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Ventspils reăionālās vides pārvaldes direktore:

I. PĜaviĦa
(paraksts un tā atšifrējums)

Datums 05.10.2010.
Z.v.
Piezīme. Dokumenta rekvizītus „paraksts”, „datums”, un „zīmoga” („z.v.”) neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir
sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Lēmumu par atĜaujas izsniegšanu vai atĜaujas nosacījumiem var apstrīdēt Vides pārraudzības valsts birojā mēneša
laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
AtĜaujas nosacījumus var pārskatīt visā tās derīguma termiĦa laikā, pamatojoties uz likuma “Par piesārĦojumu”
32. panta 3.1 daĜu.
( MK 06.01.2009. noteikumu Nr.11 redakcijā, kas stājas spēkā ar 11.01.2009)

Saturs
A sadaĜa....................................................................................................................................................... 3
Vispārīgā informācija par atĜauju............................................................................................................ 3
1. Normatīvie akti, uz kuriem pamatojoties izsniegta atĜauja:........................................................ 3
2. AtĜaujas derīguma termiĦš un jauna iesnieguma iesniegšanas termiĦš: ..................................... 4
3. Informācija par to, kam nosūtītas atĜaujas kopijas:..................................................................... 4
4. Norāde par ierobežotas pieejamības informāciju:....................................................................... 4
5. (Svītrots ar 26.07.2005. noteikumiem nr.567)............................................................................ 4
6. Citas saĦemtās atĜaujas un atĜaujas, kuras aizstāj šī atĜauja ........................................................ 4
B sadaĜa....................................................................................................................................................... 5
Pieteiktā darbība, iesnieguma izvērtējums un atĜaujas izsniegšanas pamatojums.................................. 5
7. Pieteiktās darbības īss apraksts. .................................................................................................. 5
8. Atrašanās vietas novērtējums...................................................................................................... 6
9. Lēmuma pieĦemšanas procesā iesniegtie priekšlikumi (norādot, kā tie Ħemti vērā): ................ 6
10.
Iesnieguma novērtējums: ........................................................................................................ 6
C sadaĜa..................................................................................................................................................... 10
AtĜaujas nosacījumi............................................................................................................................... 10
11.
Nosacījumi uzĦēmuma darbībai: .......................................................................................... 10
12.
Resursu izmantošana:............................................................................................................ 10
13.
Gaisa aizsardzība: ................................................................................................................. 11
14.
NotekūdeĦi:........................................................................................................................... 12
15.
Troksnis: ............................................................................................................................... 14
16.
Atkritumi:.............................................................................................................................. 14
17.
Prasības augsnes, grunts, kā arī pazemes ūdeĦu aizsardzībai............................................... 15
18.
Nosacījumi iekārtas darbībai netipiskos apstākĜos. .............................................................. 15
181 Nosacījumi, pārtraucot iekārtas vai tās daĜas darbību, lai samazinātu ietekmi uz vidi………..15
19.
Nosacījumi avāriju novēršanai un darbībām ārkārtas situācijās. .......................................... 15
20.
Prasības informācijai, kas sniedzama vides aizsardzības institūcijām, ja pārkāpti atĜaujas
nosacījumi, vai notikusi avārija, kā arī prasības informācijai, kas sniedzama vides aizsardzības
institūcijām saskaĦā ar Eiropas PiesārĦojošo vielu un izmešu pārneses reăistru, kā to nosaka
Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 18.janvāra Regula Nr.166/2006 par Eiropas
PiesārĦojošo vielu un izmešu pārneses reăistra ieviešanu un Padomes Direktīvu 91/689EEK un
96/61/EK grozīšanu. ......................................................................................................................... 16
21.
Nosacījumi vides valsts inspektoru regulārajām kontrolēm. ................................................ 16
Tabulas...................................................................................................................................................... 17
2. Pielikums. Iesnieguma kopsavilkums…………………………………………………………………23

2

A SADAěA
Vispārīgā informācija par atĜauju
1. Normatīvie akti, uz kuriem pamatojoties izsniegta atĜauja:
Likumi:
1. „Vides aizsardzības likums” (02.11.2006.)
2. „Par piesārĦojumu” (29.03.2001.)
3. „Dabas resursu nodokĜa likums” (01.01.2006.)
4. „Atkritumu apsaimniekošanas likums” (01.03.2001.)
5. „Ūdens apsaimniekošanas likums” (01.10.2002.)
6. „Par zemes dzīlēm” (02.05.1996.)
Ministru kabineta noteikumi:
1. Nr.294 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārĦojušās darbības un izsniedzamas
atĜaujas A un B kategorijas piesārĦojušās darbības veikšanai” (09.07.2002.)
2. Nr.163 „Noteikumi par trokšĦa emisiju no iekārtām, kuras izmanto ārpus telpām” (23.04.2002.)
3. Nr.626 „Par piesārĦojošas darbības izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā
ierobežo šo smaku izplatīšanos” (27.07.2004.)
4. Nr.34 „Noteikumi par piesārĦojošo vielu emisiju ūdenī” (22.02.2002.)
5. Nr.43 „Aizsargjoslu ap ūdens Ħemšanas vietām noteikšanas metodika” (20.01.2004.)
6. Nr.235 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles
kārtība” (31.05.2003.)
7. Nr.1051 „Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakošanas, marėēšanas
un pārvadājumu uzskaites kārtība”(16.12.2008.)
8. Nr.404 „Dabas resursu nodokĜa aprēėināšanas un maksāšanas kārtība un kārtība, kādā izsniedz
dabas resursu lietošanas atĜauju” (19.06.2007.)
9. Nr.575 „Noteikumi par ėīmisko vielu un maisījumu uzskaites kārtību un datubāzi” (29.06.2010.)
10. Nr.949 „Noteikumi par bīstamo ėīmisko vielu sarakstu” (13.12.2005.)
11. Nr.985 „Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus”
(30.11.2004.)
12. Nr.1075 „Noteikumi par vides aizsardzības valsts statistikas pārskatu veidlapām” (22.12.2008.)
13. Nr.40 „Noteikumi par metroloăiskajai kontrolei pakĜauto mērīšanas līdzekĜu sarakstu”
(09.01.2007.)
14. Nr.673 „Noteikumi par metroloăiskajām prasībām mērīšanas līdzekĜiem” (22.08.2006.)
15. Nr.664 „Noteikumi par metroloăiskajām prasībām ūdens patēriĦa skaitītājiem” (22.08.2006.)
16. Nr.118 „Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeĦu kvalitāti” (12.03.2002.)
17. Nr.11 „Noteikumi par rūpniecības produkcijas klasifikāciju (PRODCOM)” (15.01.2008.)
18. Nr.318 „Noteikumi par ūdens saimniecisko iecirkĦu klasifikatoru” (30.03.2010.)
19. Nr.281 „Noteikumi par preventīvajiem un sanācijas pasākumiem un kārtību, kādā novērtējams
kaitējums videi un aprēėināmas preventīvo, neatliekamo un sanācijas pasākumu izmaksas”
(17.05.2007.)
20. Nr.158 „Noteikumi par prasībām attiecībā uz vides monitoringu un tā veikšanas kārtību,
piesārĦojošo vielu reăistra izveidi un informācijas pieejamību sabiedrībai” (17.02.2009.)
21. Nr.92 „Prasības virszemes ūdeĦu, pazemes ūdeĦu un aizsargājamo teritoriju monitoringam un
monitoringa programmu izstrādei” (17.02.2004.)
MK 2007. gada 6. jūlija rīkojums Nr.355 „Par Piejūras reăionālo atkritumu apsaimniekošanas plānu
2007.–2013. gadam”
Eiropas Parlamenta un Padomes Regula:
Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr.1893/2006., ar ko izveido NACE 2. red.
saimniecisko darbību statistisko klasifikāciju, kā arī groza Padomes Regulu (EEK) Nr.3037/90 un
dažas EK regulas par īpašām statistikas jomām.
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2. AtĜaujas derīguma termiĦš un jauna iesnieguma iesniegšanas termiĦš:
AtĜauja izsniegta: 2010. gada 5. oktobrī
AtĜauja izsniegta: uz visu iekārtas darbības laiku
SaskaĦā ar likuma „Par piesārĦojumu” 31.panta (31) daĜu atĜauja tiks pārskatīta un atjaunota ik pēc
septiĦiem gadiem.
SaskaĦā ar likumu „Par piesārĦojumu” (15.03.2001.) 22. panta (21) daĜu operatoram jāiesniedz Ventspils
RVP iesniegums vismaz 60 dienas pirms būtiskām izmaiĦām esošajā B kategorijas piesārĦojošajā
darbībā.
SaskaĦā ar likuma „Par piesārĦojumu” 32.panta 3.daĜas 1., 3., 4. punktu vai 8.punktu par būtiskām
izmaiĦām piesārĦojošā darbībā ir uzskatāmi šādi apstākĜi:
1.punkts - ir saĦemta informācija par piesārĦojuma negatīvo ietekmi uz cilvēku veselību vai vidi, ir
pārsniegti vides kvalitātes normatīvu robežlielumi vai izdarīti grozījumi normatīvajos aktos, kas
nosaka vides kvalitātes normatīvus;
3.punkts - saskaĦā ar valsts institūciju atzinumu procesa drošības garantēšanai ir nepieciešams lietot
citu tehnoloăiju;
4. punkts - to nosaka citi normatīvie akti;
8. punkts - ja iekārtas radītais piesārĦojums ir tik būtisks, ka atĜaujas nosacījumus vai tajā noteiktos
emisijas limitus nepieciešams pārskatīt vai noteikt atĜaujā jaunus emisijas limitus.
AtĜaujas nosacījumus augstāk minētajos gadījumos var pārskatīt, atjaunot vai papildināt visā atĜaujas
darbības laikā.
SaskaĦā ar likuma „Par piesārĦojumu” pēc 32. panta (4.) daĜu iesniegumu jaunas atĜaujas saĦemšanai vai
būtiskas izmaiĦas ieviešanai piesārĦojošā darbībā iesniedz reăionālajā vides pārvaldē tādos termiĦos un
kārtībā, kādi paredzēti normatīvajos aktos, kuri nosaka atĜauju izsniegšanu piesārĦojošas darbības
veikšanai, vai mēneša laikā pēc šā panta trešās daĜas 1.-4. vai 8. punktā minēto apstākĜu atklāšanas.
3. Informācija par to, kam nosūtītas atĜaujas kopijas:
Tukuma novada domei;
Vides pārraudzības valsts birojam (arī papīra formātā);
Veselības inspekcijas Zemgales kontroles nodaĜai.
4. Norāde par ierobežotas pieejamības informāciju:
AtĜaujā nav iekĜauta ierobežotas pieejamības informācija.
5. (Svītrots ar 26.07.2005. noteikumiem nr.567)
6. Citas saĦemtās atĜaujas un atĜaujas, kuras aizstāj šī atĜauja
Valsts vides dienesta Ventspils reăionālās vides pārvaldes izdotā Pūres pagasta padomes Viljetes
ciemata bioloăiskām notekūdeĦu attīrīšanas iekārtām B kategorijas piesārĦojošās darbības atĜaujas 907405-20, kas izsniegta un derīga no 10.11.2005. līdz 09.11.2010. darbība.
( MK 06.01.2009. noteikumu Nr.11 redakcijā, kas stājas spēkā ar 11.01.2009)
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B SADAěA
Pieteiktā darbība, iesnieguma izvērtējums un atĜaujas izsniegšanas
pamatojums
( MK 06.01.2009. noteikumu Nr.11 redakcijā, kas stājas spēkā ar 11.01.2009)

7. Pieteiktās darbības īss apraksts.
Pūres pagasta padome nodrošina Pūres pagasta ciemata „Dzintars” iedzīvotājus ar ūdensapgādes un
kanalizācijas pakalpojumiem.
Ciematā „Dzintars” ierīkoti 2 ūdensapgādes urbumi:
- ūdensapgādes urbums Nr.1, izbūvēts 1967. gadā ar dziĜumu 150 m un debitu 2,5 l/s;
- ūdensapgādes urbums Nr.2, izbūvēts 1986. gadā ar dziĜumu 161 m un debitu 2 l/s.
Ciemata apgādei ar dzeramo ūdeni tiek izmantots urbums Nr.2, ūdensapgādes urbums Nr.1 ir
rezervē.
Iegūtā pazemes ūdens daudzums tiek uzskaitīts ar ūdens mērītāju B-METERS, kas atrodas
ūdensapgādes urbuma Nr.2 sūkĦu mājā.
Dzeramais ūdens pa ūdensapgādes tīkliem tiek padots uz ūdenstorni un pēc tam uz automātisko
dzeramā ūdens atdzelžošanas staciju, kurā ūdens tiek attīrīts ar firmas „Culligan” filtriem.
Dzeramais ūdens tiek piegādāts:
- ciemata „Dzintars” 144 iedzīvotājiem;
- z/s „Mežirbes ”cūku fermai.
Dzeramais ūdens tiek izmantots sadzīves un lauksaimnieciskajām vajadzībām. Pazemes ūdens -120
m³/a tiek izmantots arī atdzelžošanas iekārtu filtru skalošanai.
2009. gadā ciematā patērēts 13843 m³ (~ 38 m³/diennaktī) dzeramā ūdens.
AtĜaujai pieprasītais pazemes ūdens apjoms – 70 m³/diennaktī vai 25550 m³/gadā.
Centralizētā ūdensapgādes sistēma ciematā „Dzintars” sākta būvēt 1965. gadā. Tās tīklu kopējais
garums - 2,673 km.
NotekūdeĦi ciematā „Dzintars” tiek savākti un pa centralizētās kanalizācijas sistēmas tīkliem
novadīti uz Viljetes bioloăiskajām notekūdeĦu attīrīšanas iekārtām BIO-70.
Kopējais ciemata „Dzintars” kanalizācijas tīklu garums – 1,817 km. Kanalizācijas sistēmas tips –
kopējā.
Viljetes bioloăiskās notekūdeĦu attīrīšanas iekārtas pēc rekonstrukcijas tika nodotas ekspluatācijā
1998. gadā. Rekonstrukcijas rezultātā aerācijas kamerās tika ievietoti papildus bloki un līdz ar to
palielināta iekārtu jauda no 50 līdz 70 m³/diennaktī.
Viljetes bioloăiskās NAI sastāv no:
- kanalizācijas sūkĦu stacijas;
- bioloăiskā attīrīšanas bloka;
- laminārā nostādinātāja;
- izplūdes.
Attīrītie notekūdeĦi tiek novadīti Pūres upē.
2009. gadā Viljetes NAI attīrīti 13843 m³ (~38 m³/diennaktī) notekūdeĦu.
AtĜaujai pieprasītais novadīto notekūdeĦu apjoms – 70 m³/diennaktī vai 25550 m³/gadā.
Liekās notekūdeĦu dūĦas un nosēdumus 10 t/a saskaĦā ar noslēgto līgumu izved SIA „Agro
Tukums” uz Pūres ciemata bioloăisko notekūdeĦu attīrīšanas iekārtu dūĦu laukiem.
Lietus un sniega kušanas ūdeĦi netiek savākti, tie brīvi iesūcas augsnē.
Dzintaru ciematā veidojas nešėiroti sadzīves atkritumi – 70 t/a. Tie tiek ievietoti konteineros un
saskaĦā ar noslēgto līgumu tos izved SIA „SSD”.
Dzintars ciematā iekārtots viens atkritumu dalītās vākšanas punkts, kurā uzstādīti speciāli atkritumu
konteineri stiklam un plastmasai, kā arī divi 1,1 m3 lieli atkritumu konteineri nešėirotu sadzīves
atkritumu savākšanai. Atbilstoši MK 2007. gada 6. jūlija rīkojuma Nr.355 „Par Piejūras reăionālo
atkritumu apsaimniekošanas plānu 2007.–2013. gadam” 4.5. punktam Pūres pagastā jāierīko
atkritumu dalītās vākšanas laukumi.
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8. Atrašanās vietas novērtējums.
Ciemats „Dzintars” ir apdzīvota vieta Pūres pagastā, kas atrodas 5 km no Pūres centra.
Dzintarā ir 2 daudzdzīvokĜu mājas un 19 individuālās dzīvojamās mājas ar kopējo iedzīvotāju skaitu
144.
Pūres pagasta ciemata „Dzintars” Viljetes notekūdeĦu attīrīšanas iekārtas apkārtnē ir
lauksaimnieciski izmantojamas zemes.
Viljetes bioloăiskās notekūdeĦu attīrīšanas iekārtas atrodas 0,6 km attālumā no ciemata „Dzintars”
centra. NotekūdeĦu attīrīšanas iekārtas (NAI) atrodas ~ 52 m no Pūres upes.
Pūres upes aizsargjosla ir 50 m.
9. Lēmuma pieĦemšanas procesā iesniegtie priekšlikumi (norādot, kā tie Ħemti vērā):
9.1. valsts vai pašvaldību institūciju priekšlikumi;

Nosacījums nav attiecināms uz kārtību, kādā izsniedz atĜauju gadījumos, kad veicamajā darbībā
netiek plānotas izmaiĦas.
9.2. citu valstu atbildīgo institūciju priekšlikumi, ja ir pārrobežu ietekme;

Neattiecas uz pieteikto piesārĦojošo darbību.
9.3. sabiedrības priekšlikumi;

Nav saĦemti.
9.4.operatora skaidrojumi

Nav saĦemti.
( MK 06.01.2009. noteikumu Nr.11 redakcijā, kas stājas spēkā ar 11.01.2009)

10. Iesnieguma novērtējums:
10.1. ieviestie un plānotie labākie pieejamie tehniskie paĦēmieni A kategorijas darbībām;

Neattiecas uz pieteikto piesārĦojošo darbību.
10.2. ieviestie un plānotie tīrākas ražošanas pasākumi;

Ciematā „Dzintars” netiek plānots veikt notekūdeĦu attīrīšanas iekārtas rekonstrukcijas darbus.
10.3. resursu izmantošana (ūdens, enerăija un ėīmiskās vielas);

Pūres un Jaunsātu pagasta pārvalde nodrošina Pūres pagasta ciemata „Dzintars” iedzīvotājus ar
ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem.
Ciemata „Dzintars” ūdensapgādei izveidoti 2 ūdensapgādes urbumi:
- ūdensapgādes urbums Nr.1, izbūvēts 1967. gadā ar dziĜumu 150 m un debitu 2,5 l/s (VSIA
„Latvijas Vides, ăeoloăijas un meteoroloăijas centrs” numurs P300197)
- ūdensapgādes urbums Nr.2, izbūvēts 1986. gadā ar dziĜumu 161 m un debitu 2 l/s (VSIA
„Latvijas Vides, ăeoloăijas un meteoroloăijas centrs” numurs P300196)
Ciemata apgādei ar dzeramo ūdeni tiek izmantots urbums Nr.2, ūdensapgādes urbums Nr.1 ir rezervē.
Iegūtā pazemes ūdens daudzums tiek uzskaitīts ar ūdens mērītāju B-METERS, kas atrodas
ūdensapgādes urbuma Nr.2 sūkĦu mājā.
Dzeramais ūdens pa ūdensapgādes tīkliem tiek padots uz ūdens torni un pēc tam uz automātisko
dzeramā ūdens atdzelžošanas staciju, kurā ūdens tiek attīrīts ar firmas „Culligan” filtriem.
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Dzeramais ūdens tiek piegādāts: ciemata „Dzintars” 144 iedzīvotājiem un z/s „Mežirbes ”cūku
fermai.
Dzeramais ūdens tiek izmantots sadzīves un lauksaimnieciskajām vajadzībām. Pazemes ūdens -120
m³/a tiek izmantots arī atdzelžošanas iekārtu filtru skalošanai.
2009. gadā ciematā patērēts 13843 m³ (~38 m³/diennaktī) dzeramā ūdens.
AtĜaujai pieprasītais pazemes ūdens apjoms – 70 m³/diennaktī vai 25550 m³/gadā.
Ūdensapgādes sistēmas tehnisko pasi ciematam „Dzintars” izstrādājusi firma SIA „Rore”.
Ūdensapgādes urbumam Nr.2 veikts aizsargjoslu aprēėins atbilstoši MK noteikumu Nr.43
„Aizsargjoslu ap ūdens Ħemšanas vietām noteikšanas metodika” (20.01.2004.) prasībām.
Stingrā režīma aizsargjosla ap ūdensapgādes urbumu aprīkota ar norobežojošu žogu.
Rezerves ūdensapgādes urbums Nr.1 ir noslēgts, ap to aprīkots norobežojošs žogs.
Atdzelžošanas stacijā filtru dezinfekcijai tiek izmantots nātrija hipohlorīds – 0,02 t/a.
Ūdensapgādes, notekūdeĦu savākšanas un attīrīšanas vajadzībām ciematā „Dzintars” tiek patērētas
33 MWh elektroenerăijas gadā.
10.4. emisija gaisā un tās ietekme uz vidi;

Neattiecas uz pieteikto B kategorijas piesārĦojošo darbību.
10.5. smaku veidošanās;

Specifiska kanalizācijas smaka notekūdeĦu attīrīšanas iekārtu teritorijā var būt jūtama iekārtu
nekvalitatīvas darbības rezultātā un to tīrīšanas laikā. Operatoram jāekspluatē notekūdeĦu attīrīšanas
iekārtas atbilstoši ekspluatācijas noteikumiem.
Tā kā notekūdeĦu attīrīšanas iekārtas atrodas tālu no dzīvojamām mājām, būtiska ietekme nav
prognozējama. Sūdzības no iedzīvotājiem nav saĦemtas.
10.6. emisija ūdenī un tās ietekme uz vidi;

NotekūdeĦi ciematā „Dzintars” tiek savākti un pa centralizētās kanalizācijas sistēmas tīkliem
novadīti uz bioloăiskajām notekūdeĦu attīrīšanas iekārtām BIO-70.
Kopējais ciemata „Dzintars” kanalizācijas tīklu garums – 1,817 km. Kanalizācijas sistēmas tips –
kopējā. NotekūdeĦi tiek savākti no ciemata dzīvojamām mājām ar 144 iedzīvotājiem.
Uz NAI tiek novadīti arī atdzelžošanas iekārtu filtru skalošanas notekūdeĦi – 120 m³/a.
Viljetes bioloăiskās notekūdeĦu attīrīšanas iekārtas pēc rekonstrukcijas tika nodotas ekspluatācijā
1998. gadā. Rekonstrukcijas rezultātā aerācijas kamerās tika ievietoti papildus bloki un līdz ar to
palielināta iekārtu jauda no 50 līdz 70 m³/diennaktī.
Viljetes bioloăiskās NAI sastāv no:
- kanalizācijas sūkĦu stacijas;
- bioloăiskā attīrīšanas bloka;
- laminārā nostādinātāja;
- izplūdes.
Attīrītie notekūdeĦi tiek novadīti Pūres upē. NotekūdeĦu attīrīšanas iekārtas (NAI) atrodas ~ 52 m
no Pūres upes.
2009. gadā Viljetes NAI attīrīti 13843 m³ (~38 m³/diennaktī) notekūdeĦu.
AtĜaujai pieprasītais novadīto notekūdeĦu apjoms – 70 m³/diennaktī vai 25550 m³/gadā.
Divas reizes gadā tiek veikta notekūdeĦu testēšana, izmantojot akreditētas laboratorijas
pakalpojumus.
2009. gada testēšanas rezultāti liecina, ka notekūdeĦos pirms ieplūdes notekūdeĦu attīrīšanas
iekārtās piesārĦojošo vielu koncentrācija: suspendētām vielām – 34 mg/l, BSP5 – 63 mg/l, ĖSP –
110 mg/l. Pēc izplūdes no NAI piesārĦojošo vielu koncentrācija: suspendētām vielām – 16 mg/l,
BSP5 – 10 mg/l, ĖSP – 39 mg/l, Nkop – 18 mg/l, Pkop – 1,13 mg/l.
2010. gada testēšanas rezultāti liecina, ka notekūdeĦos pirms ieplūdes notekūdeĦu attīrīšanas
iekārtās piesārĦojošo vielu koncentrācija: suspendētām vielām – 80 mg/l, BSP5 – 42 mg/l, ĖSP –
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100 mg/l. Pēc izplūdes no NAI piesārĦojošo vielu koncentrācija: suspendētām vielām – 31 mg/l,
BSP5 – 22 mg/l, ĖSP – 62 mg/l, Nkop – 14,1 mg/l, Pkop – 1,5 mg/l.
Izvērtējot testēšanas rezultātus, var secināt, ka Viljetes bioloăiskās notekūdeĦu attīrīšanas iekārtas
attīra notekūdeĦus atbilstoši MK noteikumu Nr.34 „Noteikumi par piesārĦojošo vielu emisiju ūdenī”
(22.01.2002.) 5. pielikuma prasībām.
Dzintaru ciematā uz notekūdeĦu attīrīšanas iekārtām novadāmo notekūdeĦu aprēėinātais cilvēku
ekvivalents nepārsniedz 200 vienību. SaskaĦā ar MK noteikumu Nr.34 „Noteikumi par piesārĦojošo
vielu emisiju ūdenī” (22.01.2002.) 5. pielikuma prasībām Dzintara ciemata Viljetes notekūdeĦu
attīrīšanas iekārtām jānodrošina BSP5, ĖSP, Nkop un Pkop atbilstoša attīrīšana un piesārĦojošo vielu
koncentrācija suspendētām vielām – mazāka nekā 35 mg/l.
SaskaĦā ar MK noteikumu Nr.34 „Noteikumi par piesārĦojošo vielu emisiju ūdenī” (22.01.2002.)
37.1. punktu atbilstoša attīrīšana ir tādu tehnoloăiju un novadīšanas sistēmu izmantošana, kas
nodrošina pieĦemošo ūdeĦu atbilstību tām noteiktajām kvalitātes prasībām un citiem normatīvajos
aktos noteiktajiem nosacījumiem.
NotekūdeĦi pēc attīrīšanas bioloăiskajās notekūdeĦu attīrīšanas iekārtās BIO-70 tiek novadīti Pūres
upē, kas savukārt pēc tam ietek Abavas upē.
Pūres upe saskaĦā ar „Ventas upju baseina apgabala apsaimniekošanas plānu” (VSIA „Latvijas
Vides, ăeoloăijas un meteoroloăijas centrs”, 2009) atrodas Ventas upju baseina apgabalā
(ūdensobjekta kods V037). Pūres upē atbilstoši augstāk minētajam dokumentam Ventas upju baseina
apgabala virszemes ūdeĦu ėīmiskā kvalitāte ir vērtējama kā laba. Līdz ar to izvirzītais kvalitātes
mērėis šiem ūdensobjektiem ir esošā kvalitātes stāvokĜa nepasliktināšanās.
MK noteikumu Nr.118 „Noteikumi par pazemes un virszemes ūdeĦu kvalitāti” (12.03.2002.) 3.
pielikumā ir noteikti ūdens kvalitātes normatīvi prioritārajiem zivju ūdeĦiem. Pūres upe saskaĦā ar
iepriekš minēto MK noteikumu 21. pielikumu nav uzskatāma par prioritārajiem zivju ūdeĦiem, bet
saskaĦā ar MK noteikumu Nr.34 „Noteikumi par piesārĦojošo vielu emisiju ūdenī” (22.01.2002.)
53.3. punktu pieĦemošo ūdeĦu kvalitātei jāatbilst vismaz karpveidīgo zivju ūdeĦu kvalitātes
normatīviem.
SaskaĦā ar Ventas upju baseina apsaimniekošanas plānu un pamatojoties uz iepriekš minētajiem MK
noteikumiem, un „Ūdens apsaimniekošanas likuma” 11.pantā noteiktajām prasībām atĜaujas B
kategorijas piesārĦojošām darbībām C sadaĜas 14.1.2.punktā noteiktas emisijas robežvērtības vides
kvalitātes mērėu sasniegšanai virszemes ūdensobjektos.
Prasības notekūdeĦu monitoringam un monitoringa metodēm noteiktas 18. tabulā.
Ciemata „Dzintars” Viljetes NAI 2002. gadā SIA „Rore” izstrādājusi kanalizācijas sistēmas
tehnisko pasi.
Liekās notekūdeĦu dūĦas un nosēdumi 10 t/a ar Pūres un Jaunsātu pagasta pārvaldes komunālās
saimniecības transportu tiek nogādāti uz Pūres ciemata bioloăisko notekūdeĦu attīrīšanas iekārtu
dūĦu laukiem.
Lietus un sniega kušanas ūdeĦi no māju jumtiem netiek savākti, tie iesūcas augsnē.
10.7. atkritumu veidošanās un apsaimniekošana;

Ciematā „Dzintars” veidojas:
- nešėiroti sadzīves atkritumi – 70 t/a. tiek savākti konteineros un saskaĦā ar noslēgto
līgumu izved SIA „SSD”.
- liekās notekūdeĦu dūĦas, nosēdumus no notekūdeĦu attīrīšanas iekārtas – 10 t/a (dabiski
mitras) saskaĦā ar noslēgto līgumu izved SIA „Agro Tukums” uz Pūres ciemata
notekūdeĦu attīrīšanas iekārtu dūĦu laukiem.
Dzintars ciematā iekārtots viens atkritumu dalītās vākšanas punkts, kurā uzstādīti speciāli atkritumu
konteineri stiklam un plastmasai, kā arī divi 1,1 m3 lieli atkritumu konteineri nešėirotu sadzīves
atkritumu savākšanai. Atbilstoši MK 2007. gada 6. jūlija rīkojuma Nr.355 „Par Piejūras reăionālo
atkritumu apsaimniekošanas plānu 2007.–2013. gadam” 4.5. punktam Pūres pagastā jāierīko
atkritumu dalītās vākšanas laukumi.
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10.8. trokšĦa emisija;

UzĦēmumā nav iekārtu, uz kurām attiektos MK noteikumi Nr.163 „Noteikumi par trokšĦa emisiju
no iekārtām, kuras izmanto ārpus telpām” (23.04.2002.). NotekūdeĦu attīrīšanas iekārtas kompresori
aprīkoti ar klusinātāju un trokšĦa slāpētāju. TrokšĦu līmeĦa mērījumi nav veikti.
Sūdzības no iedzīvotājiem par NAI radīto troksni nav saĦemtas.
10.9. augsnes aizsardzība;

Dzintaru ciemata Viljetes notekūdeĦu attīrīšanas iekārtas un atkritumu apsaimniekošanu ir
organizēta tā, lai netiktu piesārĦota augsne un pazemes ūdeĦi.
Veicot notekūdeĦu bioloăiskās attīrīšanas iekārtas un kanalizācijas sistēmas tīrīšanu nedrīkst pieĜaut
notekūdeĦu un nosēdumu emisiju augsnē.
10.10. avāriju risks un rīcības plāni ārkārtas situācijām.

NotekūdeĦu attīrīšanas iekārtu būtiskākās avārijas situācijas saistītas ar elektropadeves pārtraukumu.
Pūres un Jaunsātu pagastu pārvalde izstrādājusi „ZiĦojuma shēmu avārijas gadījumos Pūres pagastā”
saskaĦā ar kuru jārīkojas avārijas gadījumos.
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C SADAěA
AtĜaujas nosacījumi
11. Nosacījumi uzĦēmuma darbībai:
11.1. darbība un vadība;

11.1.1. Dzintaru ciemata Viljetes notekūdeĦu attīrīšanas iekārtas saimnieciskā darbība jāveic saskaĦā
ar iesniegumā atĜaujas saĦemšanai B kategorijas piesārĦojošām darbībām veikto aprakstu un
turpmāk uzskaitītajiem nosacījumiem.
11.1.2. AtĜauja izsniegta notekūdeĦu novadīšanai Pūres upē pēc attīrīšanas notekūdeĦu bioloăiskajās
attīrīšanas iekārtās „BIO-70” A300236 (izplūdes vietas Valsts SIA „Latvijas Vides,
ăeoloăijas un meteoroloăijas centrs” datu bāzes identifikācijas numurs N300270) – 70
m3/diennaktī jeb 25550 m3/gadā.
11.1.3. SaskaĦā ar likumu „Par piesārĦojumu” (15.03.2001.) 22. panta (21) daĜu iesniegt Ventspils
RVP iesniegumu atĜaujas saĦemšanai vismaz 60 dienas pirms būtisku izmaiĦu uzsākšanas
esošajā B kategorijas piesārĦojošajā darbībā.
11.1.4. SaskaĦā ar likuma „Par piesārĦojumu” 45. panta (6) daĜu un Ministru kabineta noteikumu
Nr.158 „Noteikumi par prasībām attiecībā uz vides monitoringu un tā veikšanas kārtību,
piesārĦojošo vielu reăistra izveidi un informācijas pieejamību sabiedrībai” (17.02.2009.) 16.
punktā noteiktām prasībām katru gadu līdz 1. februārim iesniegt Ventspils RVP un Tukuma
novada domei gada pārskatu par notekūdeĦu monitoringa rezultātiem.
11.1.5. Katru gadu līdz 1. martam Ventspils RVP Kontroles daĜā iesniegt pārskatu par B kategorijas
atĜaujas nosacījumu izpildi iepriekšējā gadā.
11.1.6. Reăistrēt saĦemtās sūdzības, veikt to izmeklēšanu un korektīvās darbības sūdzību cēloĦu
novēršanai.
11.2. darba stundas.

Pūres pagasta ciemata „Dzintars” Viljetes bioloăisko notekūdeĦu attīrīšanas iekārtu darba laiks
noteikts – 24 h/diennaktī 365 dienas gadā.

11.3. (svītrots ar MK 08.07.2003.noteikumiem nr.376)

12. Resursu izmantošana:
12.1. ūdens;

I. Ūdens ieguves nosacījumi:
12.1.1.1. AtĜauts iegūt pazemes ūdeni no ūdensapgādes urbuma (Valsts SIA „Latvijas Vides,
ăeoloăijas un meteoroloăijas centrs” datu bāzes identifikācijas numurs P300196) – 70
m³/diennaktī jeb 25550 m³/a.
12.1.1.2. Ūdensapgādes urbumu ekspluatēt saskaĦā ar Veselības inspekcijas, VSIA „Latvijas Vides,
ăeoloăijas un meteoroloăijas centrs”, Valsts vides dienesta Ventspils RVP un normatīvo
aktu prasībām.
12.1.1.3. Ievērot MK noteikumu Nr.43 „Aizsargjoslu ap ūdens Ħemšanas vietām noteikšanas
metodika” (20.01.2004.) III nodaĜas prasības.
12.1.1.4 SūkĦu maiĦas gadījumā fiksēt ūdens līmeni urbumā. Laika periodā, kad urbumā nav sūkĦa
to atverei jābūt hermētiski noslēgtai, lai nepieĜautu pazemes ūdeĦu piesārĦošanu.
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II. Ūdens uzskaites nosacījumi:
12.1.2.1. Iegūtā ūdens uzskaiti no ūdensapgādes urbuma, veikt ar ūdens mērītāju un datus fiksēt
instrumentālās uzskaites žurnālā ne retāk kā reizi mēnesī saskaĦā ar MK noteikumu Nr.736
„Noteikumi par ūdens resursu lietošanas atĜauju” (23.12.2003.) VI nodaĜas noteiktām
prasībām.
12.1.2.2. Ieraksta pareizību un atbilstību mēraparātu rādījumam 1 reizi mēnesī ar parakstu apliecināt
atbildīgai personai.
12.1.2.3. Ūdens uzskaitē lietot tikai standartizētu un metroloăiski pārbaudītu mēraparatūru.
12.1.2.4. Ūdens mērītāju metroloăisko kontroli veikt saskaĦā ar MK noteikumu Nr.40 „Valsts
metroloăiskai kontrolei pakĜauto mērīšanas līdzekĜu saraksts” (09.01.2007.) noteikto
periodiskumu.
12.1.2.5. Ūdens mērītāju verifikāciju veikt saskaĦā ar MK noteikumu Nr.981 „Noteikumi par
mērīšanas līdzekĜu verificēšanu, verificēšanas sertifikātiem un verificēšanas atzīmēm”
(05.12.2006.) noteiktajām prasībām.
12.1.2.6. Veikt dabas resursu nodokĜa aprēėinus un maksājumus par ūdens ieguvi saskaĦā ar „Dabas
resursu nodokĜa likuma” (01.01.2006.) un MK noteikumu Nr.404 „Dabas resursu nodokĜa
aprēėināšanas un maksāšanas kārtība un kārtība, kādā izsniedz dabas resursu lietošanas
atĜauju” (19.06.2007.) prasībām.
12.1.2.7. Katru gadu līdz 31.janvārim, (ja nav noteikts savādāk) Valsts SIA „Latvijas Vides,
ăeoloăijas un meteoroloăijas centrā” iesniegt valsts statistikas pārskatu „Nr.2-Ūdens” par
iepriekšējo gadu, veidlapās iekĜaujamo informāciju ievadot centra elektroniskajā datubāzē
tiešsaistes režīmā saskaĦā ar MK noteikumu Nr.1075 „Noteikumi par vides aizsardzības
valsts statistikas pārskatu veidlapām” (22.12.2008.) 4. punktā noteiktajām prasībām.
III. Nosacījumi dzeramā ūdens kvalitātes kontrolei:
Dzeramā ūdens kvalitātes kontroli veikt saskaĦā ar MK noteikumu Nr.235 „Dzeramā ūdens
obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība” (31.05.2003.)
prasībām. Šo noteikumu ievērošanu kontrolē Pārtikas un veterinārais dienests un Veselības
inspekcija.
12.2. enerăija;

Nosacījumu nav.
12.3. izejmateriāli un palīgmateriāli.

Nosacījumu nav.
13. Gaisa aizsardzība:
13.1. emisija no punktveida avotiem, emisijas limiti;

Neattiecas uz pieteikto B kategorijas piesārĦojošo darbību.
13.2. emisija no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem, emisiju limiti;

Neattiecas uz pieteikto B kategorijas piesārĦojošo darbību.
13.3. procesa un attīrīšanas iekārtu darbība;

Neattiecas uz pieteikto B kategorijas piesārĦojošo darbību.
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13.4. smakas;

Ja smakas koncentrācija pārsniedz noteikto smakas mērėlielumu 10 ouE/m3 un Ventspils RVP ir
iesniegusi operatoram lēmumu par pasākumiem smaku traucējumu samazināšanai, rīkoties saskaĦā
ar noteikumu Nr.626 „Noteikumi par piesārĦojošas darbības izraisīto smaku noteikšanas metodēm,
kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos” (27.07.2004.) 11. punkta prasībām.
13.5. emisijas uzraudzība un mērīšana (mērījuma vietas, regularitāte, metodes);

Neattiecas uz pieteikto B kategorijas piesārĦojošo darbību.
13.6. to emisijas veidu pārraudzība, kas rodas no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem;

Neattiecas uz pieteikto B kategorijas piesārĦojošo darbību.
13.7. gaisa monitorings;

Neattiecas uz pieteikto B kategorijas piesārĦojošo darbību.
13.8. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija;

Neattiecas uz pieteikto B kategorijas piesārĦojošo darbību.
13.9. ziĦas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām;

Neattiecas uz pieteikto B kategorijas piesārĦojošo darbību.

14. NotekūdeĦi:
14.1. izplūdes, emisijas limiti;

14.1.1. NotekūdeĦus pēc attīrīšanas notekūdeĦu bioloăiskajās attīrīšanas iekārtās novadīt
meliorācijas grāvī (izplūdes vietas VSIA „Latvijas Vides, ăeoloăijas un meteoroloăijas
centrs” datu bāzes identifikācijas numurs N300270) – 70 m3/diennaktī jeb 25550 m3/gadā.
Datus par izplūdes vietu skatīt 14.1. tabulā.
14.1.2.AtĜautās piesārĦojošo vielu limitējošās koncentrācijas saskaĦā ar MK noteikumu Nr.34
„Noteikumi par piesārĦojošo vielu emisiju ūdenī” (22.01.2002.) 5. pielikuma prasībām:
14.1.2. tabula
PiesārĦojošā viela

Maksimāli pieĜaujamā
piesārĦojošo vielu koncentrācija
mg/l vai attīrīšanas tehnoloăija

PiesārĦojuma
samazinājuma procenti

Suspendētās vielas
BSP5

<35
attīrīšana bioloăiskajās NAI BIO-25
pilnā attīrīšanas ciklā saskaĦā ar
ekspluatācijas noteikumiem
attīrīšana bioloăiskajās NAI BIO-25
pilnā attīrīšanas ciklā saskaĦā ar
ekspluatācijas noteikumiem

90

ĖSP

-

14.2. procesa norise un attīrīšanas iekārtu darbība;

14.2.1. Attīrīšanas iekārtu ekspluatāciju veikt saskaĦā ar notekūdeĦu attīrīšanas iekārtu
ekspluatācijas noteikumiem un informāciju par veiktajiem darbiem reăistrēt NAI
ekspluatācijas žurnālā.

12

14.2.2. Attīrīšanas procesā radušās liekās dūĦas un nosēdumus pēc NAI tīrīšanas uzglabāt un
izmantot atbilstoši MK noteikumu Nr.362 „Noteikumi par notekūdeĦu dūĦu un to kompostu
izmantošanu, monitoringu un kontroli” (02.05.2006.) II, III, IV un X nodaĜas prasībām.
14.2.3.Attīrīšanas procesā radušās dūĦas un nosēdumus pēc bioloăiskā bloka tīrīšanas nogādāt uz
Pūres pagasta notekūdeĦu attīrīšanas iekārtu dūĦu laukiem.
14.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes);

14.3.1.Attīrīšanas iekārtu darbības efektivitātes noteikšanai vienu reizi pusgadā veikt sekojošu
notekūdeĦu monitoringu:
- suspendēto vielu, piesārĦojošo vielu: BSP5, ĖSP, N/NH4, P/PO4 testēšanu
notekūdeĦos pirms ieplūdes NAI;
- suspendēto vielu, piesārĦojošo vielu: BSP5, ĖSP, N/NH4, N/NO2, N/NO3, Nkop,
P/PO4, Pkop testēšanu notekūdeĦos pēc izplūdes no NAI.
14.3.2. NotekūdeĦu monitoringu veikt akreditētā laboratorijā, kuras akreditācijas sfērā iekĜautas MK
noteikumu Nr.34 „Noteikumi par piesārĦojošo vielu emisiju ūdenī” (22.01.2002.) 5.
pielikumā uzrādītās references paraugu noĦemšanas un testēšanas metodes vai citas
testēšanas metodes, ar kurām var iegūt līdzvērtīgus rezultātus. Datus par testēšanas
metodikām skatīt 18. tabulā.
14.3.3.Vienu reizi ceturksnī reăistrēt notekūdeĦu kvalitātes uzskaites žurnālā:
- novadīto notekūdeĦu daudzumu,
- notekūdeĦu testēšanas rezultātus (pirms ieplūdes un pēc izplūdes no NAI),
- uz NAI novadītā piesārĦojuma daudzumu sekojošiem parametriem: suspendētās
vielas, BSP5, ĖSP, N/NH4 un P/PO4;
- ar notekūdeĦiem novadītā paliekošā piesārĦojuma daudzumu (visiem parametriem);
- datorizētas uzskaites gadījumā vienu reizi mēnesī veikt izdrukas un saglabāt tās kā
uzskaites žurnālu.
14.3.4. Vienu reizi gadā veikt rezultātu izvērtējumu un aprēėināt piesārĦojuma pakāpes procentuālo
samazinājumu (%). Aprēėinātos lielumus reăistrēt notekūdeĦu kvalitātes uzskaites žurnālā.
Neatbilstības gadījumā veikt korektīvās darbības notekūdeĦu attīrīšanas pakāpes uzlabošanai.
Informāciju par iegūtajiem rezultātiem iesniegt Ventspils RVP Kontroles daĜā kopā ar
atskaiti par B kategorijas atĜaujas nosacījumu izpildi.
14.3.5. NotekūdeĦu kvalitātes uzskaites žurnālā veikto ierakstu pareizību vienu reizi ceturksnī ar
parakstu apliecināt par ūdens lietošanas uzskaiti atbildīgai amatpersonai.
14.4. mērījumi saĦēmējā ūdenstilpē;

14.4.1. Vienu reizi gadā veikt Pūres upes monitoringu 300 m augšup un 300 m lejpus Viljetes NAI
notekūdeĦu izplūdes vietas sekojošiem parametriem: suspendētās vielas, BSP5, N/NH4,
N/NO2, N/NO3, Nkop., P/PO4, Pkop. Saprobitātes indeksu noteikt vienu reizi piecos gados.
Datus par testēšanas metodikām skatīt 18. tabulā.
14.4.2. Testēšanas pārskatu par iepriekšējo gadu iesniegt Ventspils RVP Kontroles daĜā kopā ar
atskaiti par atĜaujas B kategorijas piesārĦojošām darbībām izpildi.
14.4.3. Pūres upes monitoringu veikt laboratorijai, kuras akreditācijas sfērā ir iekĜauta monitoringam
noteikto parametru testēšana.
14.5. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija;

Nosacījumu nav.
14.6. ziĦas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām.

14.6.1.Veikt dabas resursu nodokĜu aprēėinus un maksājumus par vidē novadīto piesārĦojumu
atbilstoši likuma „Dabas resursu nodokĜa likums” un 19.06.2007. MK noteikumu Nr.404
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„Dabas resursu nodokĜa aprēėināšanas un maksāšanas kārtība un kārtība, kādā izsniedz dabas
resursu lietošanas atĜauju” prasībām.
14.6.2. Katru gadu līdz 31.janvārim, (ja nav noteikts savādāk) VSIA „Latvijas Vides, ăeoloăijas un
meteoroloăijas centrs” iesniegt valsts statistikas pārskatu "Nr.2-Ūdens" par iepriekšējo gadu,
veidlapās iekĜaujamo informāciju ievadot centra elektroniskajā datubāzē tiešsaistes režīmā
saskaĦā ar 22.12.2008. MK noteikumu Nr.1075 „Noteikumi par vides aizsardzības valsts
statistikas pārskatu veidlapām” 4.punkta prasībām.

15. Troksnis:
15.1. trokšĦa avoti un nosacījumi troksni radošo iekārtu darbībai;

NotekūdeĦu attīrīšanas iekārtu radītais troksnis nedrīkst pārsniegt MK noteikumu Nr.597 „TrokšĦa
novērtēšanas un pārvaldības kārtība” (13.07.2004.) 2. pielikumā norādītos robežlielumus.
15.2. trokšĦa emisijas limiti;

Nosacījumu nav.
15.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes);

Nosacījumu nav.
15.4. ziĦas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām.

Nosacījumu nav.

16. Atkritumi:
16.1. atkritumu veidošanās;

Atkritumu veidi un apjomi noteikti saskaĦā ar 17.1. tabulu.
16.2. atkritumu apsaimniekošanas (savākšanas, apstrādes, reăenerācijas un apglabāšanas) nosacījumi;

16.2.1.Sadzīves atkritumu apsaimniekošanu veikt atbilstoši „Atkritumu apsaimniekošanas likuma”
(01.03.2003.) V daĜas prasībām.
16.2.2.Nešėirotus sadzīves atkritumus nodot firmai, kas saĦēmusi attiecīgo atkritumu
apsaimniekošanas atĜauju.
16.2.3. Sadzīves notekūdeĦu attīrīšanas iekārtu dūĦas apsaimniekot atbilstoši MK noteikumu Nr.362
„Noteikumi par notekūdeĦu dūĦu un to komposta izmantošanu un kontroli” (02.05.2006.) IV
nodaĜas prasībām. Neapstrādātu notekūdeĦu dūĦu un nosēdumu izmantošana nav atĜauta.
16.2.4. Nodrošināt esošā dalītā atkritumu savākšanas punkta turpmāku apsaimniekošanu.
( MK 06.01.2009. noteikumu Nr.11 redakcijā, kas stājas spēkā ar 11.01.2009)

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

Nosacījumu nav.
16.4. ziĦas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām;

Nosacījumu nav.
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16.5. atkritumu sadedzināšanas vai līdzsadedzināšanas iekārtai – iekārtas jauda, iekārtā sadedzināmo
atkritumu kategorijas, atkritumu daudzums;

Nosacījumu nav.
16.6. atkritumu poligoniem – poligona kategorija, ietilpība, darbības ilgums, apglabājamo atkritumu veidi un
kategorijas, prasības poligona iekārtošanai, ekspluatācijai, uzraudzības un kontroles procedūrām,
prasības poligona slēgšanai un apsaimniekošanai pēc slēgšanas.

Nosacījumu nav.
17. Prasības augsnes, grunts, kā arī pazemes ūdeĦu aizsardzībai.
17.1. NepieĜaut notekūdeĦu noplūdi ārpus kanalizācijas trasēm.
17.2. Ievērot „Aizsargjoslu likuma” VI nodaĜas 39. pantā noteiktos aprobežojumus ap ūdens Ħemšanas
vietām.
17.3. Ievērot „Aizsargjoslu likuma” 35. un 55. pantā noteiktos aprobežojumus ap notekūdeĦu attīrīšanas
ietaisēm.
18. Nosacījumi iekārtas darbībai netipiskos apstākĜos.
18.1.Nekavējoties ziĦot Ventspils RVP par visām situācijām, kuru dēĜ radies vai var rasties neatĜauts
vides piesārĦojums, kā arī par steidzamu pasākumu uzsākšanu iespējamās avārijas novēršanai vai
avārijas seku likvidēšanai.
18.2. Iekārtas bojājumu gadījumā ierobežot vai apturēt tās darbību līdz brīdim, kad var tikt atsākta
normāla iekārtas darbība.
18.1 Nosacījumi, pārtraucot iekārtas vai tās daĜas darbību, lai samazinātu ietekmi uz vidi;
18.11. UzĦēmuma darbības pārtraukšanas vai ilgstošas dīkstāves gadījumā nodrošināt:
- ėīmisko vielu palieku izvešanu – nodošanu licenzētai organizācijai;
- nodrošināt uzĦēmuma apsardzi.
18.12. Ne vēlāk kā 30 dienas pirms uzĦēmuma darbības pilnīgas pārtraukšanas iesniegt Ventspils RVP
iesniegumu saskaĦā ar likuma „Par piesārĦojumu” (29.03.2001.) 30. panta (4) daĜas
noteiktajām prasībām.
( MK 06.01.2009. noteikumu Nr.11 redakcijā, kas stājas spēkā ar 11.01.2009)

19. Nosacījumi avāriju novēršanai un darbībām ārkārtas situācijās.
19.1. Avārijas gadījumā nekavējoties ziĦot par notikušo Ventspils RVP Kontroles daĜai (tālr.
63123210, 29463392) saskaĦā ar avārijas situācijas apziĦošanas shēmu.
19.2. Veikt nepieciešamos piesardzības pasākumus lai novērstu vai, ja tas nav iespējams, samazinātu
vides piesārĦojumu vai tās risku, kā arī avāriju risku saskaĦā ar likuma „Par piesārĦojumu” II
nodaĜas 5.panta nosacījumiem.
19.3.SaskaĦā ar „Dabas resursu nodokĜa likuma” (15.12.2005.) 22. pantu ne vēlāk kā vienas
darbadienas laikā rakstveidā informēt Ventspils RVP par piesārĦojumu, kas emitēts vidē
nepārvaramas varas dēĜ, kā arī iesniegt un saskaĦot Ventspils RVP pasākumu plānu, lai novērstu
turpmāku piesārĦošanu.
19.4. Gadījumos, kad bioloăiskās notekūdeĦu attīrīšanas iekārtas netiek darbinātas ilgāk par 8 h, ziĦot
Ventspils RVP Kontroles daĜai pa tālruni 63123210, 29463392.
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20. Prasības informācijai, kas sniedzama vides aizsardzības institūcijām, ja pārkāpti atĜaujas
nosacījumi, vai notikusi avārija, kā arī prasības informācijai, kas sniedzama vides
aizsardzības institūcijām saskaĦā ar Eiropas PiesārĦojošo vielu un izmešu pārneses reăistru,
kā to nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 18.janvāra Regula Nr.166/2006 par
Eiropas PiesārĦojošo vielu un izmešu pārneses reăistra ieviešanu un Padomes Direktīvu
91/689EEK un 96/61/EK grozīšanu.
20.1. Nekavējoties (ne vēlāk kā 1 darba dienas laikā) informēt Valsts Vides dienesta Ventspils
reăionālo vides pārvaldi (tālr. 63123210, 29463392) par atĜaujas nosacījumu pārkāpumiem un
avārijas situācijām, kā arī gadījumos, ja radušies vai var rasties draudi cilvēku veselībai, dzīvībai
vai videi. Sniegt informāciju par nosacījumu pārkāpšanas laiku, iespējamo vides piesārĦojuma
raksturu un apjomu, par veiktajiem piesārĦojuma likvidācijas pasākumiem.
20.2. SaskaĦā ar MK noteikumu Nr.281 „Noteikumi par preventīvajiem un sanācijas pasākumiem un
kārtību, kādā novērtējams kaitējums videi un aprēėināmas preventīvo, neatliekamo un sanācijas
pasākumu izmaksas” (17.05.2007.) 48. punkta un 5. pielikuma prasībām iesniegt VVD Ventspils
RVP rakstisku informāciju par gadījumiem, kad radušies tieša kaitējuma draudi vai radies
kaitējums videi.
20.3. SaskaĦā ar MK noteikumu Nr.281 „Noteikumi par preventīvajiem un sanācijas pasākumiem un
kārtību, kādā novērtējams kaitējums videi un aprēėināmas preventīvo, neatliekamo un sanācijas
pasākumu izmaksas” (17.05.2007.) 51. punkta prasībām informāciju par gadījumu, kad radies
kaitējums videi vai tieša kaitējuma draudi, iesniegt Ventspils RVP ne vēlāk kā trīs mēnešus pēc
nodarītā kaitējuma videi vai radītā tieša kaitējuma draudiem. Ja sanācijas pasākumi attiecībā uz
nodarīto kaitējumu videi šajā termiĦā nav vēl pilnībā pabeigti, iesniegt informāciju par kaitējumu
videi un jau veiktajiem pasākumiem. Turpmāko informāciju iesniegt pēc sanācijas pasākumu
pabeigšanas, bet ne retāk kā reizi gadā.
20.4.Avārijas gadījumā nekavējoties rīkoties saskaĦā ar operatīvās apziĦošanas shēmu un 10 dienu
laikā Ventspils RVP iesniegt rakstisku pasākumu plānu avārijas seku novēršanai.
20.5. AtĜaujas nosacījumu pārkāpšanas gadījumā 10 dienu laikā iesniegt Ventspils RVP rakstisku
paskaidrojumu un pasākumu plānu neatbilstības novēršanai.
21. Nosacījumi vides valsts inspektoru regulārajām kontrolēm.
21.1. Nodrošināt Ventspils RVP inspektoriem brīvu pieeju nepieciešamajai dokumentācijai, kā arī pēc
inspektora pieprasījuma sagatavot informāciju par Tukuma novada domes Pūres un Jaunsātu
pagasta pārvaldes Dzintaru ciemata Viljetes bioloăiskās notekūdeĦu attīrīšanas iekārtas
saimniecisko darbību.
21.2. Nodrošināt Ventspils RVP inspektoriem iespēju netraucēti veikt pārbaudes un nodrošināt to laikā
atbildīgo amatpersonu klātbūtni.
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TABULAS

9.2. Bīstamās ėīmiskās vielas un ėīmiskie produkti, kas izmantoti ražošanā kā izejmateriāli,
palīgmateriāli vai veidojas starpproduktos vai gala produktos
11.1. Ūdens ieguve
14.2. Tieša notekūdeĦu un lietusūdeĦu izplūde ūdens objektos (grāvī, upē, ezerā, jūrā)
17.1. Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem
18. Monitorings
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9.2. tabula
Bīstamās ėīmiskās vielas un ėīmiskie produkti, kas izmantoti ražošanā kā izejmateriāli, palīgmateriāli vai veidojas starpproduktos vai gala
produktos

Nr.p. Ėīmiskā viela vai
k. vai ėīmiskais produkts
kods
(vai to grupas)

Ėīmiskās
vielas vai
produkta
veids

Izmantošanas
veids

(2)

1.

Nātrija hipohlorīds

Neorganisks
savienojums

Dezinfekci
jas
līdzeklis

CAS
numurs
(3)

768152-9

burtu

Riska
iedarbības
raksturojums (Rfrāze)

Drošības
prasību
apzīmējums
(S-frāze)

(4)

(4)

C

R 31/34

Bīstam- Bīstamīb
as
ības
apzīmēju
klase
ms ar
(4)

R-frāze
S-frāze

S
1/26/28/36
/3
7/39/45

Uzglabātais
Izmantotai
daudzums
s
(tonnas),
daudzums
uzglab(tonnas/
āšanas veids
gadā)
(5)
Atdzelžošanas
stacijā
iepakojumā

0,02

11.1. tabula
Ūdens ieguves
avota identifikācijas
numurs
(*)

P 300196
P 300197

nosaukums un
atrašanās vieta
(adrese)
Ūdensapgādes
urbums Nr-2
Ūdensapgādes
urbums Nr-1

Ūdens Ħemšanas avots (ūdenstilpe vai urbums)
ăeogrāfiskās koordinātas
ūdens saimnieciskā
iecirkĦa kods
Z platums
A garums

Ūdens daudzums
teritoriālais
kods

kubikmetri
dienā

kubikmetri
gadā

57º03’48”

22º54’41”

36274000

0900274

70

25550

57º03’52”

22º54’48”

36274000

0900274

0

0

Kopā:

78

25550

14.2.tabula
Tieša notekūdeĦu un lietusūdeĦu izplūde ūdens objektos (grāvī, upē, ezerā, jūrā)
Izplūdes
vietas
nosaukums
un adrese
(vieta)

Izplūdes
vietas
identifikācijas
numurs
(1)

Izplūdes vietas
ăeogrāfiskās
koordinātas

Z
platums

A garums

SaĦemošā ūdenstilpe

nosaukums

Ūdenssaimniecības
iecirkĦa
kods

NotekūdeĦu
daudzums

m3/d
ūdens
(vidēji)
caurtece
3
(m /h)

Izplūdes ilgums
(2)

kubikmetru gadā
(vidēji)

stundas/
diennaktī
dienas/ gadā

25550

24/365

(1)

Pūres pagasts
Pūres upe

N300270

570 03’
30’’

220 54’ 42’’

Pūres upe

36274000

70
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17.1.tabula
Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem

Atkritumu
klase
(1)

Atkritumu
nosaukums
(2)

Atkritumu
bīstamība(3)

200301 Nešėiroti
Nav
sadzīves bīstami
atkritumi
190805 NAI
nav
dūĦas
bīstami

Ienākošā atkritumu plūsma (t/a)
saĦemts
saražots
Pagaidu
no citiem
glabāšanā
uzĦēmugalveton(tonnas
kopā
miem
nais avots
nas
gadā)
(uzĦēmē(4)
gadā
jsabiedrībām)
iedzīvotāji
70
70

-

NAI

10

10

Izejošā atkritumu plūsma (t/a)
nodots
pārstrādāts
apglabāts
citiem
uzĦēmuDmiem
dauR-kods
daukods (uzĦēmēj(5)
dzums
dzums
(6)
sabiedrībām)
-

10

kopā

70

10
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18. tabula

Monitorings
Kods
Pie
ieplūdes
NAI

Monitoringam
pakĜauti parametri

Paraugu
Ħemšanas
metode

Suspendētās vielas

LVS EN 872: 2005

BSP5

LVS EN 1899-2,
H55:1998
LVS ISO 6060:1998

ĖSP

LVS ISO 566710:2000

N/NH4

LVS ISO 5664:2004

P/PO4

LVS EN ISO 6878:2005

Suspendētās vielas

LVS EN 872:2005
LVS EN 1899- 2:1998

BSP5
Pie
izplūdes
Pūres upē
(N300270)

Pūres upē
300 m
augšpus un
300 m
lejpus
Viljetes NAI

Analīzes metode un
tehnoloăija

ĖSP

LVS ISO 6060:1989

N/NH4

LVS ISO 7150/1:1984

N/NO2

LVS ISO 566710:2000

LVS ISO 6777:1984

N/NO3

ISO 7890-3:1998

N kop.

LVS 340:2001

P/PO4

LVS EN 1189:2000n.3

P kop.

LVS EN 6878:2005
n.7

Suspendētās vielas

LVS EN 872:2005

BSP5

LVS EN 1899- 2:1998

ĖSP

LVS ISO 6060:1989

N/NH4

LVS ISO 7150/1:1984

N/NO2
N/NO3

LVS ISO 566710:2000

Laboratorija, kas
veic analīzes

Vienu reizi
pusgadā

Testēšanas
laboratorija, kuras
akreditācijas sfērā
iekĜautas uzrādītās
metodikas, vai citas
ar labāku vai līdzīgu
veiktspēju

Vienu reizi
pusgadā

Testēšanas
laboratorija, kuras
akreditācijas sfērā
iekĜautas uzrādītās
metodikas, vai citas
ar labāku vai līdzīgu
veiktspēju

Vienu reizi
gadā

LVS ISO 6777:1984
ISO 7890-3:1998

N kop.

LVS 340:2001

P/PO4

LVS EN 1189:2000 n.3

P kop.

LVS EN 6878:2005
n.7

Saprobitātes indekss

Kontroles
biežums

LVS 240:1999

Vienu reizi 5
gados

Testēšanas
laboratorija, kuras
akreditācijas sfērā
iekĜautas uzrādītās
metodikas, vai citas
ar labāku vai līdzīgu
veiktspēju

2. Pielikums

Iesnieguma kopsavilkums
24. Kopsavilkumā sabiedrības informēšanai par iekārtu norāda:
24.1. iekārtas nosaukumu, informāciju par operatoru, īpašnieku un iekārtas atrašanās vietu;

Pūres un Jaunsātu pagastu pārvalde
„Vārpas”, Pūres pagasts, Tukuma rajons, LV – 3124
Objekts: Viljetes bioloăiskās notekūdeĦu attīrīšanas iekārtas, ciematā „Dzintars”, Pūres pagastā.
24.2. īsu ražošanas aprakstu un iemeslu, kāpēc nepieciešama atĜauja;

Pūres skolas piesārĦojošā darbība atbilst B kategorijai saskaĦā ar MK noteikumu Nr.294 “Kārtība,
kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārĦojošās darbības un izsniedzamas atĜaujas A un B
kategorijas piesārĦojošo darbību veikšanai” (09.07.2002.) 1.pielikuma 8.9. punktu – notekūdeĦu
attīrīšanas iekārtas ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru diennaktī.
24.3. piesārĦojošās darbības aprakstu (norāda izmantojamos resursus un emisiju ietekmi uz vidi).
Aprakstā sniedz šādas ziĦas:
24.3.1. ūdens patēriĦš (ikgadējais daudzums – esošām iekārtām) un pasākumi ūdens lietošanas
samazināšanai;

Objekts piesārĦojošai darbībai Dzintars ciema teritorijā ir notekūdeĦu bioloăiskās attīrīšanas iekārtas
BIO – 70, izplūde Pūres upe ar ieteku Abavas upē. Kopējais notekūdeĦu daudzums 70 m3 diennaktī
– izplūde Pūres upe. PiesārĦojošās vielas, kuras tiek novadītas notekūdeĦos nepārsniedz limitējošās
koncentrācijas.
24.3.2. galvenie izejmateriāli (arī kurināmais un degviela) un to lietojums;

Dzintars ciemata centrā ūdensapgādes urbums Nr.1 atrodas rezervē, ūdeni iegūst no ūdensapgādes
urbums Nr.2 (VSIA „Latvijas Vides, ăeoloăijas un meteoroloăijas centra” identifikācijas numurs
P300196). No ūdensapgādes urbuma Nr.2 iegūst 70 m3 /diennaktī, 25550 m3 /gadā.
Ciematā „Dzintars” ūdeni lieto saimnieciskajām un lauksaimniecības vajadzībām, notekūdeĦu
attīrīšanai un novadīšanai.
Ūdens lietošana varētu samazināties veicot stingrāku ūdens uzskaiti ar ūdens mērītājiem un
skaitītājiem. Plašāk informējot iedzīvotājus par ūdens taupīšanas veicamajiem pasākumiem.
24.3.3. bīstamo ėīmisko vielu lietošana un plānotie pasākumi to aizvietošanai;

Dzintaru ciema notekūdeĦu sūkĦu darbināšanai un attīrīšanas iekārtu darbības nodrošināšanai tiek
patērēta elektroenerăija.
Atdzelžošanas stacijā filtru dezinfekcijai tiek izmantots nātrija hipohlorīds – 0,02 t/a.
24.3.4. nozīmīgākās emisijas gaisā un ūdenī (koncentrācija un ikgadējais lielums);

NotekūdeĦi ciematā „Dzintars” tiek savākti un pa centralizētās kanalizācijas sistēmas tīkliem
novadīti uz bioloăiskajām notekūdeĦu attīrīšanas iekārtām BIO-70.
- Kopējais ciemata „Dzintars” kanalizācijas tīklu garums – 1,817 km. Kanalizācijas sistēmas
tips – kopējā. NotekūdeĦi tiek savākti no ciemata dzīvojamām mājām ar 144 iedzīvotājiem.
Uz NAI tiek novadīti arī atdzelžošanas iekārtu filtru skalošanas notekūdeĦi – 120 m³/a.
2009. gadā Viljetes NAI attīrīti 13843 m³ (~38 m³/diennaktī) notekūdeĦu.
AtĜaujai pieprasītais novadīto notekūdeĦu apjoms – 70 m³/diennaktī vai 25550 m³/gadā.

Divas reizes gadā tiek veikta notekūdeĦu testēšana, izmantojot akreditētas laboratorijas
pakalpojumus.
2009. gada testēšanas rezultāti liecina, ka notekūdeĦos pirms ieplūdes notekūdeĦu attīrīšanas
iekārtās piesārĦojošo vielu koncentrācija: suspendētām vielām – 34 mg/l, BSP5 – 63 mg/l, ĖSP –
110 mg/l. Pēc izplūdes no NAI piesārĦojošo vielu koncentrācija: suspendētām vielām – 16 mg/l,
BSP5 – 10 mg/l, ĖSP – 39 mg/l, Nkop – 18 mg/l, Pkop – 1,13 mg/l.
2010. gada testēšanas rezultāti liecina, ka notekūdeĦos pirms ieplūdes notekūdeĦu attīrīšanas
iekārtās piesārĦojošo vielu koncentrācija: suspendētām vielām – 80 mg/l, BSP5 – 42 mg/l, ĖSP –
100 mg/l. Pēc izplūdes no NAI piesārĦojošo vielu koncentrācija: suspendētām vielām – 31 mg/l,
BSP5 – 22 mg/l, ĖSP – 62 mg/l, Nkop – 14,1 mg/l, Pkop – 1,5 mg/l.
Viljetes bioloăiskās notekūdeĦu attīrīšanas iekārtas pēc rekonstrukcijas tika nodotas ekspluatācijā
1998. gadā. Rekonstrukcijas rezultātā aerācijas kamerās tika ievietoti papildus bloki un līdz ar to
palielināta iekārtu jauda no 50 līdz 70 m³/diennaktī.
Viljetes bioloăiskās NAI sastāv no:
- kanalizācijas sūkĦu stacijas;
- bioloăiskā attīrīšanas bloka;
- laminārā nostādinātāja;
- izplūdes.
Attīrītie notekūdeĦi tiek novadīti Pūres upē. NotekūdeĦu attīrīšanas iekārtas (NAI) atrodas ~ 52 m no
Pūres upes kas savukārt pēc tam ietek Abavas upē.
2009. gadā Viljetes NAI attīrīti 13843 m³ (~38 m³/diennaktī) notekūdeĦu.
Liekās notekūdeĦu dūĦas un nosēdumi 10 t/a ar Pūres un Jaunsātu pagasta pārvaldes komunālās
saimniecības transportu tiek nogādāti uz Pūres ciemata bioloăisko notekūdeĦu attīrīšanas iekārtu
dūĦu laukiem.
Lietus un sniega kušanas ūdeĦi no māju jumtiem netiek savākti, tie iesūcas augsnē.
24.3.5. atkritumu veidošanās un apsaimniekošana;

Ciematā „Dzintars” veidojas:
- nešėiroti sadzīves atkritumi – 70 t/a. Tie tiek savākti konteineros un saskaĦā ar noslēgto
līgumu izved SIA „SSD”.
- liekās notekūdeĦu dūĦas un nosēdumi – 10 t/a saskaĦā ar noslēgto līgumu izved SIA
„Agro Tukums” tiek nogādāti uz Pūres ciemata bioloăisko notekūdeĦu attīrīšanas iekārtu
dūĦu laukiem.
24.3.6. trokšĦa emisijas līmenis;

NotekūdeĦu attīrīšanas iekārtas kompresori aprīkoti ar klusinātāju un trokšĦa slāpētāju. TrokšĦu
līmeĦa mērījumi nav veikti. Sūdzības no iedzīvotājiem par NAI radīto troksni nav saĦemtas.
24.4.-24.9. (svītrots ar MK 03.02.2004. noteikumiem nr.64)

24.10. iespējamo avāriju novēršanu;

NotekūdeĦu attīrīšanas iekārtu būtiskākās avārijas situācijas saistītas ar elektropadeves pārtraukumu.
Pūres un Jaunsātu pagastu pārvalde izstrādājusi „ZiĦojuma shēmu avārijas gadījumos Pūres pagastā”
saskaĦā ar kuru jārīkojas avārijas gadījumos.
24.11. nākotnes plānus – iekārtas plānotā paplašināšanos, atsevišėu daĜu vai procesu modernizāciju.

Tuvākajā nākotnē nekādi uzlabošanas darbi netiek plānoti.
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