāju
562m3/gadā

Izlaide poligona novadgrāvī
562m3/gadā

Enerģija
Iekārtā gadā paredzēts patērē < 60000 kW elektroenerģijas. Elektroenerģija tiek patērēta galvenokārt poligona darbības tehnoloģisko procesu
nodrošināšanai, teritorijas apgaismošanai un administratīvās ēkas apsildei.
Ķīmiskās vielas un palīgmateriāli
Poligonā autotransporta riepu dezinfekcijas vajadzībām nepieciešamības gadījumā paredzēts izmantot dezinfekcijas līdzekli ÖKORON 13.
Fasēts 30 kg kannās.
Lietojot tiks atšķaidīts līdz 1,5 - 3,0 % koncentrācijai. Minētais dezinfekcijas līdzeklis saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir klasificēts kā bīstams
ķīmisks produkts. Uzņēmuma rīcībā ir dezinfekcijas līdzekļa ÖKORON 13 drošības datu lapa (kopija pievienota iesniegumam atļaujas
saņemšanai). Līdzeklis netiek uzglabāts, bet iegādāts nepieciešamā daudzumā un izlietots vienā dezinfekcijas reizē.
Aprēķināts, ka poligonā transporta vajadzībām tiks izmantota dīzeļdegviela līdz 16000 tonnām gadā. Dīzeļdegviela tiks piegādāta ar specializēto
transportu un iepildīta tieši tehnikas degvielas tvertnēs.
Līdz ar to poligonā netiek paredzēta degvielas uzglabāšanas stacionāra tvertne.
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Dīzeļdegviela saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir klasificējama kā bīstams ķīmiskais produkts, uzņēmuma rīcībā ir drošības datu lapa (kopija
pievienota iesniegumam atļaujas saņemšanai).
Kā izejmateriāls atkritumu slāņu noklāšanai tiek izmantots izolējošs materiāls –komposts, ~ 200 tonnas/gadā (iespējams izmantot smilšmālu,
mālsmilti, u.c.).
Kā absorbents nejaušu degvielas noplūdes gadījumu novēršanai tiek paredzētas zāģu skaidas 0.75m³ lielā konteinerā.
Azbesta atkritumu fasēšanai pirms apglabāšanas krātuvē tiks izmantoti polipropilēna maisi.
Emisija gaisā un tās ietekme uz vidi
Poligonā teritorijā nav organizētu punktveida gaisa piesārņojuma emisiju avotu.
Poligona darbībā ir sekojoši neorganizēti difūzi gaisa piesārņojuma avoti:
1. biogāzes emisija no atkritumu apglabāšanas krātuves,
2. emisijas avotu grupa, kas ir saistīta ar autotransporta un ar iekšdedzes dzinējiem
aprīkotas iekraušanas tehnikas izmantošanu atkritumu apsaimniekošanas procesā. Atkritumu blietēšanai uzņēmuma teritorijā izmanto
buldozeru PR 724 Litronic, kuru ražojusi vācu firma LIEBHERR ar jaudu 120kw/163HP un svaru 16.8t. Minētā tehnikas vienības kā degvielu
izmanto dīzeļdegvielu.
3. putekļu emisija.
1. Biogāzi, kas radīsies atkritumu sadalīšanas rezultātā veidos aptuveni 50 % metāna un 50% oglekļa dioksīda. Pārējie piemaisījumi
raksturojami ar salīdzinoši ļoti zemām koncentrācijām. Metāns un oglekļa dioksīds pieskaitāmi pie „siltumnīcas efektu” veicinošiem
faktoriem.
Biogāzes apjoms pieaugs ar katru poligona ekspluatācijas gadu.
Lai novērstu biogāzes kaitīgo iedarbību, uzņēmums plāno aprīkot poligonu ar biogāzes savākšanas sistēmu un veikt biogāzes sadedzināšanu.
Ņemot vērā to, ka poligona ekspluatācijas pirmajos gados biogāzes apjoms būs neliels, biogāzes savākšanas sistēmas ierīkošanu un biogāzes
dedzināšanu uzņēmums plāno tuvākajā perspektīvā.
2. Pamatojoties uz datiem par atkritumu piegādātāju autotransporta reisu skaitu uz poligonu tie ir vidēji 8-10 reisi dienā, gaisa piesārņojums, ko
radīs atkritumu piegādātāju autotransports un poligona transports, uzskatāms par nebūtisku..
3. Gada sausajā periodā paredzēts laistīt atkritumus ar ūdeni no ugunsdzēsības baseina vai izsmidzināt visu vai daļu no infiltrāta uz atkritumu
krātuves, lai nepieļautu putekļu izplatīšanos un veicinātu atkritumu sablīvēšanu.
Karstā ūdens piegādi administratīvai ēkai nodrošina ar elektrisko ūdenssildītāju (boileri).
Smaku veidošanās
Poligona darbības rezultātā tā tiešā tuvumā traucējošas smakas nav konstatētas. Nav saņemtas sūdzības no apkārtnes iedzīvotājiem par smakām.
Smaku nozīmīgākie avoti ir atkritumi un to sadalīšanās produkti.
Sulfīdi un merkaptāni, kas veidosies atkritumu sadalīšanas procesā ir viens no galvenajiem smaku izraisītājiem poligonā.
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Regulāra atkritumu slāņa pārklāšana ar grunti, ko paredz uzņēmums, ir viens no galvenajiem smaku samazināšanas pasākumiem. Smakas
samazināsies arī uzsākot biogāzes sadedzināšanas procesu, bet tas nebūs šī atļaujas darbības laikā.
Smaku emisijas avots, kas ir saistīts ar autotransporta kustību atkritumu apsaimniekošanas procesā, ņemot vērā nelielo reisu skaitu dienā – nav
būtisks.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2004.gada 27.jūlijā noteikumu Nr.626 „Noteikumi par piesārņojošas darbības izraisīto smaku noteikšanas
metodēm, kā arī par kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos” 12.punkta prasībām, ja veicot A kategorijas piesārņojoša darbību, varētu
rasties smakas traucējumi, operatoram ir nepieciešams izstrādāt smaku emisiju limita projektu.
Smaku emisiju limita projektu uzņēmums apņemas izstrādāt, kad atkritumu apglabāšanas krātuvē būs apglabāti atkritumi 2-3 m augstumā, t.i.,
pirmo 5-6 poligona darbības gadu laikā, vai arī ātrāk, ja būs pamatota nepieciešamība.
Emisija ūdenī un tās ietekme uz vidi
Poligona „Grantiņi” projektēšanā tika pievērsta īpaša uzmanība virszemes ūdens un gruntsūdens aizsardzībai no piesārņojuma.
Virszemes un gruntsūdeņu aizsardzībai no piesārņojuma tika paredzēti sekojoši pasākumi:
poligona teritorija ir asfaltēta,
ir izveidota virszemes noteces ūdeņu savākšana no poligona teritorijas un attīrīšana lietusūdeņu attīrīšanas iekārtās ar smilšu atdalītājiem
un naftas produktu uztvērējiem.
sadzīves notekūdeņu attīrīšana notekūdeņu attīrīšanas iekārtās;
atkritumu apglabāšanas krātuve un infiltrāta uzglabāšanas baseins aprīkots ar normatīvajiem aktiem atbilstošu pretinfiltrācijas segumu,
izveidota infiltrāta savākšanas sistēma no atkritumu apglabāšanas krātuves.
Poligonā ir izveidotas trīs notekūdeņu savākšanas un novadīšanas sistēmas – infiltrāta savākšanas sistēma, komunālo notekūdeņu savākšanas un
attīrīšanas sistēma un lietus notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas sistēma.
1. Infiltrāta savākšanas sistēma.
Infiltrāta savākšanas sistēma paredzēta piesārņoto poligona notekūdeņu savākšanai un novadīšanai uz infiltrāta uzkrājtvertni, kas atrodas ārpus
atkritumu krātuves. Infiltrāta daudzuma aprēķins veikts, izmantojot Valsts Hidrometeoroloģijas pārvaldes sniegtos datus par nokrišņu daudzumu,
kā arī datus par iztvaikošanu no zemes virsmas un virszemes noteci.
Projektētais infiltrāta daudzums krātuves ekspluatācijas sākumā ~ 2 088 m3/gadā.
2012. gadā šūnā veidojās 4817,8 m3 infiltrāta..
infiltrāta uzkrāšanas baseina tilpums - 400 m³.
Infiltrāta uzkrāšanas baseins ir novietots bedrē, kas izklāta ar 1,5 mm biezu HDPE ģeomembrānu un 0,5 mm biezu ģeotekstilu. Būvbedre ir
izveidota ar tādu aprēķinu, ka pēc infiltrāta tvertņu ieguldīšanas vēl paliek ~100 m3 brīvā tilpuma, kas paredzēts avārijas noplūžu gadījumiem.
Virsūdeņi (lietus, sniegs) no tīrās krātuves daļas pa drenāžas līniju – apvadu bez papildus attīrīšanas tiek novadīti meliorācijas grāvī.
Gada sausajā periodā daļu infiltrāta no infiltrāta uzkrāšanas baseina paredzēts izsmidzināt atpakaļ uz atkritumu krātuvi ar nolūku novērst
atkritumu pašaizdegšanos.
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Atkritumu mitrināšana ar infiltrātu veicina arī atkritumu biodegradācijas procesu un samazina infiltrāta attīrīšanas iekārtu ekspluatācijas
izdevumus.
Četras reizes gadā tiek veikts infiltrāta monitorings, divas reizes veicot infiltrāta nepilno ķīmisko analīzi un divas reizes – pilno ķīmisko analīzi,
atbilstoši 2006.gada 13.jūnija MK noteikumu Nr.474 „Atkritumu poligonu ierīkošanas, atkritumu poligonu un izgāztuvju apsaimniekošanas,
slēgšanas un rekultivācijas noteikumi” 4.pielikuma prasībām. Infiltrāta testēšana tiek veikta akreditētā laboratorijā.
2. Sadzīves notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas sistēma.
Sadzīves notekūdeņu attīrīšanai no administrācijas ēkas uzstādītas attīrīšanas iekārtas „DCB-4K” ar jaudu 4 m³/diennaktī.
Iekārta sastāv no 3 sekcijām, ievietotām kopējā polipropilēna korpusā, attīrīto notekūdeņu izplūde – novadgrāvī. Notekūdeņu apjoms 2 m3/dnn.
Kanalizācijas sistēmā paredzētas arī 16 PVC skatakas sistēmas apkopes vajadzībām.
3. Lietus notekūdeņu savākšanas sistēma
Lietus notekūdeņu savākšanai no poligona asfaltētās teritorijas 850 m2 platībā poligonā „Grantiņi” iekārtota lietus notekūdeņu apsaimniekošanas
sistēma, kas novada lietus notekūdeņus uz attīrīšanas iekārtām EH1010C ar jaudu 10 l/sek, kas sastāv no smilšu uztvērēja un eļļas filtra. Smiltis
no smilšu uztvērēja tīrīšanas tiks izmantotas atkritumu kārtu pārklāšanai. Lietus ūdens kanalizācijas tīkls strādā pašteces režīmā un sastāv no 3
zariem. No pirmajiem 2 zariem nonāk pirmajā smilšu un eļļas filtrā. No sateces vietas tas nonāk attīrīšanas iekārtās. Aiz tām savāktais lietus
ūdens tiek novadīts uz vietējās meliorācijas sistēmas novadgrāvi. Lai kontrolētu ūdens kvalitāti, ierīkota aka ūdens paraugu ņemšanai.
Saskaņā ar attīrīšanas iekārtu tehnoloģiskajiem aprakstiem, ja ievēros iekārtu ekspluatācijas noteikumus attīrīšanas iekārtu izplūdēs tiek
nodrošināta normatīvajiem aktiem atbilstoša attīrīšana,.
Atbilstoši normatīvo aktu prasībām piesārņojuma kontrolei tiek veikts virszemes, gruntsūdeņu un infiltrāta attīrīšanas monitorings. Vietas
monitoringa veikšanai ir izvēlētas un aprīkotas ievērojot virszemes ūdeņu un gruntsūdeņu plūsmas virzienus un normatīvo aktu prasības.
Visi virszemes ūdeņu monitoringa punkti ir aprīkoti tā, lai būtu iespējama droša mērījumu veikšana un paraugu noņemšana jebkurā sezonā.
Piemēram, izveidojot trepītes un laipas grāvī. Laipai ir jābūt tik augstu, lai tā neapplūstu pie maksimālā ūdens līmeņa, un jāsniedzas vismaz līdz
grāvja vidum, lai būtu iespējams noņemt paraugus arī mazūdens periodā.
Poligona teritorijas tuvumā nav nozīmīgu virszemes ūdens objektu.
Attīrīto notekūdeņu izplūde virszemes ūdens objektos atbilstoši atļaujas 17. tabulai.
Atkritumu veidošanās un apsaimniekošana
Projekta ietvaros ir izveidota vienota atkritumu apsaimniekošanas sistēma, kura ietver atkritumu savākšanu un transportēšanu, reģistrēšanu un
kontroli, atkritumu apglabāšanu.
Papildus tiek attīstīta atkritumu dalītās vākšanas sistēma, lai izmantotu atkritumu materiālu otrreizējas pārstrādes iespējas, tādejādi samazinot
apglabājamo atkritumu apjomu un negatīvo ietekmi un slodzi uz apkārtējo vidi.
Izveidoti atkritumu dalītās vākšanas punkti visās apdzīvotajās vietās.
Poligona darbībā rodas atkritumi, kas saskaņā ar MK 2011.gada 19.aprīļa noteikumiem Nr.302 „Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un
īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus” klasificējami kā:
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•
•

nebīstamie atkritumi: nešķiroti sadzīves atkritumi no administratīvās ēkas, lietusūdeņu attīrīšanas iekārtu smilšu uztvērēja atkritumi;
bīstamie atkritumi: izlietots absorbents no lietusūdeņu attīrīšanas iekārtu naftas produktu uztvērēja, absorbents-zāģu skaidas izlijušu
naftas produktu savākšanai, bīstamie atkritumi, kas tiks konstatēti apglabāšanai ievestajos atkritumos; luminiscentās lampas no
administrācijas ēkas.

Nebīstamos atkritumus uzņēmums plāno apglabāt atkritumu apglabāšanas krātuvē.
Bīstamos atkritumus plāno savākt un uzglabāt speciāli šim nolūkam paredzētā konteinerā un nodot pārstrādei uzņēmumam apsaimniekotājam
saskaņā ar noslēgto līgumu.
Atkritumu apsaimniekošana paredzama saskaņā ar atkritumu apsaimniekošanas normatīvo aktu prasībām.
Vienu reizi gadā tiek veikta precīza krātuves uzmērīšana, nosakot aizpildījumu, aizņemto laukumu, slāņa augstumu.
Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem atbilstoši atļaujas 22. un 22. tabulām.
Trokšņa emisija
Galvenais trokšņa avots poligonā paredzams no transporta kustības atkritumu piegādāšanas un apglabāšanas procesā.
Pievedceļš ir asfaltēts.
Dienā uz poligonu paredzami ~ 10 apglabājamo atkritumu piegādāšanas reisi.
Tā kā atkritumu poligons atrodas salīdzinoši tālu no apdzīvotām vietām un naktī poligona tehnika nestrādā, radušos troksni var uzskatīt par
nenozīmīgu.
Saskaņā ar 2004. gada 13. jūlija MK noteikumu Nr.597 “Vides trokšņa novērtēšanas kārtība” prasībām, trokšņa robežvērtība mazstāvu
dzīvojamā rajonā dienā noteikta 50 dB. Pasākumi trokšņa samazināšanai nav paredzēti.
Augsnes aizsardzība
Pirms poligona darbības uzsākšanas ir veikts grunts pētījums.
Gruntsūdeņu ķīmiskās analīzes liecina, ka poligonam atvēlētajā teritorijā nav gruntsūdeņu piesārņojuma - konstatētās vērtības nepārsniedz
gruntsūdeņu reģionālā fona vērtības.
Arī tuvumā esošo apsekoto aku ūdens kvalitāte ir apmierinoša.
Grunts kvalitātes novērtēšanai ņemtajos paraugos netika konstatēts augsnes piesārņojums.
Poligona teritorija ir asfaltēta.
Poligona konstrukcija un tās būvniecības gaitā tiek nodrošināts, ka tiks izslēgtas emisijas augsnē, gruntī un nenotiks pazemes ūdeņu
piesārņošana.
Ir izveidotas:
virszemes noteces ūdeņu savākšana no poligona teritorijas un attīrīšana lietusūdeņu attīrīšanas iekārtās ar smilšu atdalītājiem un naftas
produktu uztvērējiem, attīrīto virszemes noteces ūdeņu izplūde ap atkritumu apglabāšanas krātuvi izveidotajā novadgrāvī;
infiltrāta savākšanas sistēma no atkritumu apglabāšanas krātuves;
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sadzīves notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas sistēma

Lai novērstu piesārņojošo vielu nokļūšanu augsnē poligona atkritumu apglabāšanas krātuve un infiltrāta uzglabāšanas baseins aprīkots ar
normatīvajiem aktiem atbilstošu pretinfiltrācijas segumu.
Atbilstoši normatīvo aktu prasībām piesārņojuma kontrolei paredzēts regulāri veikt pazemes ūdeņu, virszemes ūdeņu, gruntsūdeņu un infiltrāta
kvantitatīvo un kvalitatīvo monitoringu.
Vietas monitoringa veikšanai ir izvēlētas un aprīkotas ievērojot poligona izvietojumu, teritorijas ģeoloģisko uzbūvi un hidroģeoloģiskos
apstākļus, virszemes ūdeņu un gruntsūdeņu plūsmas virzienus un normatīvo aktu prasības.
Gruntsūdens plūsma poligona teritorijā ir vērsta uz visām pusēm no poligona.
Lai iespējami ātri konstatētu potenciālo pazemes ūdeņu piesārņojuma risku, tiks veikts pazemes ūdeņu monitorings. Ap poligona teritoriju
ierīkoti 5 astoņus metrus dziļi urbumi.
Fona parametru noteikšanai tiek paredzēts 1. urbums, jo tas izvietots paugura augšdaļā, augšpus potenciālajiem piesārņojuma avotiem.
Monitoringa mērījumu punktu izvietojuma shēma ir parādīta pielikumā nr.6.
Monitoringa novērojumu biežums un kontrolējamie parametri norādīti E2 tabulā.

9.2. tīrākas ražošanas pasākumi, labākie pieejamie tehniskie paņēmieni (A kategorijas iekārtām) un atkritumu samazināšana (norāda, kā tiek
nodrošināta izejmateriālu, ķīmisko vielu vai maisījumu, ūdens un enerģijas patēriņa samazināšana, bīstamo ķīmisko vielu aizstāšana, otrreizējo
izejmateriālu izmantošana vai pārstrāde);

Labākie pieejamie tehniskie paņēmieni poligona apsaimniekošanai:
Smaku un putekļu izplūdes samazināšanai:
Atkritumu bioloģiskās daļas biodegradācijas rezultātā ir iespējama nepatīkamu smaku izdalīšanās apkārtējā vidē. Lai samazinātu nepatīkamās
trūdošu atkritumu smakas izplatīšanos, tiek veiktas sekojošas darbības:
•
•
•

Atkritumi tiek deponēti nelielās darba kārtās;
Atkritumi katru dienu tiek izlīdzināti un blietēti ar buldozeru;
2 metru augsts atkritumu slānis tiek pārklāts ar 20 cm biezu apberamā materiāla kārtu..

Gada sausajā periodā atkritumi tiek laistīti ar infiltrātu, tādējādi mitrinot tos un sekmējot atkritumu sablīvēšanos.
Atkritumu izplatīšanās ar vēju samazināšanai
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Poligonā ir uzstādīti pārvietojamie aizsargsieti, kas paredzēti to atkritumu uztveršanai, ko pārnēsā vēji. Aizsargsieti tiek uzstādīti ņemot vērā
valdošo vēju virzienu.
Trokšņu mazināšanai
Tā kā atkritumu poligons atrodas mazapdzīvotā vietā tad transporta un poligona tehnikas radītais troksnis būtisku ietekmi uz vidi nerada. 100
m attālumā no tehnikas darbības vietas trokšņa līmenis nepārsniegs 35-40 dB.
Putnu, grauzēju un insektu darbības samazināšanai
Grauzēju un insektu darbības samazināšanai paredzēta atkritumu ikdienas izlīdzināšana un blietēšana ar buldozeru.
Biogāzes veidošanās samazināšana
Biogāzes veidošanās poligona pirmajos 5 gados būs nenozīmīga . Poligona gāzes savākšana un sadedzināšana ir paredzēta pēc poligona
ekspluatācijas beigām. 2012. gadā poligonā ir ieguldīta poligona gāzu savākšanas sistēmas pirmā trubu kārta.
Ugunsgrēku novēršanai
Gada sausajā periodā atkritumi tiek mitrināti ar infiltrātu, tādējādi samazinot atkritumu pašaizdegšanās iespēju, kā arī tas veicina atkritumu
sablīvēšanos.
Poligonā apglabāt atļauto un aizliegto atkritumu veidi
Poligonā atļauts apglabāt: sadzīves atkritumus, ražošanas atkritumus saskaņā ar piesārņojošas darbības atļaujas pielikumā norādītiem,
būvniecības atkritumus. Neatļauti atkritumu veidi poligonā netiek pieņemti. Poligonā nejauši nonākušie bīstamie atkritumi tiek ievietoti
speciālā konteinerī un nodoti citiem bīstamo atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumiem, kuriem ir atļaujas šo darbību veikšanai.
Monitoringa veikšana
Poligonā monitorings tiek veikts saskaņā ar 2011. gada 27. decembrī MK noteikumu Nr.1032 „Atkritumu poligonu ierīkošanas, atkritumu
poligonu un izgāztuvju apsaimniekošanas, slēgšanas un rekultivācijas noteikumi” prasībām. Monitoringa sistēma sevī ietver: gruntsūdens,
virszemes ūdens, infiltrāta sastāva un apglabātās masas monitoringu.
Drošības garantēšana poligonā strādājošiem
Uzņēmumā ir darba aizsardzības inženieris, kas veic nepieciešamās instruktāžas, kā arī uzrauga darba vides drošību saskaņā ar darba
aizsardzības likumdošanu.
Poligona darbības reģistrācijas žurnāla izmantošana
Poligonā ievesto atkritumu daudzumu reģistrē uzskaites žurnālā. Uzskaites žurnāla forma un uzskaites kārtība ir atbilstoša 27.12.2011. MK
noteikumu Nr.1032 „Atkritumu poligonu ierīkošanas, atkritumu poligonu un izgāztuvju apsaimniekošanas, slēgšanas un rekultivācijas
noteikumi” prasībām
9.3. vides aizsardzības prasību ieviešana – operators esošām iekārtām sagatavo plānu normatīvajos aktos noteikto vides aizsardzības
prasību izpildes nodrošināšanai un tīrākas ražošanas ieviešanai. A kategorijas iekārtām plānā jāparāda, kā plānots sasniegt labāko
pieejamo tehnisko paņēmienu vadlīnijās noteiktos nosacījumus;
Attiecībā uz atkritumu poligoniem labākie pieejamie tehniskie paņēmieni definēti un noteikti Eiropas direktīvā 1999/31/EK (199.gada 26.
aprīlis) par atkritumu poligoniem. Savukārt direktīvas prasības ir iekļautas 2011. gada 27. decembra MK noteikumu Nr.1032 „Atkritumu
poligonu ierīkošanas, atkritumu poligonu un izgāztuvju apsaimniekošanas, slēgšanas un rekultivācijas noteikumi” prasībās.
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Poligona „Grantiņi” ierīkošanā ir ieviesti sekojoši labākie pieejamie tehniskie paņēmieni (LPTP):
•

•
•
•
•
•
•

Atkritumu apglabāšanas krātuvē un infiltrāta uzkrāšanas baseinā speciāli izbūvētais pretinfiltrācijas segums atbilstoši LPTP prasībām ir
ūdensnecaurlaidīgs un no ķīmiski noturīga materiāla, t.i. pamatnē bentonītmāla paklājs, augsta blīvuma stabilizēta polietilēna 2 mm bieza
ģeomembrāna (HDPE ģeomembrāna), kurai uzklāts ģeotekstils, 0,5 m biezs grunts aizsargslānis. HDPE ģeomembrāna ir galvenais
komponents krātuvē, kura uzdevums ir nodrošināt grunts un gruntsūdeņu aizsardzību no piesārņojuma ar infiltrātu. HDPE ģeomembrāna
ir mehāniski izturīga, ilgstoši ekspluatējama, droša pret infiltrāta agresīvo iedarbību HDPE ģeomembrāna kontaktā ar ķīmiskām vielām
savas īpašības praktiski nemaina.
Atkritumu apglabāšanas krātuve aprīkota ar infiltrāta savākšanas un novadīšanas sistēmu.
Infiltrāta uzkrāšanas baseins būvēts no ūdensnecaurlaidīga un ķīmiski noturīga materiāla, aprīkots ar infiltrāta paraugu noņemšanas vietu.
Ir pārvietojami žogi aizsardzībai pret atkritumu izplatīšanos vējā.
Ierīkota virszemes un pazemes ūdeņu piesārņojuma monitoringa sistēma.
Nodrošināti ugunsdzēsības līdzekļi poligona teritorijā.
Plānots uzstādīt poligona gāzu savākšanas sistēmu, sistēma sastāv no gāzu savākšanas caurulēm, sūkņu sistēmas un degļa. 2012. gadā ir
sākta uzstādīt poligona gāzu savākšanas sistēmas cauruļu1. kārta.
Labākie pieejamie tehniskie paņēmieni
Galvenie parametri

Skaidrojums

Attālums līdz noteiktām vietām

Tuvākā apdzīvotā vieta – viensēta atrodas aptuveni 0,5 km attālumā.

Aprobežojumi aizsargjoslās
Ģeoloģiskie un hidroģeoloģiskie apstākļi
Vietas applūšanas, nosēšanās risks
Īpaši aizsargājamās teritorijas/kultūras pieminekļi

Atbilst noteikumiem. Detalizēts izklāsts sniegts 2.2. punktā.
Apraksts sniegts 1.7. punktā.
Neatrodas riska teritorijā.
Objektā tiešā tuvumā neatrodas īpaši aizsargājami dabas vai
kultūrvēsturiskie pieminekļi.
Valdošo vēju virziens ir R, ZR
Nav aizliegts saskaņā ar normatīviem aktiem
Sadalītas atbilstoši normatīvajiem aktiem
Pievedceļš poligonam ir veidots tā, lai transporta līdzekļi netraucētu
satiksmes drošību un neradītu neērtības apkārtējiem iedzīvotājiem
Veidoti tā, lai nodrošinātu drošu transporta kustību poligona teritorijā
Ir izveidota kontroles – reģistrācijas sistēma.
Ir izveidota izolēta visām prasībām atbilstoša atkritumu krātuve.
Kā mākslīgais izolācijas materiāls kalpo bentonītmāla pretinfiltrācijas

Valdošo vēju virzieni
Aizliegtās teritorijas
Funkcionālās zonas
Pievedceļi
Iekšējie ceļi
Atkritumu pieņemšanas un apstrādes zona
Atkritumu apglabāšanas krātuve
Mākslīgā materiāla izolācijas slānis nodalījuma
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pamatnē un iekšējām sienām
Mākslīgā materiāla izolācijas slānis nodalījuma
pamatnē un iekšējām sienām
Infiltrāta pārvaldība
Infiltrāta attīrīšanas iekārtas
Poligonu gāzu savākšanas sistēma
Poligonu gāzu sadedzināšana
Infrastruktūras zonas ēkas
Perimetra žogs
Būvdarbi un rekultivācija
Darbības laiks

paklājs, ar filtrācijas koeficientu ne leilākupar 5*10-11 m/s.
Atkritumu krātuve izklāta ar 2,0+ mm biezu HDPE ģeomembrānu, kas
savā starpā sametināta.
Infiltrāts no krātuves teritorijas pašteces ceļā tiks savākts un novadīts
uz infiltrāta uzkrāšanas baseinu.
Infiltrāts no uzkrāšanas baseina tiek sūknēts atpakaļ uz krātuvi.
Nepieciešamības gadījumā paredzēts infiltrātu vest uz Jelgavas pilsētas
NAI par ko ir noslēgts līguma ar Jelgavas Ūdeni.
Biogāzi plānots savākt pēc krātuves piepildīšanas. 2012. gadā ir
uzsākta poligonu gāzes savākšanas sistēmas 1.kārtas trubu ieguldīšana.
Pēc atkritumu krātuves piepilgīšanas paredzēts poligona gāzi savākt un
sadedzināt.
Ir izbūvēta administratīvā ēka un inženierkomunikācijas.
Pa perimetru ir uzstādīts 2 m augsts žogs ar vārtiem un barjerām.
Atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
4 gadi

9.4. iespējamās avārijas un to seku samazināšana – norāda, kādi ir avārijas situāciju likvidācijas līdzekļi, ugunsdzēsības noteikumi un kā tiek
nodrošināta ugunsdzēsībai paredzētā ūdens glabāšana. Norāda, ja iekārtai nav nepieciešama rūpniecisko avāriju novēršanas programma vai
drošības pārskats un objekta civilās aizsardzības plāns.

Iespējamās avārijas situācijas poligonā: ugunsgrēks, neattīrīta infiltrāta noplūde, neapmierinoša virszemes noteces ūdeņu un sadzīves notekūdeņu
attīrīšana, bīstamo vielu noplūde, dabas katastrofas un sabotāžas akti. Ugunsgrēku poligonā var izraisīt atkritumu masas pašaizdegšanās.
Lai novērstu ugunsgrēka iespējamību, uzņēmums plāno regulāru apglabājamo atkritumu kārtu 50 cm biezumā blietēšanu ar kompaktoru un 2,02,5 m biezuma sablīvētās kārtas pārklāšanu ar grunti.
Gada sausajā un karstajā periodā paredzēta atkritumu mitrināšana ar infiltrātu. Ugunsdzēsības vajadzībām izveidots dīķis. Ir izstrādāta
ugunsdrošības instrukcija.
Neattīrīta infiltrāta noplūde var notikt izolējošā pretinfiltrācijas seguma pārrāvuma gadījumā. Lai nenotiktu neattīrīta infiltrāta noplūde, ir
jāievēro tehnoloģisko iekārtu ekspluatācijas noteikumi. Infiltrāta savākšanas sistēmas darbības nodrošināšanai ir paredzēta sistēmas skalošana.
Neapmierinoša virszemes noteces ūdeņu attīrīšana var notikt savlaicīgi neveicot lietusūdeņu attīrīšanas iekārtu apkopi: jāmaina naftas produktu
absorbents un jātīra smilšu ķērājs. Savukārt sadzīves notekūdeņu attīrīšanas iekārtām nepieciešams vismaz reizi gadā veikt tvertņu tīrīšanu.
Uzņēmums ir noslēdzis līgumu ar SIA „Jelgavas ūdens” par infiltrāta izvešanu uz Jelgavas pilsētas notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas iekārtām.
Bīstamo vielu – naftas produktu noplūde var rasties nepareizas rīcības gadījumā. Izlijušu naftas produktu savākšanai paredzēts izmantot
absorbentu – zāģu skaidas.
Poligona teritoriju tiek apsargāta, lai nodrošinātu nepiederīgu personu atrašanos un pasargātu no sabotāžas aktu iespējamības, kuru rezultātā
varētu rasties vides piesārņojuma draudi.
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Avārijas situācijās, kas var būtiski ietekmēt poligona darbu, obligāti tiks veikti zemāk minētie pasākumi:
◦ atkritumu masas aizdegšanās gadījumā (izraisa atkritumu slāņa iebrukšanu vai nogāžu nobrukšanu):
- nekavējoties jāpārtrauc atkritumu pieņemšana un sektori, kur notiek degšana, jāizolē, radot anaerobu vidi. Tikai pēc ugunsgrēka
nodzēšanas un apdraudēto vietu pilnīgas lokalizācijas, izgāztuves ekspluatāciju var turpināt,
- degšanas vietās jāpārbauda atkritumu slāņa biezums, veicot urbšanu ar rokas urbi. Tikai pozitīvu rezultātu gadījumā, saskaņā ar
apstiprinātām instrukcijām, var dot atļauju turpināt atkritumu apglabāšanu dotajā vietā,
- vietās, kur novērojamas atkritumu slāņa svārstības, teritorija pakāpeniski jāaizpilda ar grunti, lai nepieļautu atkritumu nosēšanos un
sekundāru avāriju iespējamību. Poligona darbības nodrošināšanai ir izstrādātas un apstiprinātas “Ugunsdrošības prasības ”, kuru
ievērošana ir saistoša.

◦

◦

◦
◦

infiltrāta avārijas noplūde (izraisa vides piesārņojumu):
- konstatējot avārijas noplūdi, jāierobežo poligona darbība, nekavējoties jānoskaidro noplūdes cēlonis, lai plānotu turpmākos
pasākumus,
- jāpārtrauc infiltrāta izsmidzināšanu krātuvē, ja tas tika darīts. Pārklāt krātuves aktīvo daļu ar izolējošu materiālu, lai novērstu
turpmāku infiltrāta veidošanos, līdz avārijas cēloņu noskaidrošanai un drošības pasākumu veikšanai.
bīstamu vielu izplūde (var izraisīt cilvēku veselības traucējumus):
- ja poligonā jebkādu apstākļu rezultātā nonāk un /vai tiek konstatēta bīstamu vielu ( it īpaši gāzveida) klātbūtne, tas jāslēdz līdz
brīdim, kamēr nav veikta šo vielu dezaktivācija vai neitralizācija. Gadījumā, ja notiek piesārņojošo vielu noplūde, tā savākšanā tiek
iesaistīti atbilstoši speciālisti piesārņojuma savākšanai, vides sanācijai.
eksplozijas (cilvēku drošība un veselība, vides piesārņojums, poligona apsaimniekošanas pārtraukšana):
- ja notiek eksplozija, poligons jāslēdz līdz brīdim, kamēr nav noteikts eksplozijas cēlonis,
- ikdienas darbus var atsākt tikai pēc nepieciešamo drošības pasākumu veikšanas.
citi ekstremāli gadījumi (dabas katastrofas, sabotāža):
- avāriju gadījumos, ko izraisa dabas stihijas (negaidīta vētra, plūdi u.c.) poligona darbība, vadoties no izraisīto problēmu nozīmīguma,
ir jāierobežo vai uz laiku jāpārtrauc,
- sabotāžas gadījumos, vadoties no izraisīto problēmu nozīmīguma, poligona darbība ir jāierobežo un jāpārtrauc, par sabotāžas aktiem
nekavējoties jāziņo Valsts policijai.

Uzņēmumam ir izstrādāta „Poligona ekspluatācijas rokasgrāmata”, kurā detalizēti ir atrunāta tehnoloģisko iekārtu ekspluatācija un
darbības kontrole, rīcība avāriju gadījumos u.c. jautājumi, kas saistīti ar poligona ekspluatāciju.
Sadzīves atkritumu poligona „Grantiņi” darbība nav pakļauta Ministru kabineta 2005.gada 19.jūlija noteikumu Nr.532 „Noteikumi par
rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtību un riska samazināšanas pasākumiem” prasībām.
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C sadaļa
Izejmateriāli un ķīmiskās vielas, enerģija un ūdens
10. Informācija par izejmateriāliem, palīgmateriāliem, ķīmiskajām vielām un maisījumiem, degvielu un kurināmo atbilstoši šā pielikuma 2., 3. un
4.tabulai, ziņas par uzglabāšanas tvertnēm – atbilstoši šā pielikuma 5.tabulai (iekārtai ar atšķirīgiem ražošanas procesiem informāciju par
izejmateriāliem un palīgmateriāliem sniedz atsevišķi katram ražošanas procesam. Aizpilda tabulas tikai par tiem materiāliem, ķīmiskajām vielām
vai to grupām, kas ir būtiskas ražošanas procesam. Tabulas drīkst piemērot attiecīgajai iekārtai. Izejmateriālus un palīgmateriālus drīkst atbilstoši
grupēt. Reģionālā vides pārvalde saskaņā ar operatora iesniegumu precizē informācijas detalizācijas pakāpi, pirms tiek iesniegts iesnieguma galīgais
variants. Bīstamo ķīmisko vielu vai maisījumu drošības datu lapas uzrāda pēc reģionālās vides pārvaldes pieprasījuma). Ja sadedzināšanas iekārtā
veic atkritumu sadedzināšanu vai līdzsadedzināšanu, informāciju sniedz atbilstoši šā pielikuma 6.tabulai.
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Ķīmiskās vielas, maisījumi un citi materiāli, ko izmanto ražošanas procesā kā izejmateriālus vai palīgmateriālus un kuri nav klasificēti kā bīstami
2.tabula
Nr.p.k. vai
kods

Ķīmiskā viela vai
maisījums (vai to
grupas)

Ķīmiskās vielas vai
maisījuma
veids(1)

Izmantošanas veids
Atkritumu pārklāšanai

1.

grunts

Augsne, komposts

atkritumu apglabāšanas
krātuvē

2.

Zāģu skaidas

3.

Polipropilēna maisi

koksne

polipropilēns

Absorbents izlijušu naftas
produktu savākšanai
Azbestu saturošu atkritumu
apglabāšanai

Uzglabātais daudzums (tonnas), Izmantotais daudzums gadā
uzglabāšanas veids(2)
(tonnas)
200
Uzglabā poligona teritorijā
0.3
Uzglabā maisos

500

0.3

50 (gab.)
Uzglabā saimniecības skapī

50

Piezīmes.
(1)

Izejmateriālu vai palīgmateriālu veidi: metāls, koks, plastmasa, māls, smilts, naftas produkti, organiskās vielas, neorganiskās vielas, augļi, dārzeņi,
dzīvnieki, krāsas, kurās gaistošie organiskie savienojumi (turpmāk – GOS) ir mazāk nekā 5 %, mazgāšanas līdzekļi, filtru materiāli.
(2)

Uzglabāšana: mucās, tvertnēs, zem zemes, ārpus telpām, iekštelpās un citās vietās. Maksimālais un vidējais daudzums, kas tiek uzglabāts. Sniegt atsauces
uz karti.

Kā izejmateriāls atkritumu slāņu noklāšanai tiek izmantots izolējošs materiāls –komposts, ~200 tn/gadā (iespējams izmantot smilšmālu,
mālsmilti, u.c.). Uzglabāšanas laukumā uzkrājumā ir aptuveni 200 m³ komposta.
Saskaņā ar likuma „Dabas resursu nodokļa likums” 12.panta (2) daļu dabas resursu izmantošanai atkritumu apbēršanai apglabāšanas krātuvē
uzņēmumam Valsts vides dienesta Jelgavas reģionālajā vides pārvaldē (turpmāk tekstā VVD Jelgavas RVP) ir jāsaņem Dabas resursu lietošanas
atļauja..
Kā absorbents nejaušu degvielas noplūdes gadījumu novēršanai tiek paredzētas zāģu skaidas, ko uzglabā maisos.
Azbesta atkritumu fasēšanai pirms apglabāšanas krātuvē tiks izmantoti polipropilēna.
Bīstamās ķīmiskās vielas un maisījumi, kas izmantoti ražošanā kā izejmateriāli, palīgmateriāli vai veidojas starpproduktos vai gala produktos
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3.tabula
Ķīmiskā
Nr.
viela vai
p.k.
maisījums(1)
vai
(vai to
kods
grupas)

Ķīmiskās
vielas vai
maisījuma
veids(2)

Riska
CAS
Bīstamības
Izmantošanas EK
Bīstamības
iedarbības
nuapzīmējums
veids
numurs
klase(4)
raksturojums
murs(3)
ar burtu
(R-frāze)(4)

Uzglabātais
daudzums
(tonnas),
uzglabāšanas
veids(5)

Drošības
prasību
apzīmējums
(S-frāze)(4)

Izmantotais
daudzums
(tonnas/gadā)

64-197;

1.

Okoron 13

Organiskais

Auto

7722-

transporta

84-1;

savienojums riepu
dezinfekcija

79-210;

Kodīgs,
spēcīgs
oksidētājs

S3/7, S17,
C
O

R8, R34

S26,
S36/37/39,
S45, S60

Neuzglabā

Pēc

piegādās pēc

nepieciešamības

vajadzības

7059280-2

Piezīmes.
(1)
Eiropas Savienībā klasificētās un marķētās bīstamās ķīmiskās vielas noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes 2008.gada 16.decembra Regulas Nr.
1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu un ar ko groza un atceļ Direktīvas 67/548/EEK un 1999/45/EK un groza Regulu
(EK) Nr. 1907/2006 (turpmāk – regula Nr. 1272/2008) 6.pielikumā. Ķīmiskā viela uzskatāma par bīstamu, ja tā ir klasificēta kā bīstama saskaņā ar
normatīvajiem aktiem par ķīmisko vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu.
(2)
Izejmateriālu veids: naftas produkti, darvas produkti, neorganiskie savienojumi, organiskie savienojumi, krāsas ar vairāk nekā 5 % GOS saturu un citi.
(3)
CAS numurs – vielu indekss ķīmijas referatīvajā žurnālā (Chemical Abstracts Service).
(4)
Vielas iedarbības raksturojums (R-frāze) – riska frāze raksturo bīstamās ķīmiskās vielas iedarbību; drošības prasību apzīmējums
(S-frāze) – drošības frāze raksturo nepieciešamos drošības pasākumus atbilstoši normatīvajiem aktiem par ķīmisko vielu un maisījumu klasificēšanu,
marķēšanu un iepakošanu.
(5)

Uzglabāšana: mucās, tvertnēs (norāda tvertnes veidu), zem zemes, ārpus telpām, iekštelpās un citur. Sniegt atsauci uz karti.

Poligonā autotransporta riepu dezinfekcijas vajadzībām nepieciešamības gadījumā paredzēts izmantot dezinfekcijas līdzekli ÖKORON 13.
Fasēts 30 kg kannās.
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Lietojot tiks atšķaidīts līdz 1,5 - 3,0 % koncentrācijai. Minētais dezinfekcijas līdzeklis saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir klasificēts kā bīstams
ķīmisks produkts. Uzņēmuma rīcībā ir dezinfekcijas līdzekļa ÖKORON 13 drošības datu lapa. Līdzeklis netiek uzglabāts, bet iegādāts
nepieciešamā daudzumā un izlietots vienā dezinfekcijas reizē.
Aprēķināts, ka poligonā transporta vajadzībām tiks izmantota dīzeļdegviela līdz 23 232 litriem gadā. Dīzeļdegviela tiks piegādāta ar specializēto
transportu un iepildīta tieši tehnikas degvielas tvertnēs.
Līdz ar to poligonā netiek paredzēta degvielas uzglabāšanas stacionāra tvertne.
Dīzeļdegviela saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir klasificējama kā bīstams ķīmiskais produkts.
Kurināmā vai degvielas izmantošana siltumenerģijai, elektroenerģijai un transportam iekārtā
4.tabula
Gada laikā
izlietotais
daudzums
Dīzeļdegviela (litros)tonnās

Sēra saturs
(%)

Izmantots
ražošanas
procesiem

apsildei(1)

23 232 litri
jeb 19.5

transportam iekārtas
teritorijā

elektroenerģijas ražošanai

23 232 litri jeb 19.5

<0.2

tonnas

tonnas
Piezīme.

(1) Telpu apsildei un siltā ūdens piegādei sadzīves vai saimnieciskām vajadzībām (neattiecas uz ražošanas procesu).

Poligonā transporta vajadzībām tiek izmantota dīzeļdegviela līdz 23 232 litriem gadā. Dīzeļdegviela tiek piegādāta ar specializēto transportu un
iepildīta tieši tehnikas degvielas tvertnēs.
12. Informācija par elektroenerģijas izmantošanu un siltumenerģijas izmantošanu atbilstoši šā pielikuma 7. un 8.tabulai.
Elektroenerģijas izmantošana (gadā)
7.tabula
Elektroenerģija, MWh/a (kWh/a)
izlietots
Kopā

kopējais daudzums
60 000
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Iekārtā gadā paredzēts patērēt līdz 60 000 kW elektroenerģijas. 2012. gadā tika patērēts 49 377 kW. Elektroenerģija tiks patērēta
galvenokārt poligona darbības tehnoloģisko procesu nodrošināšanai, teritorijas apgaismošanai un administratīvās ēkas apsildei.
Siltumenerģijas izmantošana gadā
8.tabula
Izmantošana, MWh/gadā

Piegādātājs

apsildei(1)

ražošanas procesos

citiem mērķiem

Piezīme.
(1)

Telpu apsildei un siltā ūdens piegādei sadzīves vai saimnieciskām vajadzībām (neattiecas uz ražošanas procesu).

13. Informāciju par virszemes ūdeņu, pazemes ūdeņu un jūras ūdens ieguvi iesniedz atbilstoši šā pielikuma 9.tabulai. Operators saskaņā ar šā pielikuma
10.tabulu norāda, vai tā rīcībā ir:
13.1. ūdensapgādes ārējo tīklu un būvju tehniskās inventarizācijas lieta;
13.2. ūdensapgādes sistēmas shēma;
13.3. tehniskā pase (esošai iekārtai, kurai tā ir izstrādāta);
13.4. ūdensapgādes urbuma pase;
13.5. derīgo izrakteņu (pazemes ūdens) atradnes pase.
Ūdens ieguve
9.tabula
Ūdens ieguves avota
identifikācijas

Ūdens ieguves avots (ūdens objekts vai urbums)
nosaukums un

ģeogrāfiskās koordinātas

Ūdens daudzums

ūdens saimnieciskā teritorijas kods kubikmetri dienā

kubikmetri gadā
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numurs

(1)

atrašanās vieta
(adrese)

Z platums

A garums

iecirkņa kods

Ūdensapgādes
P 201085

urbums

LVĢMC Nr.22988

„Grantiņu

2008. gads, 180 m,

izgāztuve”

3 l/sek

Iecavas novads,

56031’09”

24011’10”

56025’32”

24012’44”

38452000Ikstrums

406400

3.25

1186.00

405200

0.00

0.00

Bauskas rajons
P 200990

Ūdensapgādes

LVĢMC Nr.16774

urbums

1988. gads, 198m,

„Grantiņi”

1 l/sek

Iecavas novads,

(rezerves)

Bauskas rajons

38452000Ikstrums

Piezīme. (1) Saskaņā ar valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" klasifikatoru.

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

Dokuments
Ūdensapgādes ārējo tīklu un būvju tehniskās inventarizācijas lieta,
Kadastrālās uzmērīšanas lieta

Izstrādāšanas datums
20.10.2008.

Atzīme par dokumenta esību
ir
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2.

Ūdensapgādes sistēmas shēma- ūdensvada, sadzīves un lietus
kanalizācijas tīklu ģenerālais plāns

3.

Tehniskā pase

4.

Ūdensapgādes urbuma pase

5.

Derīgo izrakteņu (pazemes ūdens) atradnes pase

2007.g 30.10.

ir

2008. gada 21. janvārī

ir

Piezīme. (1) Operators pēc reģionālās vides pārvaldes pieprasījuma uzrāda dokumentu oriģinālus. „Ūdens urbuma pase pielikumā nr.7.

14. Ūdensapgādes sistēmas shēmā (mērogā 1:500 vai 1:5000, vai 1:10000) norāda ūdens ņemšanas akas vai vietas, ūdens mērītāju
atrašanās vietas, maģistrālos vadus, ūdensapgādes ārējos tīklus ar diametru 100 mm un lielāku, hidrantus, aizbīdņus, skatakas,
ūdenstorņus, tīrā ūdens rezervuārus, ūdens attīrīšanas iekārtas un dezinficēšanas ierīces.
Ūdens apgāde poligonā ir no ūdensapgādes urbuma, kas atrodas pievadceļa malā. Ūdens apgādes urbums “Grantiņu izgāztuve” ierīkots
2008.gadā, LVĢMA Nr.22988.
Urbums izbūvēts ~ 180 m dziļumā. Dziļurbuma sūknis. Automātiskā vadība. Ražība 3 l/s.
Ūdensapgādei tiek izmantots iegremdējamais sūknis, kas padod ūdeni uz sūkņu māju, kas atrodas virs urbuma, un no turienes ūdens tiek padots
visai teritorijai. Urbums ir iežogots atbilstoši stingrās aizsardzības zonai. Izbūvēts ūdensvada tīkls no polimērmateriāla spiedvadu ūdensapgādes
caurulēm diametrā 32 mm. Kopējais cauruļvada garums ir 40 m. Patērētā ūdens uzskaitei uzstādīts ūdens skaitītājs, no kura dati tiek katru
mēnesi norakstīti un reģistrēti „Ūdens instrumentālās uzskaites žurnālā”.
Ir arī rezerves ūdensapgādes urbums “Grantiņi” (ierīkots 1988.gadā, LVĢMA Nr.16774, 198m dziļš) .
SIA ”Zemgales EKO” 2010. gada 10. jūnijā ir noslēdzis līgumu ar SIA ”Dzīvokļu komunālo saimniecību” par ūdensapgādes, kanalizācijas un
infiltrāta izsmidzināšanas sistēmu tehnisko apkopi, līgums automātiski katru gadu pagarinās.

15. Operators sniedz informāciju par ierīcēm, kas novērš zivju iekļūšanu tehniskajā aprīkojumā, kā arī informāciju par ūdens ieguves režīmu, noteikto ņemtā
ūdens kategoriju un ūdens ņemšanas vietas aizsargjoslām atbilstoši Aizsargjoslu likumam. Ja plānots iegūt dzeramo ūdeni, pēc reģionālās vides pārvaldes
pieprasījuma pievieno ūdens kvalitātes testēšanas pārskatu.
Ūdensapgādes sistēmas shēma pielikumā nr.8.
16. Informācija par ūdens lietošanu iekārtā atbilstoši šā pielikuma 11.tabulai.

Ūdens ražošanas un saimnieciskajām vajadzībām tiks iegūts no uzņēmumam piederoša ūdensapgādes urbuma „Grantiņu izgāztuve”, kas atrodas
poligona dienvidaustrumu daļā netālu no administratīvās ēkas. Urbums ierīkots 2008. gadā, dziļums 180 m. Urbumam ir noteiktas aizsargjoslas.
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Stingrā režīma aizsargjosla 10m, bakterioloģiskā aizsargjosla nav nepieciešama, ķīmiskā aizsargjosla 477 m. Stingrā režīma aizsargjosla ir
iežogota.
Ūdens apgādes sistēma sastāv no sūkņu stacijas un 40 m gara ūdensapgādes tīkla.
Plānotais ūdens ieguves apjoms 1186 m3 gadā vai 3.25 m3 diennaktī.
Ūdeni no ūdensapgādes urbuma paredzēts piegādāt uz administratīvo ēku, un nepieciešamības gadījumā papildināt ugunsdzēsības dīķa ūdens
rezervi.
Patērētā ūdens uzskaitei uzstādīts ūdens skaitītājs.
Ūdens lietošana
Ūdens ieguves avoti un
izmantošanas veidi
No īpašniekam piederoša
urbuma

Kopējais ūdens patēriņš
(kubikmetri gadā)

11.tabula

Atdzesēšanai
(kubikmetri gadā)

Ražošanas procesiem
(kubikmetri gadā)

Sadzīves vajadzībām
(kubikmetri gadā)

Citiem mērķiem
(kubikmetri gadā)

1186.00

730.00

456.00

Kopā 1186.00

730.00

456.00*

* ugunsdzēsības baseina piepildīšanai, zālāju laistīšanai u.c..

D sadaļa
Vides piesārņojums
17. Piesārņojošo vielu emisija gaisā:
17.1. gaisa piesārņojuma avotu apraksts atbilstoši šā pielikuma 12.tabulai;
Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.
Emisijas avotu fizikālais raksturojums
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12.tabula
Emisijas avota
kods(1)

Emisijas avota apraksts

Emisijas avota un emisijas raksturojums
ģeogrāfiskās
koordinātas(2)
Z platums

A garums

dūmeņa
augstums

dūmeņa
iekšējais
diametrs

plūsma

emisijas
temperatūra(3)

m

mm

Nm3/h

°C

emisijas
ilgums(4)

17.2. ziņas par emisijas avotiem atbilstoši šā pielikuma 13.tabulai. (Aizpilda atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai, kādā novēršama,
ierobežojama un kontrolējama gaisu piesārņojošo vielu emisija no stacionārajiem piesārņojuma avotiem. Tabulā norāda visas darbības un vielas, tai
skaitā arī tās, kuras netiek apstrādātas vai attīrītas. Sadaļā "Atkritumu apsaimniekošana" (šā pielikuma 21.punkts) sniedz informāciju par
piesārņojumu, kas uztverts attīrīšanas vai apstrādes iekārtās);
Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību
No emisiju avotiem gaisā emitētās vielas
13.tabula
Iekārta, process, ražotne, ceha nosaukums
emisijas
nosaukums tips avota
kods(1)

emisijas
ilgums (h)
dnn

gadā

Piesārņojošā viela

Emisiju raksturojums pirms
attīrīšanas

vielas
nosaukums g/s(3) mg/m3 (3)
kods(2)

tonnas/
gadā(3)

Gāzu attīrīšanas iekārtas
nosaukums,
tips

efektivitāte
projektētā

faktiskā

Emisiju raksturojums pēc
attīrīšanas(5)
g/s(4)

mg/m3(4)

tonnas/
gadā(4)

17.3. ziņas par citu emisiju gaisā (smakas un emisija no neorganizētiem emisiju avotiem) atbilstoši šā pielikuma 14.tabulai;
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Emisija no neorganizētiem emisiju avotiem un smakas

Poligona darbības rezultātā tā tiešā tuvumā būs konstatējamas smakas un to nozīmīgākie avoti ir atkritumi un to sadalīšanās produkti.
Sulfīdi un merkaptāni, kas veidosies atkritumu sadalīšanas procesā ir viens no galvenajiem smaku izraisītājiem poligonā.
Regulāra atkritumu slāņa pārklāšana ar grunti, ko paredz uzņēmums, ir viens no galvenajiem smaku samazināšanas pasākumiem. Smakas
samazināsies arī uzsākot biogāzes sadedzināšanas procesu, bet tas nebūs šī atļaujas darbības laikā.
Smaku emisijas avots, kas ir saistīts ar autotransporta kustību atkritumu apsaimniekošanas procesā, ņemot vērā nelielo reisu skaitu dienā – nav
būtisks.
14.tabula
Emisijas avots

Viela

Smakas koncentrācija (ouE/m3)
(1)

Samazināšanas pasākumi

Smakas raksturojums(2)

Mērījumi nav veikti
Saskaņā ar Ministru
kabineta 27.07.2004.
noteikumu Nr. 626
Tiek izmantota tikai
„Noteikumi par
atbilstošas kvalitātes
piesārņojošas darbības
degviela, un transporta
Poligona transportlīdzekļi un
izraisīto smaku noteikšanas līdzekļi tiek regulāri apkopti,
Oglekļa un slāpekļa oksīdi,
atkritumu pārvadāšanas
metodēm, kā arī kārtību,
remontēti.
cietās daļiņas
transportlīdzekļi
kādā ierobežo šo smaku
Poligona teritorijā atkritumi
izplatīšanos” 8. punktu,
transportējami tikai ar
smakas mērķlielumu 10
slēgtiem specializētiem
ouE/m3 nedrīkst pārsniegt
transportlīdzekļiem
vairāk par septiņām
diennaktīm gadā.

Sadzīves atkritumu
apglabāšanas krātuve

Metāns, oglekļa dioksīds,
sērūdeņradis

Mērījumi nav veikti

regulāra atkritumu slāņa
pārklāšana

Saskaņā ar Ministru
kabineta 27.07.2004.
noteikumu Nr.626
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„Noteikumi par
piesārņojošas darbības
izraisīto smaku noteikšanas
metodēm, kā arī kārtību,
kādā ierobežo šo smaku
izplatīšanos”
8.punktu,smakas
mērķlielumu 10 ouE/m3
nedrīkst pārsniegt vairāk par
septiņām diennaktīm gadā.

Piezīmes.
(1)

Smakas vienību (ouE) skaits vienā kubikmetrā gāzes standartapstākļos.

(2)

Piemēram, puvušu olu smaka. Aizpilda, ja smakas intensitāte no avota ir zemāka par smakas noteikšanas metodes robežslieksni.

17.4. emisiju gaisā ietekme uz gaisa kvalitāti (norāda aprēķinu rezultātus un veikto aprēķinu modeļus). Operators aprēķina emisiju limitu projektu, kas
nodrošina gaisa kvalitātes prasību izpildi, izmantojot piesārņojuma izkliedes aprēķina datorprogrammu, kura nodrošina vietējās apbūves, ģeogrāfisko un
meteoroloģisko apstākļu ievērošanu un kura nodrošina to prasību izpildi, kas noteiktas normatīvajos aktos par kārtību, kādā novēršama, ierobežojama un
kontrolējama gaisu piesārņojošo vielu emisija no stacionārajiem piesārņojuma avotiem, par atkritumu sadedzināšanu un par gaisa kvalitāti un piesārņojošas
darbības izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo smaku izplatīšanos;
neattiecas
17.5. piesārņojošām darbībām, kurām ir viens stacionārs emisijas avots, var indikatīvi modelēt gaisa kvalitāti, izmantojot datorprogrammas saskaņā ar
normatīvajiem aktiem par vides prasībām mazo katlumāju apsaimniekošanā, kā arī normatīvajiem aktiem par stacionāru piesārņojuma avotu emisijas limita
projektu izstrādi. Ja indikatīvie aprēķini liecina, ka gaisa kvalitātes normatīvu pārsniegšana nav iespējama, iekārtai nav nepieciešams izstrādāt stacionāru
piesārņojuma avotu emisijas limita projektu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par stacionāru piesārņojuma avotu emisijas limita projektu izstrādi;
Nav nepieciešams izstrādāt EL projektu.
Piesārņojošo vielu emisijas limitu projekts
15.tabula
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Emisijas avots
Nr.
p.k.

nosaukums

1

2

Piesārņojošā viela

ģeogrāfiskās koordinātas
Z platums

A garums

3

4

nosaukums

kods

g/s

5

6

7

mg/m3 ouE/m3
(2)

t/a

8

9

O2 %
10(1)

Piezīmes.
(1)
Aizpilda iekārtām, kurām skābekļa saturu dūmgāzēs vai izplūdes gāzēs nosaka normatīvie akti.
(2)
Par smaku emisiju neaizpilda tabulas 6., 7., 9. un 10.aili.
17.6. sadedzināšanas iekārtām papildus šā pielikuma 15.tabulas datiem sniedz šādus datus:
17.6.1. teorētiskais degšanai nepieciešamais gaisa daudzums – V 0 m3/kg (m3/nm3);
17.6.2. teorētiskais dūmgāzu daudzums – V0d m3/kg (m3/nm3);
17.6.3. dūmgāzu daudzums atbilstoši noteiktajam O2 – Vd m3/kg (m3/nm3).
18. Notekūdeņu izplūde virszemes ūdeņos vai kanalizācijas sistēmās un notekūdeņu attīrīšanas iekārtās (norāda piesārņojošās vielas notekūdeņos,
sniedz notekūdeņu attīrīšanas iekārtu aprakstu. Esošām iekārtām pievieno plānu uzlabojumu ieviešanai ar specifiskiem mērķiem, izpildes
termiņiem, kā arī iespējamiem pārveidojumiem vai rekonstrukciju, vai arī bīstamo ķīmisko vielu vai produktu aizvietošanu, lai nodrošinātu to, ka
emisijas nepārsniedz normatīvajos aktos noteiktos limitus. Pievieno ziņas par lietusūdeņu un sniega un ledus kušanas ūdeņu savākšanu un
novadīšanu no iekārtas teritorijas):

1. Infiltrāta savākšanas sistēma.
Infiltrāta savākšanas sistēma paredzēta piesārņoto poligona notekūdeņu savākšanai un novadīšanai uz infiltrāta uzkrājtvertni, kas atrodas ārpus
atkritumu krātuves. Infiltrāta daudzuma aprēķins veikts, izmantojot Valsts Hidrometeoroloģijas pārvaldes sniegtos datus par nokrišņu daudzumu,
kā arī datus par iztvaikošanu no zemes virsmas un virszemes noteci.
Projektētais infiltrāta daudzums krātuves ekspluatācijas sākumā ~ 2 088 m3/gadā.
2012. gadā šūnā veidojās 4817,8 m3 infiltrāta..
infiltrāta uzkrāšanas baseina tilpums - 400 m³.
Infiltrāta uzkrāšanas baseins ir novietots bedrē, kas izklāta ar 1,5 mm biezu HDPE ģeomembrānu un 0,5 mm biezu ģeotekstilu. Būvbedre ir
izveidota ar tādu aprēķinu, ka pēc infiltrāta tvertņu ieguldīšanas vēl paliek ~100 m3 brīvā tilpuma, kas paredzēts avārijas noplūžu gadījumiem.
Virsūdeņi (lietus, sniegs) no tīrās krātuves daļas pa drenāžas līniju – apvadu bez papildus attīrīšanas tiek novadīti meliorācijas grāvī.
Gada sausajā periodā daļu infiltrāta no infiltrāta uzkrāšanas baseina paredzēts izsmidzināt atpakaļ uz atkritumu krātuvi ar nolūku novērst
atkritumu pašaizdegšanos.
Atkritumu mitrināšana ar infiltrātu veicina arī atkritumu biodegradācijas procesu un samazina infiltrāta attīrīšanas iekārtu ekspluatācijas
izdevumus.
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Četras reizes gadā tiek veikts infiltrāta monitorings, divas reizes veicot infiltrāta nepilno ķīmisko analīzi un divas reizes – pilno ķīmisko analīzi,
atbilstoši 2011.gada 27.decembra MK noteikumu Nr.1032 „Atkritumu poligonu ierīkošanas, atkritumu poligonu un izgāztuvju
apsaimniekošanas, slēgšanas un rekultivācijas noteikumi” 4.pielikuma prasībām. Infiltrāta testēšana tiks veikta akreditētā laboratorijā.
2. Sadzīves notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas sistēma.
Sadzīves notekūdeņu attīrīšanai no administrācijas ēkas uzstādītas attīrīšanas iekārtas „DCB-4K” ar jaudu 4 m³/diennaktī.
Iekārta sastāv no 3 sekcijām, ievietotām kopējā polipropilēna korpusā, attīrīto notekūdeņu izplūde – novadgrāvī. Paredzamais notekūdeņu
apjoms 2 m3/dnn.
Kanalizācijas sistēmā paredzētas arī 16 PVC skatakas sistēmas apkopes vajadzībām.
3. Lietus notekūdeņu savākšanas sistēma
Lietus notekūdeņu savākšanai no poligona asfaltētās teritorijas 850 m2 platībā poligonā „Grantiņi” iekārtota lietus notekūdeņu apsaimniekošanas
sistēma, kas novada lietus notekūdeņus uz attīrīšanas iekārtām EH1010C ar jaudu 10 l/sek, kas sastāv no smilšu uztvērēja un eļļas filtra. Smiltis
no smilšu uztvērēja tīrīšanas tiks izmantotas atkritumu kārtu pārklāšanai. Lietus ūdens kanalizācijas tīkls strādā pašteces režīmā un sastāv no 3
zariem. No pirmajiem 2 zariem nonāk pirmajā smilšu un eļļas filtrā. No sateces vietas tas nonāk attīrīšanas iekārtās. Aiz tām savāktais lietus
ūdens tiek novadīts uz vietējās meliorācijas sistēmas novadgrāvi. Lai kontrolētu ūdens kvalitāti, ierīkota aka ūdens paraugu ņemšanai.
Saskaņā ar attīrīšanas iekārtu tehnoloģiskajiem aprakstiem, ievēros iekārtu ekspluatācijas noteikumus, attīrīšanas iekārtu izplūdēs tiek
nodrošināta normatīvajiem aktiem atbilstoša attīrīšana.
Atbilstoši normatīvo aktu prasībām piesārņojuma kontrolei uzņēmums veic virszemes, gruntsūdeņu un infiltrāta attīrīšanas monitoringu. Vietas
monitoringa veikšanai ir izvēlētas un aprīkotas ievērojot virszemes ūdeņu un gruntsūdeņu plūsmas virzienus un normatīvo aktu prasības.

18.1. piesārņojošo vielu izplūdes apraksts atbilstoši šā pielikuma 16., 17. un 18.tabulai (norāda ziņas par saņemošo ūdensobjektu un
pievieno izplūdes vietu shēmu, 16.tabulā norāda visas vielas, tai skaitā arī tās, kas netiek attīrītas pirms novadīšanas ūdenstilpē);
Lietus notekūdeņu savākšanai no poligona asfaltētās teritorijas 850 m2 platībā poligonā „Grantiņi” iekārtota lietus notekūdeņu apsaimniekošanas
sistēma, kas novada lietus notekūdeņus uz attīrīšanas iekārtām EH1010C ar jaudu 10 l/sek, kas sastāv no smilšu uztvērēja un eļļas filtra. Smiltis
no smilšu uztvērēja tīrīšanas tiks izmantotas atkritumu kārtu pārklāšanai. Lietus ūdens kanalizācijas tīkls strādā pašteces režīmā un sastāv no 3
zariem. No pirmajiem 2 zariem nonāk pirmajā smilšu un eļļas filtrā. No sateces vietas tas nonāk attīrīšanas iekārtās. Aiz tām savāktais lietus
ūdens tiek novadīts uz vietējās meliorācijas sistēmas novadgrāvi. Lai kontrolētu ūdens kvalitāti, ierīkota aka ūdens paraugu ņemšanai.
Piesārņojošās vielas notekūdeņos
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16.tabula
Īss lietotās
Pirms attīrīšanas
Koncentrācija, ko
Izplūdes vietas
Piesārņojošā viela,
attīrīšanas apraksts
nedrīkst pārsniegt mg/l 24 stundās tonnas gadā
identifikācijas numurs(1) parametrs/kods(3)
un tās efektivitāte
(mg/l)(2)
(vidēji)
(vidēji)
(%)
Lietus notekūdeņu
izplūde novadgrāvī

Nr.N200755

Susp. vielas
Naftas produkti

35.0

Pēc attīrīšanas
mg/l 24 stundās
(vidēji)

tonnas gadā
(vidēji)

35.0

Naftas produkti ūdenī var būt tādā daudzumā, lai neveidotu redzamu plēvīti uz ūdens virsmas.

Piezīmes.
(1)

Saskaņā ar valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" klasifikatoru.

(2)

Norāda tikai atļaujā.

(3)

Vielas kods saskaņā ar valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" apstiprinātu sarakstu.

Tieša notekūdeņu un lietusūdeņu izplūde ūdensobjektos (grāvī, upē, ezerā, jūrā)
Lietus notekūdeņu savākšanai no poligona asfaltētās teritorijas 850 m2 platībā poligonā „Grantiņi” iekārtota lietus notekūdeņu
apsaimniekošanas sistēma, kas novada lietus notekūdeņus uz attīrīšanas iekārtām EH1010C ar jaudu 10 l/sek, kas sastāv no smilšu uztvērēja un
eļļas filtra. Smiltis no smilšu uztvērēja tīrīšanas tiks izmantotas atkritumu kārtu pārklāšanai. Lietus ūdens kanalizācijas tīkls strādā pašteces
režīmā un sastāv no 3 zariem. No pirmajiem 2 zariem nonāk pirmajā smilšu un eļļas filtrā. No sateces vietas tas nonāk attīrīšanas iekārtās. Aiz
tām savāktais lietus ūdens tiek novadīts uz vietējās meliorācijas sistēmas novadgrāvi. Lai kontrolētu ūdens kvalitāti, ierīkota aka ūdens paraugu
ņemšanai.
Sadzīves notekūdeņu attīrīšanai no administrācijas ēkas uzstādītas attīrīšanas iekārtas „DCB-4K” ar jaudu 4 m³/diennaktī.
Iekārta sastāv no 3 sekcijām, ievietotām kopējā polipropilēna korpusā, attīrīto notekūdeņu izplūde – novadgrāvī. Notekūdeņu apjoms 2 m3/dnn.
Kanalizācijas sistēmā paredzētas arī 16 PVC skatakas sistēmas apkopes vajadzībām.

17.tabula
Izplūdes

Izplūdes vietas

Izplūdes vietas ģeogrāfiskās

Saņemošā ūdenstilpe

Notekūdeņu daudzums

Izplūdes
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vietas
nosaukums un
adrese (vieta)

NAI
A200395
DCB-4K
sadzīves
notekūdeņu
izplūde
NAI
A200396
EH1010C
lietus
notekūdeņu
izplūde

koordinātas
identifikācijas
numurs(1)

N200764

Z platums

ilgums(2)
(stundas
kubikmetri
ūdenssaimniecības ūdens caurtece 3
diennaktī
vai
nosaukums
m /d (vidēji)
gadā
iecirkņa kods(1)
(m3/h)
dienas gadā)
(vidēji)

A garums

56°33’12

24°13’08

novadgrāvis
teritorijas
tuvumā

poligona
apvedgrāvis
N200765

56°39’06

23°18’20

38452
Ikstrums

38452
Ikstrums

-

-

2,0

1,53

730,0

24 h/dnn;
365 dienas/
gadā

562,0

24 h/dnn;
365 dienas/
gadā

Piezīmes.
(1)
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).

Notekūdeņu izplūde uz cita operatora attīrīšanas iekārtu
18.tabula

Izplūdes vietas
numurs un
adrese(1)

Izplūdes vietas
identifikācijas
numurs(2)

Izplūdes vietas ģeogrāfiskās
koordinātas
Z platums

A garums

Citas ūdens attīrīšanas
iekārtas operatora
nosaukums, pieslēgšanās
kontrolakas numurs

Notekūdeņu daudzums (uz ārējām
notekūdeņu attīrīšanas iekārtām
saskaņā ar līgumu)
m3/d

m3 gadā

Izplūdes ilgums(3)
(stundas dienā vai
dienas gadā)
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Piezīmes.
(1)
Saskaņā ar kanalizācijas ārējo tīklu un būvju tehniskās inventarizācijas lietu vai kanalizācijas sistēmas tehnisko pasi.
(2)
Saskaņā ar valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" klasifikatoru.
(3)
Ja izplūde nav pastāvīga, norāda izplūdes periodu ilgumu (arī periodus, kas saistīti ar sistēmas uzstādīšanu, slēgšanu, uzturēšanu un remontu).
Neattiecas uz B kategorijas piesārņojošo darbību.
18.2. kanalizācijas sistēmas raksturojums (norāda cauruļu vecumu, pēdējās pārbaudes datumu, informāciju par pārbaudes veicēju un tās
rezultātiem, kā arī informāciju par sistēmas darbības uzturēšanu). Operators norāda, vai viņa rīcībā ir kanalizācijas ārējo tīklu un būvju tehniskās
inventarizācijas lieta vai kanalizācijas sistēmas shēmas tehniskā pase saskaņā ar šā pielikuma 19.tabulu;
Operatora rīcībā esošie kanalizācijas sistēmu raksturojošie dokumenti (1)
19.tabula
Nr.p.k.
1.

Dokuments
Kanalizācijas ārējo tīklu un būvju tehniskās inventarizācijas lieta
Kadastrālās uzmērīšanas lieta

2.

Izstrādāšanas datums
20.10.2008.

Atzīme par dokumenta esību
ir

Kanalizācijas sistēmas tehniskā pase

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

Sadzīves notekūdeņu attīrīšanai no administrācijas ēkas uzstādītas attīrīšanas iekārtas „DCB-4K” ar jaudu 4 m³/diennaktī.
Iekārta sastāv no 3 sekcijām, ievietotām kopējā polipropilēna korpusā, attīrīto notekūdeņu izplūde – novadgrāvī. Paredzamais notekūdeņu
apjoms 2 m3/dnn.
Kanalizācijas sistēmā paredzētas arī 16 PVC skatakas sistēmas apkopes vajadzībām.
18.3. ūdens lietošanas bilance (ūdensapgādes sistēmas un kanalizācijas sistēmas shēma, kurā parādīta atbilstība starp ūdens ieguves apjomu un
notekūdeņu daudzumu, kas nodots citiem operatoriem vai novadīts vidē);

Ūdeni iegūst no poligona teritorijā ierīkotā ūdensapgādes urbuma “Grantiņu izgāztuve”, kas ierīkots 2008.gadā, LVĢMA Nr.22988, 180 m dziļš,
ražība 3 l/s. Ūdensapgādei tiks izmantots iegremdējamais sūknis, kas pados ūdeni uz sūkņu māju, kas atrodas virs urbuma, un no turienes ūdens
tiks padots visai teritorijai. Urbums ir iežogots atbilstoši stingrās aizsardzības zonai. Uzņēmuma rīcībā ir ūdensapgādes urbuma pases. Ūdens
uzskaitei ir uzstādīts ūdens skaitītājs. Kopējais ūdens patēriņš ir 1186 kubikmetri gadā, no tiem 456 m3 gadā ugunsdzēsības dīķa papildināšanai,
tehnikas mazgāšanai, 730 m3 gadā sadzīves vajadzībām.
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Ūdens lietošanas bilances shēma
Iegūtā ūdens daudzums
1186 m3/gadā (3.25m3/dnn.)

Sadzīves vajadzībām
730 m3/gadā 2 m3/dnn.

Citiem mērķiem
(zāliena laistīšana, ugunsdzēsības
baseina piepildīšanai, u.c.)
455 m3/gadā 1.25 m3/dnn.

Uz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām
730 m3/gadā

Novadīšana gruntī
385 m3/gadā

Iztvaiko
70m3/a

Atmosfēras nokrišņi uz asfaltētajiem
laukumiem 562 m3/gadā

Uz smilšu eļļas atdalītāju
562m3/gadā

Izlaide poligona novadgrāvī
562m3/gadā

18.4. kanalizācijas sistēmas shēmā (mērogā 1:5000 vai 1:10000) norāda kanalizācijas ārējo tīklu ar diametru 150 mm un lielāku, skatakas, pārgāzes
kameras, kanalizācijas sūkņu stacijas un notekūdeņu attīrīšanas stacijas.
Kanalizācijas sistēmas shēma pievienota pielikumā Nr.8.
19. Piesārņojošo vielu emisija augsnē un gruntī, kā arī pazemes ūdeņu piesārņojums:
19.1. piesārņojuma avotu raksturojums (sniedz pārskatu par visu operatoram zināmo augsnes, grunts, zemes dzīļu vai pazemes ūdeņu
piesārņojumu, pievieno izpētes rezultātus, ja šāda izpēte ir veikta);

Augsnes, grunts,virszemes un gruntsūdeņu aizsardzībai no piesārņojuma tika paredzēti sekojoši pasākumi:
poligona teritorija ir asfaltēta,
ir izveidota virszemes noteces ūdeņu savākšana no poligona teritorijas un attīrīšana lietusūdeņu attīrīšanas iekārtās ar smilšu atdalītājiem
un naftas produktu uztvērējiem.
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-

sadzīves notekūdeņu attīrīšana notekūdeņu attīrīšanas iekārtās;
atkritumu apglabāšanas krātuve un infiltrāta uzglabāšanas baseins aprīkots ar normatīvajiem aktiem atbilstošu pretinfiltrācijas segumu,
izveidota infiltrāta savākšanas sistēma no atkritumu apglabāšanas krātuves.

Poligonā ir izveidotas trīs notekūdeņu savākšanas un novadīšanas sistēmas – infiltrāta savākšanas sistēma, komunālo notekūdeņu savākšanas un
attīrīšanas sistēma un lietus notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas sistēma.
1. Infiltrāta savākšanas sistēma.
Infiltrāta savākšanas sistēma paredzēta piesārņoto poligona notekūdeņu savākšanai un novadīšanai uz infiltrāta uzkrājtvertni, kas atrodas ārpus
atkritumu krātuves. Infiltrāta daudzuma aprēķins veikts, izmantojot Valsts Hidrometeoroloģijas pārvaldes sniegtos datus par nokrišņu daudzumu,
kā arī datus par iztvaikošanu no zemes virsmas un virszemes noteci.
Projektētais infiltrāta daudzums krātuves ekspluatācijas sākumā ~ 2 088 m3/gadā.
2012. gadā šūnā veidojās 4817,8 m3 infiltrāta..
infiltrāta uzkrāšanas baseina tilpums - 400 m³.
Infiltrāta uzkrāšanas baseins ir novietots bedrē, kas izklāta ar 1,5 mm biezu HDPE ģeomembrānu un 0,5 mm biezu ģeotekstilu. Būvbedre ir
izveidota ar tādu aprēķinu, ka pēc infiltrāta tvertņu ieguldīšanas vēl paliek ~100 m3 brīvā tilpuma, kas paredzēts avārijas noplūžu gadījumiem.
Virsūdeņi (lietus, sniegs) no tīrās krātuves daļas pa drenāžas līniju – apvadu bez papildus attīrīšanas tiek novadīti meliorācijas grāvī.
Gada sausajā periodā daļu infiltrāta no infiltrāta uzkrāšanas baseina paredzēts izsmidzināt atpakaļ uz atkritumu krātuvi ar nolūku novērst
atkritumu pašaizdegšanos.
Atkritumu mitrināšana ar infiltrātu veicina arī atkritumu biodegradācijas procesu un samazina infiltrāta attīrīšanas iekārtu ekspluatācijas
izdevumus.
Četras reizes gadā tiek veikts infiltrāta monitorings, divas reizes veicot infiltrāta nepilno ķīmisko analīzi un divas reizes – pilno ķīmisko analīzi,
atbilstoši 2011.gada 27. decembra MK noteikumu Nr.1032„Atkritumu poligonu ierīkošanas, atkritumu poligonu un izgāztuvju
apsaimniekošanas, slēgšanas un rekultivācijas noteikumi” 4.pielikuma prasībām. Infiltrāta testēšana tiek veikta akreditētā laboratorijā.
2. Sadzīves notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas sistēma.
Sadzīves notekūdeņu attīrīšanai no administrācijas ēkas uzstādītas attīrīšanas iekārtas „DCB-4K” ar jaudu 4 m³/diennaktī.
Iekārta sastāv no 3 sekcijām, ievietotām kopējā polipropilēna korpusā, attīrīto notekūdeņu izplūde – novadgrāvī. Paredzamais notekūdeņu
apjoms 2 m3/dnn.
Kanalizācijas sistēmā paredzētas arī 16 PVC skatakas sistēmas apkopes vajadzībām.
3. Lietus notekūdeņu savākšanas sistēma
Lietus notekūdeņu savākšanai no poligona asfaltētās teritorijas 850 m2 platībā poligonā „Grantiņi” iekārtota lietus notekūdeņu apsaimniekošanas
sistēma, kas novada lietus notekūdeņus uz attīrīšanas iekārtām EH1010C ar jaudu 10 l/sek, kas sastāv no smilšu uztvērēja un eļļas filtra. Smiltis
no smilšu uztvērēja tīrīšanas tiks izmantotas atkritumu kārtu pārklāšanai. Lietus ūdens kanalizācijas tīkls strādā pašteces režīmā un sastāv no 3
zariem. No pirmajiem 2 zariem nonāk pirmajā smilšu un eļļas filtrā. No sateces vietas tas nonāk attīrīšanas iekārtās. Aiz tām savāktais lietus
ūdens tiek novadīts uz vietējās meliorācijas sistēmas novadgrāvi. Lai kontrolētu ūdens kvalitāti, ierīkota aka ūdens paraugu ņemšanai.
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Saskaņā ar attīrīšanas iekārtu tehnoloģiskajiem aprakstiem ievērojot iekārtu ekspluatācijas noteikumus, attīrīšanas iekārtu izplūdēs tiek
nodrošināta normatīvajiem aktiem atbilstoša attīrīšana.
Atbilstoši normatīvo aktu prasībām piesārņojuma kontrolei uzņēmums veic virszemes, gruntsūdeņu un infiltrāta attīrīšanas monitoringu. Vietas
monitoringa veikšanai ir izvēlētas un aprīkotas ievērojot virszemes ūdeņu un gruntsūdeņu plūsmas virzienus un normatīvo aktu prasības.
Galvenais piesārņojuma avots bija vecā sadzīves atkritumu izgāztuve „Grantiņu izgāztuve”, kas tika rekultivēta atbilstoši MK 2011. gada 27.
decembra noteikumu 1032 „ Atkritumu poligonu ierīkošanas, atkritumu poligonu un izgāztuvju apsaimniekošanas, slēgšanas un rekultivācijas
noteikumi” prasībām.
Jaunā atkritumu poligona šūna un infiltrāta uzglabāšanas baseins tika izbūvēts paredzot visu, lai maksimāli aizsargātu virszemes ūdeņus un
gruntsūdeņus no piesārņojuma.
Lai kontrolētu piesārņojumu, atbilstoši normatīvo aktu prasībām regulāri tiek veiktas:
- pazemes ūdeņu,
- virszemes ūdeņu,
- infiltrāta
ķīmiskā sastāva analīzes.
SIA „Ģeoplus” 2008. gadā ir veicis sadzīves atkritumu poligona „Grantiņi” monitoringa tīkla ierīkošanu un vides stāvokļa noteikšanu.
Iepazīstoties ar šo pārskatu var izdarīt secinājumus par gruntsūdeņu un virszemes ūdeņu piesārņojuma pakāpi.
Nosacīti analīžu rezultātus var novērtēt, salīdzinot tos ar 12.03.2002. MK noteikumos Nr. 118 „Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu
kvalitāti” 10. pielikumā sniegtajiem robežlielumiem un datiem par Latvijas gruntsūdeņu fona ķīmisko sastāvu.
Analizējot 2008. gadā veiktās analīzes pazemes ūdeņiem var redzēt, ka vienas no galvenajām piesārņojošajām vielām gruntsūdeņos ir hlorīdi un
slāpekļa savienojumi – vielas, kas raksturīgas sadzīves atkritumu izgāztuvēm. Šīs vielas ir konstatētas 2.,3.,4. un 5. urbumā. Vislielākā
piesārņojošo vielu koncentrācija konstatēta 3. un 4. urbumā.
Nedaudz mazāks – 2 un 5. urbumā. Tas varētu būt saistīts ar urbumu atrašanās vietām.
Šie visi urbumi atrodas pie vecās izgāztuves 3,4,5 urbums ir novietots gruntsūdens plūsmas ceļā lejpus izgāztuvei tas nozīmē, ka šajos urbumos
paņemtie gruntsūdeņi ir plūduši cauri vecajai izgāztuvei tādējādi tajos vistiešāk parādās piesārņojums no vecās izgāztuves.
1. urbums atrodas nostāk no vecās izgāztuves augšpus poligona tādēļ šo urbumu var izmantot kā „vietējā fona” urbumu.
Vienas no galvenajām piesārņojošajām vielām gruntsūdeņos ir hlorīdi un slāpekļa savienojumi – vielas, kas raksturīgas sadzīves atkritumu
izgāztuvēm. Taču salīdzinot 2008. gada datus un 2012. gada datus var redzēt, ka piesārņojums pamazām sāk samazināties. Redzams , ka
gruntsūdens piesārņojums ir mainīgs, to varētu izskaidrot arī ar gruntsūdens līmeņa svārstībām.
Gados, kad gruntsūdens līmenis bijis augstāks, konstatēts lielāks piesārņojošo vielu koncentrācija, nekā tad, kad gruntsūdens līmenis bijis
zemāks.

C.1 tabula Ūdens kvalitātes normatīvi pazemes ūdeņu stāvokļa novērtēšanai.
2002. gada 12. marta MK noteikumu Nr.118 – 10. pielikums.
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Nr.p.k.

Parametrs

Mērvienība

Mērķlielums

Robežlielums

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ĶSP
Nkop
Fenolu indekss
Cu
Pb
Cd
Hg
Cr
Co

mgO2/l
mg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

40
3
0.5
10
10
1.0
0.05
10
10

300
50
50
75
75
6
0.3
30
100

C.2 tabula

„Fona” dati par Latvijas gruntsūdeņu ķīmisko sastāvu.

Parametrs

Mērvienība

EVS
SO42ClPkop
Perm. indekss
B
Mn
Fe

µS/cm
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
µg/l
mg/l

C.3 tabula

Fona vērtība Latvijas
smilšaino nogulumu
gruntsūdeņos
800
60
40
0.2
4
100
500
6

2008 gadā veikto pazemes un virszemes ūdeņu analīžu rezultāti:
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Parametrs

MērNovērotās koncentrācijas
vienība Urb.1* Urb.2 Urb.3 Urb.4 Urb.5 VZU
4**
Elektrovadītspēja µS/cm 611
1364
8290
5520
1313
1010
2SO4
mg/l
28.9
72.8
262
532
143
2.7
Clmg/l
5.2
130
899
610
86.9
98.2
Sausne
mg/l
465
993
5850
3900
956
746
N-NH4
mg/l
0.14
28.1
153
79.5
4.58
0.08
N-NO2
mg/l
0.015
0.105 0.008 0.020 0.025 0.004
N-NO3
mg/l
0.85
0.18
0.14
0.62
1.02
0.42
Nkop
mg/l
1.30
31.1
159
81.5
6.96
0.54
Pkop
mg/l
0.013
0.279 0.128 0.120 0.475 0.121
Perm.
mg/l
4.7
35.7
52.0
14.8
9.6
5.2
indekss
BSP5
mgO2/l 1.3
3.7
6.5
7.7
5.4
3.2
ĶSP
mgO2/l 23.7
347
2340
875
148
41.8
B
µg/l
54
97
198
123
102
57
Zn
µg/l
19
38
57
61
34
18
Cu
µg/l
1.1
6.8
4.9
4.2
2.4
1.4
Cd
µg/l
<0.1
0.11
0.17
0.12
<0.1
<0.1
Cr
µg/l
2
8
8
6
4
2
Pb
µg/l
0.8
3.1
7.7
4.1
2.8
0.8
Hg
µg/l
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
Mn
µg/l
48
128
167
142
68
31
Co
µg/l
0.5
0.8
1.4
1.7
1.2
0.8
Fe
mg/l
0.91
1.7
3.0
1.7
2.8
1.4
Fenolu indekss
mg/l
<0.005 0.007 0.009 0.006 0.005 <0.005
Kopējie naftas
mg/l
<0.07
0.08
0.12
0.10
0.14
0.08
produkti
* gruntsūdens paraugu ņemšanas urbuma Nr.
** Virszemes ūdens parauga ņemšanas vieta Nr.

VZU 5
893
4.1
82.9
650
0.07
0.007
1.17
1.34
0.128
7.9
4.5
52.8
61
21
1.1
<0.1
1
1.2
<0.1
27
0.7
0.6
0.005
0.10

C.4 2012.gadā veikto pazemes un virszemes ūdeņu analīžu rezultāti
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Parametrs

Mērvienība Urb.1

Novērotās koncentrācijas
Urb.3
Urb.4 Urb.5 VZU.
1
756
2500
2850
2020
1349
860
77
92
3.6
178
140
4.1
34.0
105
106
51.3
67
48
570
1200
1400
1250
1300
6500
0.14
110
132
11.1
0.73
1.70
0.00125 0.0066 0.00167 0.0041 0.0089 0.0026
2.30
1.95
1.43
2.56
1.19
0.006
0.64
120
147
13.0
1.67
7.6
0.047
0.59
0.271
0.45
7.9
0.0271
1.7
67
46
25.5
22.1
40
Urb.2

Elektrovadītspēja µS/cm
SO42mg/l
Clmg/l
Sausne
mg/l
N-NH4
mg/l
N-NO2
mg/l
NO3
mg/l
Nkop
mg/l
Pkop
mg/l
Perm.
mg/l
indekss
BSP5
mgO2/l <0.6
95
ĶSP
mgO2/l 147
260
B
µg/l
<6
0.87
Zn
µg/l
14
9.0
Cu
µg/l
2.29
14.1
Cd
µg/l
<0.06
<0.06
Cr
µg/l
1.77
7.7
Pb
µg/l
<0.4
2.47
Hg
µg/l
<0.06
0.09
Mn
µg/l
60
11000
Co
µg/l
0.64
10.4
Fe
mg/l
1.31
10.1
Fenolu indekss
mg/l
<0.003 <0.003
Kopējie naftas
mg/l
0.024
0.034
produkti
* gruntsūdens paraugu ņemšanas urbuma Nr.
** Virszemes ūdens parauga ņemšanas vieta Nr.

9.0
173
0.523
9.2
4.0
<0.06
12.8
0.46
<0.06
180
3.5
9.3
0.005
0.028

8.0
53
1.05
9.5
2.20
<0.06
<0.5
1.18
<0.06
600
2.0
2.27
<0.003
0.052

7.0
37
7
28.3
18.8
<0.06
9.5
12.8
<0.06
1550
7.3
15.3
<0.003
0.045

20
10
20
9.6
6.2
<0.06
17.2
0.52
<0.06
460
1.25
5.2
<0.003
0.024

VZU. 2
990
17.9
50
940
4.57
0.00164
0.006
8.9
0.069
60
20
40
40
<8
5.0
<0.06
18.7
<0.4
<0.06
640
1.53
1.44
<0.003
0.61

C.5. tabula 2011. gadā veikto pazemes un virszemes ūdeņu analīžu rezultāti
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Parametrs

Mērvienība Urb.1

Elektrovadītspēja µS/cm

1000

Urb.2

Novērotās koncentrācijas
Urb.3
Urb.4 Urb.5

2100

SO42mg/l
101
46.9
Cl
mg/l
45.5
101
Sausne
mg/l
660
1150
N-NH4
mg/l
0.44
62
N-NO2
mg/l
0.0045 <0.0013
NO3
mg/l
0.200 <0.006
Nkop
mg/l
0.65
73
Pkop
mg/l
0.27
0.30
Perm.
mg/l
3.3
80
indekss
BSP5
mgO2/l 0.7
28
ĶSP
mgO2/l 32
290
B
µg/l
<6
<6
Zn
µg/l
10.3
14.7
Cu
µg/l
9.9
25
Cd
µg/l
<0.06 <0.06
Cr
µg/l
<0.5
<0.5
Pb
µg/l
2.1
4.3
Hg
µg/l
<0.07 <0.07
Mn
µg/l
185
13.6
Co
µg/l
4.0
19
Fe
mg/l
7.1
66
Fenolu indekss
mg/l
<0.003 <0.003
Kopējie naftas
mg/l
<0.002 0.028
produkti
* pazemes ūdens paraugu ņemšanas urbuma Nr.
** Virszemes ūdens parauga ņemšanas vieta Nr.

8250

2340

950

VZU.
1
680

VZU.
2
710

30.1
706
4320
330
<0.0013
1.40
370
0.25
220

493
98
1680
3.2
0.026
7.0
12.6
0.34
14

40.4
8.2
590
0.67
0.011
4.60
5.3
0.097
4.7

36.1
30
500
0.07
0.008
4.8
4.55
0.144
3.5

72
42
900
4.8
0.075
0.87
2.22
0.146
35

83
710
0.68
<8
30
<0.06
<0.5
<0.4
<0.07
100
17
11.0
0.025
<0.02

15
120
0.59
<8
15.5
<0.06
<0.5
3.8
<0.07
1280
6.1
12.4
<0.003
<0.002

7
52
<6
20
11.5
<0.06
<0.5
6.9
<0.07
1.81
5.5
6.2
<0.003
<0.02

0.6
48
<6
<8
2.1
<0.06
3.1
<0.4
<0.07
48
0.52
0.24
<0.003
<0.02

<3.4
31
<6
<8
6.3
<0.06
8
<0.4
<0.07
324
1.8
1.7
0.007
<0.02

C.6. tabula 2010. gadā veikto pazemes un virszemes ūdeņu analīžu rezultāti.
Parametrs Mēr-

Novērotās koncentrācijas
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EVS

vienība Urb.1
µS/cm 725

Urb.2
2160

Urb.3
939

SO42mg/l
42.7
70
13.6
Cl
mg/l
18.9
404
1110
Sausne
mg/l
450
2300
5900
N-NH4
mg/l
0.23
104
423
N-NO2
mg/l
<0.0036 0.009
0.016
NO3
mg/l
0.90
0.58
1.51
Nkop
mg/l
1.48
244
687
Pkop
mg/l
0.057
0.091
0.29
Perm.
mg/l
9
70
350
indekss
BSP5
mgO2/l 2.5
40
22
ĶSP
mgO2/l 11
310
1100
B
µg/l
<6
185
550
Zn
µg/l
46
8.8
<8
Cu
µg/l
5.6
12.4
25
Cd
µg/l
0.16
0.12
<0.06
Cr
µg/l
<0.5
2.0
31
Pb
µg/l
3.7
1.08
<0.4
Hg
µg/l
0.08
<0.06
0.33
Mn
µg/l
138
16700
166
Co
µg/l
1.2
12
13
Fe
mg/l
5.4
34
18
Fenolu
mg/l
<0.003 0.012
0.036
indekss
Kopējie
mg/l
<0.02
<0.02
<0.02
naftas
produkti
* gruntsūdens paraugu ņemšanas urbuma Nr.
** Virszemes ūdens parauga ņemšanas vieta Nr.

Urb.4
765

Urb.5
1943

VZU. 1
831

VZU. 2
849

375
43.3
1600
6
0.19
1.69
30
0.54
55

58
14.8
600
0.5
<0.0036
7.8
9.9
0.28
5.6

20.4
44
600
0.11
0.030
0.18
3.4
0.46
29

31.5
40
700
0.41
0.040
0.18
38
0.30
33

1.7
31
<6
<6
<8
18
98
26
<0.06 0.068
44
8
0.86
7.0
0.11
0.11
450
1030
6.6
5.4
94
15
<0.003 0.005

10
13
<6
<8
6.4
0.27
<0.5
<0.4
0.08
380
1.0
2.1
<0.003

8
55
103
<8
3.6
<0.06
<0.5
0.64
0.08
116
0.67
0.101
0.007

<0.02

<0.02

<0.02

1.0

0.035
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Pazemes un virszemes ūdeņu piesārņojuma rādītāju grafisks salīdzinājums 2010 – 2012.gads
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19.2. atkritumu izraisītais augsnes un pazemes ūdeņu piesārņojums.

Sadzīves atkritumu poligons uzbūvēts ievērojot visas vides aizsardzības prasības tādējādi izslēdzot visas iespējas piesārņojošo vielu emisijai
augsnē un gruntsūdeņos. Poligonā ir izveidotas:
•
•
•

Virszemes noteces ūdeņu savākšana no poligona teritorijas un attīrīšana lietusūdeņu attīrīšanas iekārtās ar smilšu atdalītājiem un
naftas produktu uztvērējiem, attīrīto virszemes noteces ūdeņu izplūde ap atkritumu apglabāšanas krātuvi izveidotajā novadgrāvī;
Infiltrāta savākšanas sistēma no atkritumu apglabāšanas krātuves;
Sadzīves notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas sistēma.

Lai novērstu piesārņojošo vielu nokļūšanu augsnē poligona atkritumu apglabāšanas krātuve un infiltrāta uzglabāšanas baseins aprīkots ar
pretinfiltrācijas segumu. Atbilstoši normatīvo aktu prasībām uzņēmums regulāri veic pazemes ūdeņu, virszemes ūdeņu un infiltrāta analīzes. Par
analīžu veikšanu 2012. gada 1. martā ir noslēgts līgums Nr. 4-1/67/12 ar valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Latvijas vides, ģeoloģijas un
meteoroloģijas centru”. Ap poligona teritoriju ir ierīkoti 5 pazemes ūdeņu novērošanas urbumi un 3 virszemes ūdens paraugošanas vietas
novadgrāvjos ap poligonu un 2 virszemes ūdens paraugošanas vietas poligona apkārtnē.(izvietojumu skatīt shēmās).
No poligona darbības uzsākšanas regulāri tiek veiktas analīzes atbilstoši esošās atļaujas nosacījumiem::
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Trīs reizes gadā veikt virszemes ūdeņu monitoringa nepilno ķīmisko analīzi poligonam pieguļošajā teritorijā ierīkotajās 2 virszemes
ūdeņu monitoringa vietās*, nosakot sekojošus parametrus: pH, elektrovadītspēja, ķīmiskais skābekļa patēriņš, kopējais slāpekļa
daudzums, kopējais fosfora daudzums, hlorīdi (Cl-);
Vienu reizi gadā veikt virszemes ūdeņu monitoringa pilno ķīmisko analīzi poligonam pieguļošajā teritorijā ierīkotajās 2 virszemes
ūdeņu monitoringa vietās*, nosakot sekojošus parametrus: pH, elektrovadītspēja, ķīmiskais skābekļa patēriņš, kopējais slāpekļa
daudzums, kopējais fosfora daudzums, hlorīdi (Cl-), sausnes saturs, bioķīmiskais skābekļa patēriņš piecās dienās, oksidējamība
(permanganāta metode), nitrāti (NO3-), nitrīti (NO2-), amonijs (NH4+), sulfāti (SO42-), fenolu indekss, naftas produkti, bors, metāli: cinks
(Zn), varš (Cu), kadmijs (Cd), hroms (Cr), svins (Pb), dzīvsudrabs (Hg), dzelzs (Fe), mangāns (Mn) un kobalts (Co).
*Virszemes ūdeņu monitoringu poligonam pieguļošajā teritorijā veikt 2 punktos:
1. grāvī, kas novada ūdeņus no poligona virszemes ūdenstecēs, ~100 m augšpus poligonam,
2. grāvī, kas novada ūdeņus no poligona virszemes ūdenstecēs, ~200 m lejpus poligona ūdeņu ieplūdes vietas.
Divas reizes gadā veikt virszemes ūdeņu monitoringa nepilno ķīmisko analīzi poligona novadgrāvja virszemes ūdeņiem ierīkotajās 3
virszemes ūdeņu monitoringa vietās*, nosakot sekojošus parametrus:
pH, elektrovadītspēja, ķīmiskais skābekļa patēriņš (ĶSP), kopējais slāpekļa daudzums (BSP5),
kopējais fosfora daudzums (Pkop), hlorīdi(Cl-).
Divas reizes gadā veikt virszemes ūdeņu monitoringa pilno ķīmisko analīzi poligona novadgrāvja virszemes ūdeņiem ierīkotajās 3
virszemes ūdeņu monitoringa vietās*, nosakot sekojošus parametrus:
pH, elektrovadītspēja, bioķīmiskais skābekļa patēriņš piecās dienās(BSP5), ķīmiskais skābekļa patēriņš (ĶSP), kopējais slāpekļa
daudzums (Nkop), kopējais fosfora daudzums (P kop), hlorīdi (Cl-), sausnes saturs, oksidējamība (permanganāta metode), nitrāti (NO3-),
nitrīti (NO2-), amonijs (NH4+), sulfāti (SO42-), fenolu indekss, naftas produkti, bors (B), metāli – cinks (Zn), varš (Cu), kadmijs (Cd),
hroms (Cr), svins (Pb), dzīvsudrabs (Hg), dzelzs (Fe), mangāns (Mn) un kobalts (Co).
*Virszemes ūdeņu monitoringu poligona novadgrāvja virszemes ūdeņiem veikt 3 punktos:
1. poligona novadgrāvī starp veco un jauno atkritumu krātuvi, pirms izplūdes no poligona,
2. poligona novadgrāvī gar poligona ziemeļaustrumu daļu, pirms izplūdes no poligona,
3. poligona novadgrāvī gar poligona dienvidu un austrumu malu, pirms izplūdes no poligona.
Lai kontrolētu pazemes ūdeņu piesārņojuma līmeni SIA „Zemgales EKO” atbilstoši esošās atļaujas nosacījumiem veic šādus mērījumus:
-Lai samazinātu vides piesārņošanu, nodrošinātu vides stāvokļa monitoringu, kā arī vides aizsardzības inženierbūvju darbības pārbaudi un
apkopi, t.i. vienu reizi mēnesī apseko poligona “Grantiņi” apvedgrāvjus, nepieciešamības gadījumā tos tīra, tādējādi nepieļaujot
gruntsūdens līmeņa paaugstināšanos poligona teritorijā.
-

2 reizes gadā veic pazemes ūdeņu līmeņa mērījumus (m no zemes virsmas) izveidotajos 5 pazemes ūdens monitoringa novērošanas urbumos,
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-

vienu reizi gadā 5 pazemes ūdens monitoringa novērošanas urbumos veic pazemes ūdeņu nepilno ķīmisko analīzi, nosakot sekojošus parametrus: pH
(uz vietas urbuma atsūknēšanas laikā), elektrovadītspēja (uz vietas urbuma atsūknēšanas laikā), ķīmiskais skābekļa patēriņš, kopējais slāpekļa
daudzums, kopējais fosfora daudzums, hlorīdi (Cl-);
vienu reizi gadā 5 pazemes ūdens monitoringa novērošanas urbumos veic pazemes ūdeņu pilno ķīmisko analīzi, nosakot sekojošus parametrus:
pH (uz vietas urbuma atsūknēšanas laikā), elektrovadītspēja (uz vietas urbuma atsūknēšanas laikā), ķīmiskais skābekļa patēriņš, kopējais
slāpekļa daudzums, kopējais fosfora daudzums, hlorīdi (Cl-), sausnes saturs, bioķīmiskais skābekļa patēriņš piecās dienās, oksidējamība
(permanganāta metode), nitrāti (NO-3), nitrīti (NO-2), amonijs (NH+4), sulfāti (SO2-4), fenolu indekss, naftas produkti, bors, metāli: cinks
(Zn), varš (Cu), kadmijs (Cd), hroms (Cr), svins (Pb), dzīvsudrabs (Hg), dzelzs (Fe), mangāns (Mn) un kobalts (Co). Paraugus pazemes
ūdeņu ķīmiskajām analīzēm ņemt tikai pēc pH un elektrovadītspējas stabilizācijas.

Salīdzinot 2008. gadā veikto virszemes un pazemes ūdeņu analīžu rezultātus ar 2012. gadā veiktajām virszemes un pazemes ūdens analīzēm
varam secināt, ka piesārņojums gan virszemes, gan pazemes ūdeņos ir samazinājies.

20. Troksnis:
20.1. informācija par trokšņa avotiem atbilstoši šā pielikuma 20.tabulai (norāda tos trokšņa avotus, kuri vienas stundas laikā rada ekvivalentu
nepārtrauktu A-izsvarotu skaņas spiediena līmeni (LAeq. dB(A)), lielāku par 40 dB(A) naktī (no plkst.23.00 līdz 7.00), 45 dB(A) vakarā (no
plkst.19.00 līdz 23.00) un 50 dB(A) dienā (no plkst.7.00 līdz 19.00);

Galvenais trokšņa avots poligonā paredzams no transporta kustības atkritumu piegādāšanas un apglabāšanas procesā.
Pievedceļš ir asfaltēts.
Dienā uz poligonu brauc~ 10 apglabājamo atkritumu piegādāšanas reisi.
Tā kā atkritumu poligons atrodas salīdzinoši tālu no apdzīvotām vietām (tuvākā dzīv māja atrodas apmēram 500m attālumā) un naktī poligona
tehnika nestrādā, radušos troksni var uzskatīt par nenozīmīgu.
Saskaņā ar 2004. gada 13. jūlija MK noteikumu Nr.597 “Vides trokšņa novērtēšanas kārtība” prasībām, trokšņa robežvērtība mazstāvu
dzīvojamā rajonā dienā noteikta 50 dB. Pasākumi trokšņa samazināšanai nav paredzēti.
Trokšņa avoti un to rādītāji
20.tabula
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Trokšņa avota raksturojums
trokšņa avota
Nr. p.k. trokšņa avota
nosaukums un/vai
(1)
kods
raksturojums

Trokšņa uztvērēja raksturojums

trokšņa avota trokšņa rādītājs(2)
(dB (A))
Ldiena

Lvakars

trokšņa
uztvērējs(3)

Lnakts

attālums (m)(4)

trokšņa uztvērēja trokšņa rādītājs(5)
(dB (A))
Ldiena

Lvakars

Lnakts

1.
2.
Piezīmes.
(1)

Katra identificējama trokšņa avota apzīmējums ar neatkārtojamu iekšējo kodu N1, N2, N3 utt.

(2)

Trokšņa rādītājus Ldiena, Lvakars un Lnakts novērtē atbilstoši Ministru kabineta 2004.gada 13.jūlija noteikumiem Nr.597 "Vides trokšņa novērtēšanas kārtība"
uztvērēja virzienā aiz iekārtas teritorijas robežas tādā attālumā, lai ievērotu standartā LVS ISO 9613-2:2004 "Akustika – Skaņas vājinājums, tai izplatoties
ārējā vidē – 2.daļa: Vispārīga aprēķina metode" minētos nosacījumus (piemēram, ne tuvāk par divkāršotu trokšņa avota lielāko lineāro izmēru).
(3)
Norāda teritorijas lietošanas funkciju atbilstoši Ministru kabineta 2004.gada 13.jūlija noteikumu Nr.597 "Vides trokšņa novērtēšanas kārtība"
2.pielikumam.
(4)
Attālums no trokšņa avota līdz trokšņa uztvērējam. Ja trokšņa uztvērējs atrodas attālumā, kas ir mazāks par divkāršotu trokšņa avota lielāko lineāro izmēru,
trokšņa rādītājus nosaka tikai pie trokšņa uztvērēja.
(5)
Trokšņa rādītājus Ldiena, Lvakars un Lnakts novērtē pie trokšņa uztvērēja atbilstoši Ministru kabineta 2004.gada 13.jūlija noteikumiem Nr.597 "Vides trokšņa
novērtēšanas kārtība".
20.2. transports (norāda uz iekārtu un no iekārtas braucoša transporta radīto troksni un pasākumus, kas tiek veikti un plānoti, lai samazinātu šo troksni naktīs).
21. Atkritumu apsaimniekošana:
21.1. ziņas par radīto un pagaidu glabāšanā esošo sadzīves atkritumu, bīstamo atkritumu un notekūdeņu dūņu daudzumu atbilstoši šā pielikuma
21.tabulai, kā arī ražošanas atlikumu daudzumu;

Paredzams, ka poligona darbībā radīsies atkritumi, kas saskaņā ar MK 2011.gada 26.aprīļa noteikumiem Nr.319 „Noteikumi par atkritumu
pārstrādes, reģenerācijas un apglabāšanas veidiem” klasificējami kā:
•
nebīstamie atkritumi: nešķiroti sadzīves atkritumi no administratīvās ēkas, lietusūdeņu attīrīšanas iekārtu smilšu uztvērēja atkritumi;
•
bīstamie atkritumi: izlietots absorbents no lietusūdeņu attīrīšanas iekārtu naftas produktu uztvērēja, absorbents-zāģu skaidas izlijušu
naftas produktu savākšanai, bīstamie atkritumi, kas tiks konstatēti apglabāšanai ievestajos atkritumos; luminiscentās lampas no
administrācijas ēkas;
Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem
21.tabula

64

Atkritumu Atkritumu
klase(1)
nosaukums(2)

Pagaidu
Atkritumu glabāšanā
bīstamība(3) (tonnas
gadā)

Ienākošā atkritumu plūsma (t/gadā)
saražots
galvenais
avots(4)

saņemts no citiem
uzņēmumiem
tonnas
(uzņēmējsabiedrībām)
gadā

Izejošā atkritumu plūsma (t/gadā)
pārstrādāts

kopā

nodots citiem
RD- uzņēmumiem
daudzums
daudzums
kods(5)
kods(6)

Saskaņā ar Saskaņā ar 23. Saskaņā ar
23. tabulu tabulu
Citi gāzu
attīrīšanas

23 tabulu

13 000

D1

2744.1

D1

kopā

Nav
bīstams

atkritumi, kuri
100119

apglabāts

neatbilst

-

100118 klasei

SIA „Fortum
Jelgava”

2744.1

2744.1 -

945.0

945.0

945.0

D1

1

1

1

D1

16

16

16

D1

0.5

0.5

-

-

(kurtuvju
lidojošie pelni)
Smilti, kas
rodas
100124

Nav
bīstams

sadedzinot

SIA „Fortum

kurināmo

Jelgava”

virstošajā slānī
(izdedži)
Nešķiroti
200301

sadzīves
atkritumi

190802
150202

Atkritumi no
smilšu ķērāja
Naftas

Sadzīve
Nav
bīstams

administrācijas
ēka
Lietus ūdeņu

Nav bīstami

attīrīšanas
iekārtas

bīstami

Lietus ūdeņu

0.5

0.5
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Atkritumu Atkritumu
klase(1)
nosaukums(2)

Pagaidu
Atkritumu glabāšanā
bīstamība(3) (tonnas
gadā)

Ienākošā atkritumu plūsma (t/gadā)
saražots
galvenais
avots(4)

Izejošā atkritumu plūsma (t/gadā)
pārstrādāts

saņemts no citiem
uzņēmumiem
tonnas
(uzņēmējsabiedrībām)
gadā

kopā

apglabāts

nodots citiem
RD- uzņēmumiem
daudzums
daudzums
kods(5)
kods(6)

kopā

attīrīšanas

produktu

iekārtas

absorbents

Izlijušu naftas
150202

200121

Absorbents
(zāģu skaidas)

Luminiscentās
lampas

produktu

bīstami

savākšana

Bīstams

0.01

Bīstams

0.2

Bīstams

0.06

1

1

1

1

0.01

0.01

0.01

0.2

0.2

0.2

0.2

0.06

0.06

0.06

0.06

Apgaismojums 0.01

Citas
motoreļļas,
130208

pārnesumu
eļļas un

Atkritumu
blietētājs

smēreļļas
Nešķirotas
200133

baterijas un
akumulatori

Atkritumu
blietētājs
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Atkritumu Atkritumu
klase(1)
nosaukums(2)

Pagaidu
Atkritumu glabāšanā
bīstamība(3) (tonnas
gadā)

Ienākošā atkritumu plūsma (t/gadā)
saražots
galvenais
avots(4)

saņemts no citiem
uzņēmumiem
tonnas
(uzņēmējsabiedrībām)
gadā

Izejošā atkritumu plūsma (t/gadā)
pārstrādāts

kopā

apglabāts

nodots citiem
RD- uzņēmumiem
daudzums
daudzums
kods(5)
kods(6)

kopā

Sausajā
periodā
190703

Poligona
infiltrāts

nebīstams

Infiltrāts no

6000

6000

krātuves

m3

m3

izsmidzina
daļu

D1

1500 m3

atpakaļ uz

6000
M3

krātuvi
4500 m3
Piezīmes.
(1), (2), (3)

Atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada 19.aprīļa noteikumiem Nr.302 "Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kas 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 pārstrādes veids saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 26.aprīļa noteikumiem Nr.319 "Noteikumi par atkritumu pārstrādes,
reģenerācijas un apglabāšanas veidiem".
(6)

D-kods – atkritumu apglabāšanas veids saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 26.aprīļa noteikumiem Nr.319 "Noteikumi par atkritumu pārstrādes,
reģenerācijas un apglabāšanas veidiem".
21.2. maksimālās un minimālās bīstamo atkritumu masas plūsmas, maksimālā un minimālā siltumspēja, maksimāli pieļaujamais piesārņojums ar bīstamajām
ķīmiskajām vielām, tai skaitā ar polihlorētajiem bifeniliem, polihlorētajiem terfeniliem, hloru, fluoru, sēru un smagajiem metāliem;
21.3. ziņas par atkritumu savākšanu, pārvadāšanu un apglabāšanu tiek sniegtas atbilstoši šā pielikuma 22. un 23.tabulai;

Atkritumu savākšana un pārvadāšana
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22.tabula

Atkritumu
klase (1)

Atkritumu
nosaukums(2)

Atkritumu
bīstamība(3)

Pārvadāto
atkritumu
daudzums
(tonnas/gadā)

Savākšanas
veids(4)

Pārvadāšanas
veids(5)

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

Citi gāzu attīrīšanas
atkritumi, kuri
100119

neatbilst 100118

Nav bīstams konteiners

2744.1

autotransports

SIA „Zemgales EKO” SIA „Zemgales EKO”

Nav bīstams konteiners

945.0

autotransports

SIA „Zemgales EKO” SIA „Zemgales EKO”

Nav bīstams konteiners

1

autotransports

Nav bīstami konteiners

16

autotransports

klasei (kurtuvju
lidojošie pelni)
Smilti, kas rodas
100124

sadedzinot kurināmo
virstošajā slānī
(izdedži)

200301
190802

150202

200121

Nešķiroti sadzīves
atkritumi
Atkritumi no smilšu
ķērāja
Naftas produktu
absorbents
Luminiscentās
lampas

bīstami

Bīstams

Citas motoreļļas,
130208

pārnesumu eļļas un
smēreļļas

Metāla konteiners

Speciālos
konteineros

1.5

0.01

autotransports

autotransports

Lietus ūdens
Bīstams

attīrīšanas iekārtas, 0.2
mucas

autotransports

Poligona
transportlīdzeklis
Poligona
transportlīdzeklis

Apglabāts poligonā
Apglabāts poligonā

Atkritumu

Atkritumu

apsaimniekošanas

apsaimniekošanas

uzņēmums

uzņēmums

Atkritumu

Atkritumu

apsaimniekošanas

apsaimniekošanas

uzņēmums

uzņēmums

Atkritumu

Atkritumu

apsaimniekošanas

apsaimniekošanas

uzņēmums

uzņēmums
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200133

Nešķirotas baterijas
un akumulatori

Bīstams

Koka paletes,
konteineri

0.06

autotransports

Atkritumu

Atkritumu

apsaimniekošanas

apsaimniekošanas

uzņēmums

uzņēmums

Pārsūknēts uz
190703

Poligona infiltrāts

nebīstams

Infiltrāta

4500 m3

uzkrāšanas baseins

atkritumu

Apglabāts poligonā

apglabāšanas

„Grantiņi”

krātuvi
1500 m3

Autotransports

Uz Jelgavas NAI

SIA „Jelgavas Ūdens”

Piezīmes.
(1) , (2) , (3)

Saskaņā ar Ministru kabineta 2004.gada 30.novembra noteikumiem Nr.985 "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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Atkritumu apglabāšana
23.tabula
Atkritumu
klase(1)

Atkritumu nosaukums(2)

Atkritumu bīstamība(3)

Maksimālais atļaujā pieprasītais atkritumu
daudzums apglabāšanai, tonnas gadā (vai tonnas
kvartālā)

Nemetālu minerālu turpmākas
fizikālās un ķīmiskās apstrādes
atkritumi
010409

Mālu un smilti saturoši atkritumi

Nav bīstams

010410

Putekļi un pulverveida atkritumi,
kuri neatbilst 010407 klasei

Nav bīstams

010413

Akmens griešanas un zāģēšanas
atkritumi, kuri neatbilst 010407
klasei

Nav bīstams

Lauksaimniecības, dārzkopības,
akvakultūras, mežsaimniecības,
medniecības un zvejniecības, pārtikas
ražošanas un apstrādes atkritumi
Lauksaimniecības, dārzkopības,
akvakultūras, mežsaimniecības,
medniecības un zvejniecības
atkritumi

020103

Augu audu atkritumi

Nav bīstams

020104

Plastmasas atkritumi (izņemot

Nav bīstams
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iepakojumu)
020107

Meža izstrādes atkritumi

Nav bīstams

020109

Agroķīmiskie atkritumi, kuri
neatbilst 020108 klasei

Nav bīstams

020110

Metāla atkritumi

Nav bīstams

Gaļas, zivju un citu dzīvnieku valsts
izcelsmes pārtikas produktu
ražošanas un apstrādes atkritumi

020201
020202
020203

Mazgāšanas un tīrīšanas nogulsnes
Patēriņam vai apstrādei nederīgi
materiāli
Notekūdeņu vietējās
attīrīšanas iekārtu dūņas

Nav bīstams

Augļu, dārzeņu, graudaugu, pārtikas
eļļu, kakao, kafijas, tējas un tabakas
izstrādājumu ražošanas un apstrādes
atkritumi; konservu ražošanas, kā arī
rauga, rauga ekstrakta un melases
ražošanas un fermentācijas atkritumi

020301

Mazgāšanas, tīrīšanas, mizošanas,
centrifugēšanas un atdalīšanas
nogulsnes

Nav bīstams

020302

Konservēšanas līdzekļu atkritumi

Nav bīstams

020304

Patērēšanai vai apstrādei nederīgi
materiāli

Nav bīstams

020305

Notekūdeņu vietējās attīrīšanas
iekārtu dūņas

Nav bīstams

Piena produktu ražošanas atkritumi

Nav bīstams

Pārstrādei vai patēriņam nederīgi
materiāli

Nav bīstams

020501
020502
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Notekūdeņu vietējās attīrīšanas iekārtu
dūņas
Ceptuvju un konditorejas
izstrādājumu ražošanas atkritumi

020601

Pārstrādei vai patēriņam nederīgi
materiāli

Nav bīstams

020602

Konservēšanas līdzekļu atkritumi

Nav bīstams

020603

Notekūdeņu vietējās attīrīšanas iekārtu
dūņas
Alkoholisko un bezalkoholisko
dzērienu (izņemot kafiju, tēju un
kakao) ražošanas atkritumi

020701

Izejvielu mazgāšanas, tīrīšanas un
mehāniskās apstrādes atkritumi

Nav bīstams

020702

Spirta destilēšanas atkritumi

Nav bīstams

020703

Ķīmiskās apstrādes atkritumi

Nav bīstams

020704

Patēriņam vai pārstrādei nederīgi
materiāli

020705

Nav bīstams
Notekūdeņu vietējās attīrīšanas
iekārtu dūņas
Kokapstrādes un papīra, kartona,
celulozes, plākšņu un mēbeļu
ražošanas atkritumi
Kokapstrādes, plākšņu un mēbeļu
ražošanas atkritumi

030101

Mizu un korķa atkritumi

Nav bīstams

Ādu un kažokādu
apstrādes un
tekstilrūpniecības
atkritumi
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Ādu un kažokādu apstrādes
atkritumi
040102

Atkritumi pēc ādu apstrādes ar
kaļķi

Nav bīstams

040109

Ādu apstrādes atkritumi

Nav bīstams

Tekstilrūpniecības atkritumi

040210

Dabisku produktu organiski
atkritumi (piemēram, vaski, tauki)

Nav bīstams

040222

Apstrādātu tekstilšķiedru atkritumi

Nav bīstams

Naftas produktu attīrīšanas,
dabasgāzes attīrīšanas un ogļu
pirolītiskās apstrādes atkritumi
Naftas produktu attīrīšanas
atkritumi

050117

Asfalts (bitumens)

Nav bīstams

Pārklāšanas līdzekļu (krāsu, laku un
stiklveida emalju), līmju, ķitu, tepju
un tipogrāfijas krāsu ražošanas,
sagatavošanas, piegādes un
izmantošanas atkritumi

Krāsu un laku ražošanas, sagatavošanas, piegādes un izmantošanas
tehnoloģisko procesu atkritumi
080112

Krāsu un laku atkritumi, kuri
neatbilst 080111 klasei

080114

Krāsu vai laku nogulsnes, kuras
neatbilst 080113 klasei

080116

Ūdeni saturošas krāsu vai laku
nogulsnes, kuras neatbilst 080115
klasei

Nav bīstams

Nav bīstams
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080118

Krāsu vai laku noņemšanas
atkritumi, kuri neatbilst 080117
klasei

Nav bīstams

Citu pārklāšanas līdzekļu (arī
keramisko materiālu) ražošanas,
pārveidošanas, piegādes un
izmantošanas atkritumi

080201

Putekļus saturoši atkritumi

Nav bīstams

Tipogrāfijas krāsas ražošanas,
sagatavošanas, piegādes un
izmantošanas atkritumi
080313

Tipogrāfijas krāsas atkritumi, kuri
neatbilst 080312 klasei

Nav bīstams

080315

Tipogrāfijas krāsas nogulsnes, kuras
neatbilst 080314 klasei

Nav bīstams

080318

Iespiedkrāsas atkritumi, kas
neatbilst 080317 klasei

Nav bīstams

Līmju un tepju (ieskaitot
ūdensdrošus materiālus)
ražošanas, sagatavošanas, piegādes
un izmantošanas atkritumi
080410

Līmju un tepju atkritumi, kuri
neatbilst 080409 klasei

Nav bīstams

080412

Līmju un tepju nogulsnes, kuras
neatbilst 080411 klasei

Nav bīstams

Fotorūpniecības atkritumi
Fotorūpniecības procesu
atkritumi
090107

Sudrabu vai sudraba savienojumus
saturošas fotofilmas un fotopapīrs

Nav bīstams
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090108

Sudrabu vai sudraba savienojumus
nesaturošas fotofilmas un fotopapīrs

Nav bīstams

090110

Vienreizējas lietošanas fotoaparāti
bez baterijām

Nav bīstams

Termisko procesu atkritumi
Spēkstaciju un citu termocentrāļu
atkritumi (izņemot 19.nodaļu)

100101

Kurtuvju pelni

Nav bīstams

100102

Ogļu kvēpi

Nav bīstams

100103

Kūdras un neapstrādātas koksnes
kvēpi

Nav bīstams

100105

Cieti kalciju saturoši dūmgāzu
desulfurizācijas atkritumi

Nav bīstams

100107

Duļķveidīgi kalciju saturoši
dūmgāzu desulfurizācijas atkritumi

Nav bīstams

100115

Līdzsadedzināšanā radušies izdedži
un katlu atkritumi, kuri neatbilst
100114 klasei

Nav bīstams

100117

Citi līdzsadedzināšanas pelni, kuri
neatbilst 100116 klasei

Nav bīstams

100119

Citi gāzu attīrīšanas atkritumi, kuri
neatbilst 100118 klasei

Nav bīstams

100124

Smiltis, kas rodas sadedzinot
kurināmo virstošajā slānī (izdedži)

Nav bīstams

Keramikas izstrādājumu, ķieģeļu,
flīžu un celtniecības produktu
ražošanas atkritumi

101201

Pirms termiskā procesa sagatavota
izejvielu maisījuma atkritumi

Nav bīstams
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101203

Citas daļiņas un putekļi

Nav bīstams

101205

Gāzu attīrīšanas nogulsnes

Nav bīstams

101206

Nederīgas veidnes

Nav bīstams

101208

Keramikas izstrādājumu, ķieģeļu,
flīžu un celtniecības produktu
atkritumi (pēc termiskās apstrādes)

Nav bīstams

101210

Gāzu apstrādes cietie atkritumi, kuri
neatbilst 101209 klasei

Nav bīstams

101212

Glazēšanas atkritumi, kuri neatbilst
101211 klasei

Nav bīstams

Cementa, kaļķu un ģipša, kā arī no
tiem izgatavotu priekšmetu un
produktu ražošanas atkritumi

101314

Cementa atkritumi un nogulsnes

Nav bīstams

Metālu un plastmasu formēšanas, kā
arī virsmu fizikālās un mehāniskās
apstrādes atkritumi

Metālu un plastmasu formēšanas,
kā arī virsmu fizikālās un
mehāniskās apstrādes atkritumi
120101

Melno metālu pulēšanas un
formēšanas atkritumi

Nav bīstams

120102

Melno metālu putekļi un cietās
daļiņas

Nav bīstams

120103

Krāsaino metālu pulēšanas un
formēšanas atkritumi

Nav bīstams

120104

Krāsaino metālu putekļi un cietās
daļiņas

Nav bīstams

120105

Plastmasu virsmas apstrādes un
formēšanas atkritumi

Nav bīstams
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120113

Metināšanas atkritumi

Nav bīstams

120115

Metālapstrādes atkritumi, kuri
neatbilst 120114 klasei

Nav bīstams

120117

Citas virsmu tīrīšanai izmantotās
smiltis, kuras neatbilst 120116 klasei

Nav bīstams

Citas nolietotas metālapstrādes
iekārtas un materiāli, kuri neatbilst
120120 klasei

Nav bīstams

120121

Izlietotais iepakojums; citur
neminētie absorbenti, slaucīšanas
materiāls, filtru materiāls un
aizsargtērpi
Iepakojums (ieskaitot atsevišķi
savākto sadzīvē radīto izlietoto
iepakojumu)
150101

Papīra un kartona iepakojums

Nav bīstams

150102

Plastmasas iepakojums

Nav bīstams

150103

Koka iepakojums

Nav bīstams

150104

Metāla iepakojums

Nav bīstams

150105

Kompozītmateriālu iepakojums

Nav bīstams

150106

Jauktais iepakojums

Nav bīstams

150107

Stikla iepakojums

Nav bīstams

150109

Auduma iepakojums

Nav bīstams

Absorbenti, filtru materiāli,
slaucīšanas materiāls, aizsargtērpi
150203

Absorbenti, filtru materiāli,
slaucīšanas materiāls un aizsargtērpi,
kuri neatbilst 150202 klasei

Nav bīstams
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Citur katalogā neminēti atkritumi
Dažāda veida nolietoti
transportlīdzekļi, arī nolietoti
satiksmē neizmantojami
transportlīdzekļi, to sadalīšanas
atkritumi, transportlīdzekļu
apkopes atkritumi (izņemot 13 un
14 nodaļu, kā arī 1606 un 1608
grupu)
160222

Citur neminēti komponenti

Nav bīstams

Izolācijas (izņemot metalurģiskos
procesus)procesu izolācijas
materiālu un refaktoru atkritumi,
kuri neatbilst 161105 klasei
Būvniecības un būvju nojaukšanas
atkritumi
(tai
skaitā
no
piesārņotām
vietām
izrakta
augsne)
Betons, ķieģeļi, flīzes, kārniņi,
keramika
170101

Betons

Nav bīstams

170102

Ķieģeļi

Nav bīstams

170103

Flīzes, kārniņi un keramika

Nav bīstams

170107

Betona, ķieģeļu, dakstiņu, flīžu,
keramikas maisījumi, kuri neatbilst
170106 klasei

Nav bīstams

Koks, stikls, plastmasa
170201

Koks

Nav bīstams

170202

Stikls

Nav bīstams
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170203

Plastmasa

Nav bīstams

Asfalts, darva un darvas produkti
170302

Asfaltu saturoši maisījumi, kuri
neatbilst 170301 klasei

Nav bīstams

Augsne (ieskaitot augsni no
piesārņotām vietām), akmeņi un
gultnes padziļināšanas dūņas
170504

Augsne un akmeņi, kas neatbilst
170503 klasei

Nav bīstams

170506

Gultnes padziļināšanas dūņas, kuras
neatbilst 170505 klasei

Nav bīstams

170508

Balasta smiltis, kuras neatbilst
170507 klasei

Nav bīstams

Izolācijas materiāli un azbestu
saturoši būvmateriāli
170604

Izolācijas materiāli, kuri neatbilst
170601 un 170603 klasei

170605

Azbestu saturoši būvmateriāli

Nav bīstams
Bīstams

Būvmateriāli uz ģipša bāzes
170802

Būvmateriāli uz ģipša bāzes, kuri
neatbilst 170801 klasei

Nav bīstams

Citi būvniecības un būvju
nojaukšanas atkritumi
170904

Būvniecības atkritumi, kuri neatbilst
170901, 170902 un 170903 klasei

Nav bīstams

Cilvēku un dzīvnieku veselības
aprūpes un ar to saistīto pētījumu
atkritumi (izņemot virtuvju un ēdnīcu
atkritumus, kuru rašanās nav tieši
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saistīta ar veselības aprūpi)
Atkritumi, kuri rodas cilvēku
dzemdību, veselības diagnostikas,
ārstēšanas vai profilakses procesā

180101 180102 Veselības aprūpes atkritumi

Nav bīstams

Atkritumu apsaimniekošanas
uzņēmumu, notekūdeņu
attīrīšanas iekārtu un
ūdensapgādes saimniecības
atkritumi
Izgāztuvju un poligonu filtrāts
190703

Izgāztuvju un poligonu filtrāts, kurš
neatbilst 190702 klasei

Nav bīstams

Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu
citi atkritumi
190801

Atkritumi no sietiem

Nav bīstams

190802

Atkritumi no smilšu uztvērējiem

Nav bīstams

190805

Sadzīves notekūdeņu attīrīšanas
dūņas

Nav bīstams

Dzeramā ūdens vai rūpnieciski
izmantojamā ūdens sagatavošanas
atkritumi
190902

Ūdens attīrīšanas atkritumi

Nav bīstams

Augsnes un pazemes ūdeņu
attīrīšanas atkritumi
191302

Augsnes attīrīšanas cietie atkritumi,
kuri neatbilst 191301 klasei

Nav bīstams

Sadzīvē radušies atkritumi
(mājsaimniecību atkritumi un tiem
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līdzīgi tirdzniecības un rūpniecības
uzņēmumu un iestāžu atkritumi)
arī atsevišķi savāktie atkritumu
veidi
Atsevišķi savāktie atkritumu veidi
(izņemot 1501 grupu)
200141

Skursteņu tīrīšanas atkritumi

Nav bīstams

Dārzu un parku atkritumi (arī
kapsētu atkritumi)
200201

Bioloģiski noārdāmi atkritumi

Nav bīstams

200202

Augsne un akmeņi

Nav bīstams

200203

Citi bioloģiski nenoārdāmi atkritumi

Nav bīstams

Citi sadzīves atkritumi
200301

Nešķiroti sadzīves atkritumi

Nav bīstams

200302

Tirgus atkritumi

Nav bīstams

200303

Ielu tīrīšanas atkritumi

Nav bīstams

200307

Liela izmēra atkritumi

Nav bīstams
Kopā: 13 000 t/gadā

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".
21.4. esošie un plānotie drošības pasākumi;
21.5. specifiska informācija par atkritumu poligoniem (apglabājamo atkritumu veidi un apjoms, poligona darbības apraksts, piesārņojuma novēršanas vai
samazināšanas metodes, poligona slēgšanas plāns un apsaimniekošanas plāns pēc slēgšanas);
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21.6. atkritumu pagaidu izvietošana iekārtas teritorijā (vietas izvēles nosacījumi, vietas ģeoloģiskais un hidroģeoloģiskais raksturojums, atkritumu
apsaimniekošanas plāns, norādot gāzu un infiltrāta kontroles un uzraudzības pasākumus, kā arī darbības kontroli pēc izvietošanas vietas slēgšanas un
pievienojot atkritumu izvietošanas shēmu).

E sadaļa
Monitorings
22. Gaisa, ūdens, zemes, trokšņa un atkritumu monitoringa apraksts atbilstoši šā pielikuma 24.tabulai. Ūdens lietošanas datu uzskaitei izmanto
normatīvajos aktos par ūdens resursu lietošanas atļaujām noteiktos uzskaites žurnālus.

Sadzīves atkritumu poligons uzbūvēts ievērojot visas vides aizsardzības prasības tādējādi izslēdzot visas iespējas piesārņojošo vielu emisijai
augsnē un gruntsūdeņos. Poligonā ir izveidotas:
•
•
•

Virszemes noteces ūdeņu savākšana no poligona teritorijas un attīrīšana lietusūdeņu attīrīšanas iekārtās ar smilšu atdalītājiem un
naftas produktu uztvērējiem, attīrīto virszemes noteces ūdeņu izplūde ap atkritumu apglabāšanas krātuvi izveidotajā novadgrāvī;
Infiltrāta savākšanas sistēma no atkritumu apglabāšanas krātuves;
Sadzīves notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas sistēma.

Lai novērstu piesārņojošo vielu nokļūšanu augsnē poligona atkritumu apglabāšanas krātuve un infiltrāta uzglabāšanas baseins aprīkots ar
pretinfiltrācijas segumu. Atbilstoši normatīvo aktu prasībām uzņēmums regulāri veic pazemes ūdeņu, virszemes ūdeņu un infiltrāta analīzes. Par
analīžu veikšanu 2012. gada 1. martā ir noslēgts līgums Nr. 4-1/67/12 ar valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Latvijas vides, ģeoloģijas un
meteoroloģijas centru”. Ap poligona teritoriju ir ierīkoti 5 pazemes ūdeņu novērošanas urbumi un 3 virszemes ūdens paraugošanas vietas
novadgrāvjos ap poligonu un 2 virszemes ūdens paraugošanas vietas poligona apkārtnē.
E.1 tabula - monitoringa sistēmas elementi
Vides parametrs
Infiltrāts

Mērījumu punktu
Mērījumu punktu
skaits
izvietojums
POLIGONA TERITORIJA
1
Infiltrāta savākšanas

Mērījumu punktu
ierīkošanas laiks
Poligona būvniecības laikā
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Poligona gāze

1

Virszemes ūdeņi
Apglabāto atkritumu
izvietojums

3

Pazemes ūdeņi
Virszemes ūdeņi

sistēmā, pirms
novadīšanas kopējā
kolektorakā
Gāzes savākšanas
Pēc gāzes savākšanas sistēmas
stacijā
izveides
Novadgrāvī ap poligonu Poligona būvniecības laikā
nav nepieciešami speciāli punkti

POLIGONA APKĀRTĒJĀ TERITORIJA
5
Ap poligona teritoriju
2
Grāvī, kas novada
ūdeņus no poligona

Poligona būvniecības laikā
Poligona būvniecības laikā

Mērījumu punktu izvietojums ir parādīts atļaujas 4. pielikumā.
Kontrolējamie parametri un mērījumu biežums ir norādīti E 2. tabulā.
E.2. tabula - vides stāvokļa monitoringa parametri un mērījumu biežums
Vides
parametrs

Kontrolējamie lielumi

Mērījumu biežums

N200744

BSP5, ĶSP, Nkop, Pkop, suspendētās vielas
Daudzums
Ķīmiskais sastāvs (N)*
Ķīmiskais sastāvs (P)**
Daudzums
Kvantitatīvais sastāvs****
Ķīmiskais sastāvs (N)
Ķīmiskais sastāvs (P)

1 reizi gadā
1 reizi mēnesī
2 reizes gadā
2 reizes gadā
1 reizi mēnesī
1 reizi mēnesī
2 reizes gadā
2 reizes gadā

Atkritumu slāņa augstums
Krātuves aizpildītais tilpums un platība
Krātuves neaizpildītais tilpums un platība
Atkritumu blīvums
Atkritumu sastāvs
Apglabāšanas metodes
Apglabāšanas laiks un ilgums
Notece
Ķīmiskais sastāvs (N)

1 reizi gadā
1 reizi gadā
1 reizi gadā
1 reizi gadā
1 reizi gadā
1 reizi gadā
1 reizi gadā
3 reizes gadā
3 reizes gadā

Infiltrāts
Poligona
gāze***
Virszemes ūdeņi
novadgrāvī ap
poligonu
Apglabāto
atkritumu
izvietojums

Virszemes ūdeņi
grāvī, kas novada
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ūdeņus no
poligona
Pazemes ūdeņi

Ķīmiskais sastāvs (P)

1 reizi gadā

Līmenis
Ķīmiskais sastāvs (N)
Ķīmiskais sastāvs (P)

2 reizes gadā
1 reizi gadā
1 reizi gadā

*Ķīmiskais sastāvs (N) – nepilnā ķīmiskā analīze, ietver: pH, elektrovadītspēja (EVS) – abi in situ, ĶSP, Nkop., Pkop., hlorīdi – laboratorijā
**Ķīmiskais sastāvs (P) – pilnā ķīmiskā analīze, ietver: pH, elektrovadītspēja (EVS) – abi in situ, ĶSP, Nkop., Pkop., hlorīdi, sausne, BSP5, permanganātu oksidējamība, nitrāti,
nitrīti, amonijs, sulfāti, fenolu indekss, naftas produkti, bors, metāli — Zn, Cu, Cd, Cr, Pb, Hg, Fe, Mn, Co – laboratorijā
*** Poligona gāze kontrolējama pēc gāzes savākšanas sistēmas izveides.
**** Gāzu sastāva kontrole ietver sekojošu parametru pārbaudi – CH4, N2, CO2, O2, H2S, H2, atmosfēras spiediens.

Monitorings
24.tabula
Kods(1)

Monitoringam
pakļautie parametri
Infiltrāts

Paraugu ņemšanas
metode
LVS ISO

Analīzes metode un
tehnoloģija
Ķīmiskais sastāvs (N)*

Kontroles biežums
2 reizes gadā

5667-10:2009

Laboratorija, kas veic analīzes
VSIA Latvijas Vides, ģeoloģijas
un meteoroloģijas centra
laboratorija.

Ķīmiskais sastāvs (P)*

2 reizes gadā

VSIA Latvijas Vides, ģeoloģijas
un meteoroloģijas centra
laboratorija.

Daudzums
Attīrīti Notekūdeņi

LVS ISO 566710:2000

BSP5, ĶSP, Nkop, Pkop,

1 reizi mēnesī
1 reizi gadā

suspendētās vielas

aprēķini
VSIA Latvijas Vides, ģeoloģijas
un meteoroloģijas centra
laboratorija.

Virszemes ūdeņi
novadgrāvī ap
poligonu

LVS ISO 56676:2005

Ķīmiskais sastāvs (N)

2 reizes gadā

VSIA Latvijas Vides, ģeoloģijas
un meteoroloģijas centra
laboratorija.
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Ķīmiskais sastāvs (P)

2 reizes gadā

VSIA Latvijas Vides, ģeoloģijas
un meteoroloģijas centra
laboratorija.

Virszemes ūdeņi grāvī, LVS ISO 5667-6:2005 Ķīmiskais sastāvs (N)

3 reizes gadā

VSIA Latvijas Vides, ģeoloģijas

kas novada ūdeņus no

un meteoroloģijas centra

poligona

laboratorija.
Ķīmiskais sastāvs (P)

1 reizi gadā

VSIA Latvijas Vides, ģeoloģijas
un meteoroloģijas centra
laboratorija.

Pazemes ūdeņi

LVS ISO 5667-

Līmenis

2 reizes gadā

11:2009

VSIA Latvijas Vides, ģeoloģijas
un meteoroloģijas centra
laboratorija.

Ķīmiskais sastāvs (N)

1 reizi gadā

VSIA Latvijas Vides, ģeoloģijas
un meteoroloģijas centra
laboratorija.

Ķīmiskais sastāvs (P)

1 reizi gadā

VSIA Latvijas Vides, ģeoloģijas
un meteoroloģijas centra
laboratorija.

Apglabāto atkritumu

Atkritumu slāņa augstums

1 reizi gadā

SIA „Latvijas mērnieks”

Krātuves aizpildītais tilpums

1 reizi gadā

Aprēķini

Krātuves neaizpildītais tilpums 1 reizi gadā

aprēķini

izvietojums
un platība
un platība
Atkritumu blīvums

1 reizi gadā

aprēķini
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Atkritumu sastāvs

1 reizi gadā

Piezīme.
(1)

Emisijas avota kods, izplūdes kods vai atkritumu kods. Lieto kodus atbilstoši šā pielikuma 13., 16., 17., 18., 20. un 21.tabulai.
F sadaļa
Pasākumi, kas veicami, pārtraucot iekārtas vai tās daļas darbību, lai samazinātu ietekmi uz vidi

23. Pasākumi, kas veicami, lai samazinātu ietekmi uz vidi pēc tam, kad daļa iekārtas vai visa iekārta pārtrauc darbību, norādot paredzamās
darbības ar potenciāli piesārņojošiem atlikumiem. Atkritumu poligoniem norāda, kā operators finansēs poligona slēgšanu, tai skaitā poligona
apsaimniekošanu pēc slēgšanas.

Pēc poligona slēgšanas paredzēta poligona rekultivācija saskaņā ar 2011.gada 27. decembra MK noteikumu Nr.1032 „ Atkritumu poligonu
ierīkošanas, atkritumu poligonu un izgāztuvju apsaimniekošanas, slēgšanas un rekultivācijas noteikumi” prasībām. Pamatojoties uz 28.10.2010.
gada „Atkritumu apsaimniekošanas likumu” 41. panta prasībām poligona slēgšanas un rekultivācijas izmaksas ir iekļautas tarifā par atkritumu
apglabāšanu un SIA „Zemgales EKO” to ieņēmumu daļu no tarifa par atkritumu apglabāšanu poligonā, kura paredzēta poligona slēgšanas,
rekultivācijas un slēgta poligona monitoringa izmaksu segšanai, iemaksā poligona slēgšanas kontā Valsts kasē.
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G sadaļa
Kopsavilkums
24. Kopsavilkumā sabiedrības informēšanai par iekārtu norāda:
24.1. iekārtas nosaukumu, informāciju par operatoru, īpašnieku un iekārtas atrašanās vietu;

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Zemgales EKO”
Juridiskā adrese: Uzvaras iela 8, Jelgava, LV-3001,
tālrunis:63023509, fakss: 63023511,
e-pasta adrese: eko@eko.jelgava.lv.

SADZĪVES ATKRITUMU POLIGONS “GRANTIŅI”
Adrese: “Grantiņu izgāztuve”, Iecavas novads, Bauskas rajons
“Grantiņi”, Codes pagasts, Bauskas rajons
Sadzīves atkritumu poligons atrodas uz trijiem zemes gabaliem :
•
•
•

Zemesgabals „Grantiņu izgāztuve”, (kadastra Nr. 4064 014 0344), platība 6,32 ha , adrese: „Grantiņu izgāztuve” Iecavas novads.
Zemesgabals „Vecgrantiņi”, (kadastra Nr. 4064 014 0181), platība 0.8469 ha , adrese: „Vecgrantiņi”, Codes pag., Bauskas novads.
Zemesgabals „Grantiņi”, (kadastra Nr. 4052 002 0056), platība 3,41 ha , adrese: „Grantiņi”, Codes pagasts, Bauskas novads.

Zemesgabalu kopējā platība ir 10,58 ha.
Atkritumu apglabāšanas krātuves platība - 1.0ha.
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Sadzīves atkritumu poligons atrodas aptuveni 10 km attālumā no Bauskas pilsētas un aptuveni 12 km attālumā no Iecavas pilsētas.
Poligona teritorijas tuvumā nav nozīmīgu virszemes ūdens objektu.
Tuvākajā apkārtnē nav industriālu objektu un dzīvojamo masīvu.
Poligonam pieguļošā teritorija ir reti apdzīvota. Tuvākā dzīvojamā māja atrodas dienvidrietumu virzienā aptuveni 500 m no poligona teritorijas.
Upe Ikstrums atrodas ~4km attālumā.
Poligons neatrodas īpaši aizsargājamā dabas teritorijā vai tās tuvumā, kā arī poligona teritorijā un tā tuvumā neatrodas aizsargājamie kultūras
pieminekļi.
24.2.īsu ražošanas aprakstu un iemeslu kāpēc nepieciešama atļauja;
Plānotā jauda:
Sadzīves atkritumu poligona krātuves platība ir 10000m2 (1 ha), ietilpība 65 000m3 sablīvēto atkritumu jeb 78 000 t .
Apkalpotā atkritumu savākšanas teritorija ir Bauskas pilsētas, Bauskas novada, Elejas pagasta Iecavas novada un Vecumnieku novada administratīvās
teritorijas.

No poligona darbības uzsākšanas līdz 01.01.2013. poligonā apglabātas 39 365,73 t (50.47%) atkritumu. Tātad vēl poligonā var apglabāt
38 634,27 t (49.53%) atkritumu.
Gadā poligonā „Grantiņi” pēc projekta bija paredzēts apglabāt aptuveni 13 000 t sadzīves atkritumu, poligona darbības laikā gada
vidējais ievesto atkritumu daudzums ir bijis 9715.3 t atkritumu (sadalījumu pa gadiem skat. B2 tabulā)
Ja poligonā ievesto atkritumu daudzums paliks nemainīgs, tad poligona ekspluatācijas laiks vēl ir:
38 634,27 (t) : 9715.3 (t) = 3.98 jeb apmēram 4 gadi
Iedzīvotāju skaits pašvaldībās pēc PMLP datiem:
G1 tabula
Pašvaldība
Bauskas novads
Iecavas novads
Vecumnieku novads
Elejas pagasts
Kopā:

Iedzīvotāju skaits uz 01.01.2012.
27 259
9 693
9 484
2 581
49017
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Tajā tiek ieskaitīta pārklājamā materiāla apglabāšana (līdz 500 tonnām grunts gadā).
Saskaņā ar likuma “Par piesārņojumu” 1. pielikuma (5) punkta 4) apakšpunktu sadzīves atkritumu poligona „Grantiņi” darbība atbilst A
kategorijas piesārņojošai darbībai “atkritumu poligoni, kuri var uzņemt vairāk nekā 10 tonnas atkritumu dienā vai kuru kopējā ietilpība pārsniedz
25 000 tonnas, izņemot inerto atkritumu poligonus”.
24.3.piesārņojošās darbības aprakstu (norādot izmantojamos resursus un emisiju ietekmi uz vidi). Aprakstā sniedz šādas ziņas:
24.3.1.ūdens patēriņš (ikgadējais daudzums – esošām iekārtām) un pasākumi ūdens lietošanas samazināšanai;
Ūdens ražošanas un saimnieciskajām vajadzībām tiek iegūts no uzņēmumam piederoša ūdensapgādes urbuma „Grantiņu izgāztuve”, kas atrodas
poligona dienvidaustrumu daļā netālu no administratīvās ēkas. Urbums ierīkots 2008. gadā, dziļums 180 m. Urbumam ir noteiktas aizsargjoslas.
Stingrā režīma aizsargjosla 10m, bakterioloģiskā aizsargjosla nav nepieciešama, ķīmiskā aizsargjosla 477 m. Stingrā režīma aizsargjosla ir
iežogota.
Ūdens apgādes sistēma sastāv no sūkņu stacijas un 40 m gara ūdensapgādes tīkla.
Ūdens ieguves apjoms 1186 m3 gadā vai 3.25 m3 diennaktī.
Ūdeni no ūdensapgādes urbuma paredzēts piegādāt uz administratīvo ēku, un nepieciešamības gadījumā papildināt ugunsdzēsības dīķa ūdens
rezervi.
Patērētā ūdens uzskaitei uzstādīts ūdens skaitītājs.
Ir paredzēta transportlīdzekļu riepu dezinfekcija, tā tiks nodrošināta izmantojot augstspiediena ūdens mazgāšanas ierīci, kurai nepieciešamības
gadījumā ir paredzēta iespēja pievienot dezinfekcijas līdzekli. Vajadzības gadījumā objektā atradīsies dezinfekcijas šķīdumu uzsūcošs paklājs.
24.3.2.galvenie izejmateriāli (arī kurināmais un degviela) un to lietojums;
Kā izejmateriāls atkritumu apbēršanai krātuvē tiek izmantots citiem mērķiem nederīgs komposts.
Kā absorbents nejaušu degvielas noplūdes gadījumu novēršanai tiek paredzētas zāģu skaidas.
24.3.3.bīstamo ķīmisko vielu lietošana un plānotie pasākumi to aizvietošanai;
Poligonā autotransporta riepu dezinfekcijas vajadzībām nepieciešamības gadījumos ir paredzēts izmantot dezinfekcijas līdzekli ÖKORON 13.
Fasēts 30 kg kannās. Lietojot tiks atšķaidīts līdz 1,5 - 3,0 % koncentrācijai.
Poligonā transporta vajadzībām tiek izmantota dīzeļdegviela līdz 23 232 l/gadā.
Dīzeļdegviela tiek piegādāta ar specializēto transportu un iepildīta tieši tehnikas degvielas tvertnēs. Līdz ar to poligonā netiek paredzēta
degvielas uzglabāšanas stacionāra tvertne.
24.3.4.nozīmīgākās emisijas gaisā un ūdenī (koncentrācija un ikgadējais lielums);
Poligonā teritorijā nav organizētu punktveida gaisa piesārņojuma emisiju avotu. Poligona darbībā ir paredzami sekojoši neorganizēti difūzi gaisa
piesārņojuma avoti:
- biogāzes emisija no atkritumu apglabāšanas krātuves,
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-

emisijas avotu grupa, kas ir saistīta ar autotransporta kustību atkritumu apsaimniekošanas procesā.

Biogāzi, kas rodas atkritumu sadalīšanas rezultātā veido aptuveni 50 % metāna un 50% oglekļa dioksīda. Pārējie piemaisījumi raksturojami ar
salīdzinoši ļoti zemām koncentrācijām.
Metāns un oglekļa dioksīds pieskaitāmi pie „siltumnīcas efektu” veicinošiem faktoriem.
Biogāzes apjoms pieaugs ar katru poligona ekspluatācijas gadu.
Lai novērstu biogāzes kaitīgo iedarbību, uzņēmums plāno aprīkot poligonu ar biogāzes savākšanas sistēmu un veikt biogāzes sadedzināšanu.
Ņemot vērā to, ka poligona ekspluatācijas pirmajos gados biogāzes apjoms ir neliels, biogāzes savākšanas sistēmas ierīkošanu un biogāzes
dedzināšanu uzņēmums plāno tuvākajā perspektīvā. Poligona gāzes savākšana un sadedzināšana ir paredzēta pēc poligona ekspluatācijas
beigām. 2012. gadā poligonā ir ieguldīta poligona gāzu savākšanas sistēmas pirmā trubu kārta.
Pamatojoties uz uzņēmuma sniegtajiem datiem par atkritumu piegādātāju transporta reisu skaitu uz poligonu – vidēji 10 reisi dienā, gaisa
piesārņojums, ko radīs atkritumu piegādātāju transports un poligona transports, uzskatāms par nebūtisku.
Poligona teritorijas tuvumā nav nozīmīgu virszemes ūdens objektu.
Upe Ikstrums atrodas ~4km attālumā.
Virszemes noteces ūdeņus no poligona teritorijas novada novadgrāvī.
Virszemes un gruntsūdeņu aizsardzībai no piesārņojuma tika paredzēti sekojoši pasākumi:
- poligona teritorija ir asfaltēta,
ir izveidota virszemes noteces ūdeņu savākšana no poligona teritorijas un attīrīšana lietusūdeņu attīrīšanas iekārtās ar smilšu
atdalītājiem un naftas produktu uztvērējiem. Attīrīto virszemes noteces ūdeņu izplūde ugunsdzēsības baseinā;
- sadzīves notekūdeņu attīrīšana notekūdeņu bioloģiskajās attīrīšanas iekārtās ar izplūdi novadgrāvī;
- atkritumu apglabāšanas krātuve un infiltrāta uzglabāšanas baseins aprīkots ar normatīvajiem aktiem atbilstošu pretinfiltrācijas
segumu, izveidota infiltrāta savākšanas sistēma no atkritumu apglabāšanas krātuves.
Saskaņā ar sadzīves notekūdeņu un lietusūdeņu attīrīšanas iekārtu tehnoloģiskajiem aprakstiem, attīrīšanas iekārtas izplūdē nodrošina
normatīvajiem aktiem atbilstošu attīrīšanu, ja tiek ievēroti visi iekārtu ekspluatācijas noteikumi.
Atbilstoši normatīvo aktu prasībām piesārņojuma kontrolei uzņēmums regulāri veic pazemes ūdeņu, virszemes ūdeņu, gruntsūdeņu un infiltrāta
kvantitatīvo un kvalitatīvo monitoringu.
Vietas monitoringa veikšanai ir izvēlētas un aprīkotas ievērojot poligona izvietojumu, teritorijas ģeoloģisko uzbūvi un hidroģeoloģiskos
apstākļus, virszemes ūdeņu un gruntsūdeņu plūsmas virzienus un normatīvo aktu prasības.
Gruntsūdens plūsma poligona teritorijā ir vērsta uz visām pusēm no poligona.
Lai iespējami ātri konstatētu potenciālo pazemes ūdeņu piesārņojuma risku, tiek veikts pazemes ūdeņu monitorings.
Ap poligona teritoriju ierīkoti 5 astoņus metrus dziļi pazemes ūdeņu novērošanas urbumi.
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Fona parametru noteikšanai ir paredzēts 1.urbums, jo tas izvietots paugura augšdaļā, augšpus potenciālajiem piesārņojuma avotiem.

24.4.atkritumu veidošanās un apsaimniekošana;
Poligona darbībā rodas atkritumi, kas saskaņā ar MK 2011.gada 19.aprīļa noteikumiem Nr.302 „Noteikumi par atkritumu klasikatoru un
īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus” klasificējami kā:
• nebīstamie atkritumi: nešķiroti sadzīves atkritumi no administratīvās ēkas, lietusūdeņu attīrīšanas iekārtu smilšu uztvērēja atkritumi,
infiltrāts;
• bīstamie atkritumi: izlietots absorbents no lietusūdeņu attīrīšanas iekārtu naftas produktu uztvērēja, absorbents-zāģu skaidas izlijušu
naftas produktu savākšanai, bīstamie atkritumi, kas tiks konstatēti apglabāšanai ievestajos atkritumos.
Nebīstamos atkritumus uzņēmums apglabā atkritumu apglabāšanas krātuvē. Bīstamos atkritumus savāc un uzglabā speciāli šim nolūkam
paredzētā konteinerā un nepieciešamības gadījumā nodod bīstamo atkritumu apsaimniekošanas organizācijai, kas ir saņēmusi nepieciešamās
atļaujas bīstamo atkritumu apsaimniekošanai.
24.5. trokšņa emisijas līmenis;
Galvenais trokšņa avots poligonā paredzams no transporta kustības atkritumu piegādāšanas un apglabāšanas procesā.
Poligona darbības nodrošināšanai iegādāti 4 transportlīdzekļi, dienā uz poligonu paredzami ~ 10 apglabājamo atkritumu piegādāšanas reisi.
Poligonam pieguļošā teritorija, ko varētu ietekmēt troksnis, ir maz apdzīvota, tuvākā dzīvojamā māja atrodas ~ 500m attālumā.
Iespējamais trokšņa līmenis poligona darbības laikā, t.i., 50dB poligonā strādājošās tehnikas tiešā tuvumā, bet jau 100 m attālumā trokšņa
līmenis nepārsniegs 35 - 40 dB.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2004.gada 13.jūlija noteikumu Nr.597 „Vides trokšņa novērtēšanas kārtība” prasībām, trokšņa robežvērtība
mazstāvu dzīvojamā rajonā dienā noteikta 50 dB.
Pamatojoties uz iepriekš minēto, trokšņa faktors vērtējams kā nebūtisks.
24.6.iespējamo avāriju novēršanu;
Iespējamās avārijas situācijas poligonā: ugunsgrēks, neattīrīta infiltrāta noplūde, neapmierinoša virszemes noteces ūdeņu un sadzīves notekūdeņu
attīrīšana, bīstamo vielu noplūde, dabas katastrofas un sabotāžas akti.
Avārijas situācijās ir jārīkojas pēc izstrādātās avārijgatavības apziņošanas shēmas.
Visiem stradājošiem jāpiedalās ugunsdrošības instruktāžā.
Ugunsgrēku poligonā var izraisīt atkritumu masas pašaizdegšanās.
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Lai novērstu ugunsgrēka iespējamību, uzņēmums plāno regulāru apglabājamo atkritumu kārtu 50 cm biezumā blietēšanu ar kompaktoru un 2,02,5 m biezuma sablīvētās kārtas pārklāšanu ar grunti. gada sausajā un karstajā periodā paredzēta atkritumu mitrināšana ar infiltrātu.
Ugunsdzēsības vajadzībām izveidots dīķis ar tilpumu 400 m3.
Ir izstrādāta ugunsdrošības instrukcija.
Infiltrāta noplūde var notikt izolējošā pretinfiltrācijas seguma pārrāvuma gadījumā un neapmierinošā infiltrāta attīrīšanas iekārtu darbībā. Lai
nenotiktu neattīrīta infiltrāta noplūde, ir jāievēro tehnoloģisko iekārtu ekspluatācijas noteikumi.
Infiltrāta savākšanas sistēmas darbības nodrošināšanai ir paredzēta sistēmas skalošana.
Uzņēmums ir noslēdzis līgumu ar SIA „Jelgavas ūdens” par infiltrāta izvešanu uz Jelgavas pilsētas attīrīšanas iekārtām.
Neapmierinoša virszemes noteces ūdeņu attīrīšana var notikt savlaicīgi neveicot lietusūdeņu attīrīšanas iekārtu apkopi: jāmaina naftas produktu
absorbents un jātīra smilšu ķērājs. Savukārt sadzīves notekūdeņu attīrīšanas iekārtām nepieciešams vismaz reizi gadā veikt tvertņu tīrīšanu.
Bīstamo vielu – naftas produktu noplūde var rasties nepareizas rīcības gadījumā.
Izlijušu naftas produktu savākšanai paredzēts izmantot absorbentu – zāģu skaidas.
Poligona teritoriju paredzēts apsargāt, lai nodrošinātu nepiederīgu personu atrašanos un pasargātu no sabotāžas aktu iespējamības, kuru rezultātā
varētu rasties vides piesārņojuma draudi.
Uzņēmumā izstrādāta „Poligona „Grantiņi” ekspluatācijas Rokasgrāmata”, kurā detalizēti ir atrunāta tehnoloģisko iekārtu ekspluatācija un
darbības kontrole, rīcība avāriju gadījumos u.c. jautājumi, kas saistīti ar poligona ekspluatāciju.
Sadzīves atkritumu poligona darbība nav pakļauta Ministru kabineta 2005.gada 19.jūlija noteikumu Nr.532 „Noteikumi par rūpniecisko avāriju
riska novērtēšanas kārtību un riska samazināšanas pasākumiem” prasībām.
24.7.nākotnes plānus – iekārtas plānotā paplašināšanos, atsevišķu daļu vai procesu modernizāciju.
Poligona turpmākajā darbības laikā ir plānota biogāzes savākšanas sistēmas izveide ~ līdz 2017. gadam un pēc poligona šūnas piepildīšanas arī gāzes
sadedzināšana. Poligona teritorijas paplašināšana nav plānota.
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H sadaļa
Apliecinu, ka atļaujas iesniegumā sniegtā informācija ir patiesa un precīza.
Operators vai atbildīgā persona:
Vārds, uzvārds

Valdes locekle Zane Ķince
(paraksts)

Datums
Z.v.

Tālruņa numurs
Valsts vides dienesta reģionālās vides pārvaldes atzīmes:
Saņemšanas datums
Valsts vides dienesta reģionālās vides pārvaldes amatpersona:
Vārds, uzvārds

Datums

(paraksts)

Z.v.

Piezīme. Dokumenta rekvizītus "paraksts", "datums" un "zīmoga vieta" ("z.v.") neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem
aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.
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