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A SADAĻA
Vispārīgā informācija par atļauju
1. Normatīvie akti, uz kuriem pamatojoties izsniegta atļauja:
1. „Vides aizsardzības likuma” 3.panta pirmā daļa, 25.panta pirmā un ceturtā daļa, 27.panta
otrā daļa, 28.panta pirmā daļa.
2. Likuma „Par piesārņojumu” 4.panta pirmā daļa, 5.- 7., 10., 11.panta pirmā daļa, 13.,
19.panta pirmā, trešā un ceturtā daļa, 25.panta pirmā un otrā daļa, 28., 29.panta piektā daļa,
30., 31.panta pirmā un ceturtā daļa, 32.pants, 45.panta pirmā līdz sestā daļa, 50.pants,
51.panta ceturtā daļa.
3. „Atkritumu apsaimniekošanas likuma” 4. un 5.pants.
4. „Aizsargjoslu likuma” 28., 35., 48. un 55.pants.
5. Likuma „Par mērījumu vienotību” 6.panta pirmā daļa, 7.panta pirmās daļas 3.un 6.punkts,
11.panta pirmā un trešā daļa.
6. „Valsts statistikas likuma” 10.pants.
7. 2010.gada 30.novembra Ministru kabineta noteikumu Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas
A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas
piesārņojošo darbību veikšanai” 49., 51., 52., 57., 62., 63.punkts, 1.pielikuma 8.punkta
8.9.apakšpunkts, 6.pielikums.
8. 2004.gada 27. jūlija Ministru kabineta noteikumu Nr.626 „Noteikumi par piesārņojošas
darbības izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku
izplatīšanos” 4., 8., 12., 14.punkts.
9. 2006.gada Ministru kabineta noteikumu Nr.362 „Noteikumi par notekūdeņu dūņu un to
komposta izmantošanu, monitoringu un kontroli” 4.punkta 4.2.apakšpunkts, 5.punkta
5.1.apakšpunkts, 6., 8.punkta 8.2.apakšpunkts, 14., 22., 29., 44., 66. un 83.punkts,
2.pielikuma 2.tabula.
10. 2002.gada 12. marta Ministru kabineta noteikumu Nr.118 „Noteikumi par virszemes un
pazemes ūdeņu kvalitāti” 8.punkts, 2.1 pielikuma 1.tabula, 3.pielikums.
11. 2002.gada 22.janvāra Ministru kabineta noteikumu Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo
vielu emisiju ūdenī” 4., 30., 33., 37.punkta 37.3.apakšpunkts, 38., 41.-43., 46., 48., 52., 56.,
62., 65.punkts, 5.pielikums.
12. 2004.gada 13. jūlija Ministru kabineta noteikumi Nr.597 „Trokšņa novērtēšanas un
pārvaldības kārtība” 11., 12.punkts, 1.un 2.pielikums.
13. 2008.gada 22.decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.1075 „Noteikumi par vides
aizsardzības valsts statistikas pārskatu veidlapām” 2.punkta 2.1. un 2.3.apakšpunkts, 3.,
4.punkts un 4.1 punkts, 1., 3. un 4.pielikums.
14. 2009.gada 17.februāra Ministru kabineta noteikumu Nr.158 „Noteikumi par prasībām
attiecībā uz vides monitoringu un tā veikšanas kārtību, piesārņojošo vielu reģistra izveidi
un informācijas pieejamību sabiedrībai” 9., 10., 11.,13., 16. un 17.punkts.
2. Atļaujas derīguma termiņš un jauna iesnieguma iesniegšanas termiņš:
1. Atļauja stājas spēkā 2011.gada 22.februārī un ir derīga uz visu notekūdeņu attīrīšanas
iekārtu darbības laiku nekustamajā īpašumā „Līcīši”, Liepupes pagastā, Salacgrīvas
novadā.
2. Atļauja izdota saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 19.panta trešo daļu.
3. Valmieras reģionālā vides pārvalde atļaujas nosacījumus var pārskatīt, atjaunot vai
papildināt visā atļaujas darbības laikā, ja:
•
ir saņemta informācija par piesārņojuma negatīvo ietekmi uz cilvēka veselību vai vidi,
ir pārsniegti vides kvalitātes normatīvu robežlielumi vai izdarīti grozījumi normatīvajos
aktos, kas nosaka vides kvalitātes normatīvus;
•
saskaņā ar valsts institūciju atzinumu procesa drošības garantēšanai ir nepieciešams
lietot citu tehnoloģiju;
•
to nosaka citi normatīvie akti;
•
pirms piesārņojošas darbības izmaiņas;
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ja tas paredzēts atļaujas nosacījumos;
•
ja iekārtas radītais piesārņojums ir tik būtisks, ka atļaujas nosacījumus vai tajā
noteiktos emisijas limitus nepieciešams pārskatīt vai noteikt atļaujā jaunus emisijas
limitus.
4. Ja iekārtā paredzēts veikt izmaiņas, tad 60 dienas pirms paredzamo izmaiņu veikšanas
paziņot par to Valmieras reģionālajai vides pārvaldei, lai tā varētu izvērtēt, vai izmaiņa
uzskatāma par būtisku izmaiņu un vai ir nepieciešams izdarīt grozījumus atļaujas
nosacījumos.
5. Atļauja tiks pārskatīta 2018.gadā saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu nosacījumiem.
6. Atļaujas nosacījumi var tiks pārskatīti arī likuma „Par piesārņojumu” 30.panta, 32.panta
2., 3., 3.1, 4.daļā un 51.panta 4.daļā noteiktajos gadījumos.
•

3. Informācija par to, kam nosūtītas atļaujas kopijas:
Vides pārraudzības valsts birojam nosūtīts elektroniski:
•
vpvb@vpvb.gov.lv – ar drošu elektronisko parakstu.
Veselības inspekcijas Vidzemes kontroles nodaļai nosūtīts elektroniski:
•
vidzeme@vi.gov.lv – ar drošu elektronisko parakstu.
4. Norāde par ierobežotas pieejamības informāciju:
Atļaujā nav ietverta ierobežotas pieejamības informācija.
5. Citas saņemtās atļaujas un atļaujas, kuras aizstāj šī atļauja:
Līdz 2011.gada 21.februārim ūdens resursu ieguvei, kā arī notekūdeņu attīrīšanas iekārtu
darbībai ir spēkā B kategorijas piesārņojošas darbības atļauja Nr.228.
Nosacījumi ūdens resursu ieguvei un izmantošanai iekļauti atsevišķā atļaujā - ūdens
resursu lietošanas atļaujā Nr.VA11DU0009, kas Salacgrīvas novada domes pašvaldības
aģentūrai „Salacgrīvas komunālie pakalpojumi” izdota 2011.gada 21.februārī.
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B SADAĻA
Pieteiktā darbība, iesnieguma izvērtējums un atļaujas izsniegšanas
pamatojums
6. Pieteiktās darbības īss apraksts:
Notekūdeņu attīrīšanai uzstādīta notekūdeņu attīrīšanas iekārta (turpmāk tekstā – NAI)
BIO M-65. Biobloks-aerotenks BIO M-65 ir nerūsējošā tērauda monobloks, kurš ar
starpsienām ir sadalīts sekojošās attīrīšanas zonās:
•
Biosorbers – denitrifikators;
•
Aerotenks (nitrifikators);
•
Otrreizējais nostādinātājs (konusveida).
Šo attīrīšanas zonu nepieciešamie izmēri ir aprēķināti, lai bioblokā-aerotenkā bioloģiski
attīrītu 65m3/dnn sadzīves notekūdeņu līdz nepieciešamajai to attīrīšanas pakāpei. Bioblokāaerotenkā ražošanas procesā ir iemontēts sekojošs aprīkojums:
•
Aerācijas sistēma (gaisvadi, membrānaeratori, noslēgarmatūra);
•
Ežektori uzpeldējušo dūņu atgriešanai nitrifikatorā no otrreizējā nostādinātāja;
•
Erliftiem aktīvo dūņu recirkulācijai no otrreizējā nostādinātāja uz biosorberi denitrifikatoru.
Notekūdeņi no ciema tiek novadīti uz kanalizācijas sūkņu staciju, kurā ievietoti divi
sūkņi. Tie darbināmi pārmaiņus, bet avārijas gadījumā paredzēta to vienlaicīga darbība.
Notekūdeņu pirmsattīrīšana (smiltis, daļa trauku, citi ātri grimstoši vai peldoši
piemaisījumi) notiek pirmreizējā nostādinātājā, t.i. dzelzsbetona elementu akā. Tajā uzstādīts
grozs atkritumu uztveršanai.
No smiltīm, daļas tauku un citu piemaisījumu atdalīšanas pirmreizējā nostādinātājā,
notekūdeņi ieplūst biosorberī - denitrifikatorā. Vienlaicīgi uz biosorberi - denitrifikatoru ar
erliftu tiek pārsūknētas aktīvās dūņas no konusveida otrreizējā nostādinātāja apakšējās daļas.
Denitrifikatorā ir uzstādīts maisītājs-mikseris, ar kuru tiek veidots ieplūstošo notekūdeņu un
aktīvo dūņu homogēns maisījums pirms tā nonākšanas nākošajā attīrīšanas zonā.
Biosorberī - denitrifikatorā notiek sekojoši procesi – organisko vielu hidrolīze,
biosorbcija, nešķīstošie fosfora savienojumi reducējas ortofosforskābju formā un absorbējas
dūņās tālākai notekūdeņu attīrīšanai. Tajā notiek denitrifikācijas process, daļēja ĶSP un BSP
oksidācija.
No denitrifikatora notekūdeņu un aktīvo dūņu maisījums pa starpsienā ierīkotām lūkām
nonāk aerotenkā - nitrifikatorā, kurā ir uzstādīta aerācijas sistēma ar nerūsējošā tērauda
gaisvada kolektoru un membrānaeratoriem, gaisa pievadiem no armētas plastmasas caurulēm,
noslēgarmatūru. Aerācijas sistēmai gaiss tiek pievadīts no gaisa pūtēja, kurš uzstādīts blakus
bioblokam - aerotenkam nerūsējošā tērauda skapī un kurā iemontēts arī NAI vadības bloks.
Aerotenkā - nitrifkatorā notiek sekojoši procesi – nitrifikācija, BSP un ĶSP reducēšanās,
dūņu reģenerācija. Aerotenkā tiek uzturēts pastāvīgs izšķīdušā skābekļa daudzums 2,5÷4,0
mg/l un 3-4 g/l aktīvo dūņu. No aerotenka notekūdeņi kopā ar aktīvajām dūņām nonāk
nostādinātājdaļā. Nostādinātājdaļa ir veidota konusveidīga, kurā dūņas nogrimst, bet augšējā
daļā sakrājas attīrīts ūdens, kurš pa savācējtekni izplūst no attīrīšanas bloka uz parauga
ņemšanas aku. No nostādinātāja apakšējās daļas nogrimušās aktīvās dūņas ar erliftu tiek
atgrieztas atpakaļ bloka biosorberī - denitrifikatorā.
Aerotenkā gaisa padeve ir ieregulēta tā, lai veidotu ūdens plūsmu virzienā uz
nostādinātājdaļu, plūsma atdurtos pret nostādinātāja slīpo sienu un mestu „kūleni”. Šī plūsma
ļauj caur sienā iemontētiem ežektoriem atgriezt atpakaļ aerotenkā uzpeldējušas dūņas no
nostādinātāja virsējā ūdens slāņa.
Dūņu uzglabāšanai un mineralizēšanai paredzēta dzelzsbetona elementu aka. No
nostādinātāja apakšējās daļas ar pārvietojamu notekūdeņu sūkni dūņas tiek iesūknētas
dzelzsbetona mineralizēšanas akā. No akas ar asenizācijas mucu dūņas tiek transportētas uz
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Salacgrīvas NAI dūņu gravitācijas nostādinātāju. Pēc nostādināšanas dūņas tiek sapresētas un
novietotas dūņu laukā.
Uztveršanas grozu saturs pēc atūdeņošanas tiek iztukšots atkritumu konteinerā, kuru
saskaņā ar līgumu Nr. 415-2-280 izved SIA ZAAO.
Pirmreizējā nostādinātājā uzkrājušās smilts un nosēdumi tiks irdināti ar papildus
pievadītu ūdeni un izsūknēti ar asenizācijas mucu.
Asenizācijas notekūdeņu pieņemšanai paredzētas 2 tvertnes. Zināms, ka notekūdeņus
pievedīs ar transportu, kura mucas tilpums ir apm. 4,6 m³. Pagaidām pieņemts, ka dienā pieved
1 mucu notekūdeņu. Tos izlaiž pirmajā tvertnē caur rupjajām redelēm. Šīm redelēm brīvais
spraugu izmērs 50 mm. Tvertnē izbūvējama starpsiena ar 2 atverēm, kuras nosedz paceļami
aizvari (tiem nav jābūt blīvi noslēdzamiem) - augstākesošais atverams, kad grib nostādināt
smiltis, zemākesošais - kad grib iztukšot rezervuāru pilnībā.
Notekūdeņi šajā pirmajā daļā nostādināmi, lai atdalītu smiltis. Nostādināšanas laiks
nosakāms ekspluatācijas gaitā. Pēc nostādināšanas daļēji vai pilnīgi atverams augstākais
aizvars un atverams nažveida aizbīdnis uz izteces. Notekūdeņi caur smalko, izceļamo sieta
grozu ar acu izmēru 30-40 mm ieplūdīs otrajā tvertnē, kurā tie atšķaidāmi ar attīrīto notekūdeni
attiecībā vismaz 1:1. Atšķaidīšana veicama dienā, kad ir garantēta notekūdeņu padeve no
ciemata, bet uz attīrīšanas iekārtām notekūdeņi padodami ar sūkņa palīdzību nakts stundās,
piemēram, laikā no plkst. 22:00 līdz 4:00 pa spiedvadu. Tvertnes sūknis aprīkojams ar
apskalošanas vārstu. Sūknis ieslēdzams manuāli, sasniedzot tvertnē maksimālo ūdens līmeni,
izslēgsies automātiski ar pludiņu zemākajā līmenī. Pēc notekūdeņu izlaišanas no 1. tvertnes,
tās izvada aizbīdnis aizverams, lai tajā var pievest jaunu notekūdeņu porciju.
Atšķaidīšanai pamatā izmantojams attīrītais ūdens. Ārkārtas gadījumā var izmantot arī
ūdensvada ūdeni, to padodot uz tvertni ar laistāmās šļūtenes palīdzību, kura pievienojama
apakšzemes laistāmajam krānam caur ūdens mērītāju uz stedera. Attīrītais ūdens padodams ar
sūkņa palīdzību. Lai sāktu ūdens padevi, sūknis ieslēdzams manuāli. Tā izslēgšanai paredzami
divi pludiņi - viens pie paša sūkņa akā, sasniedzot tajā zemāko līmeni, otrs- atšķaidīšanas
tvertnē, sasniedzot tajā maksimālo notekūdeņu līmeni. Sūknētavas nosēddaļas tilpums
paredzēts vismaz 2,8 m³.
Valmieras reģionālās vides pārvaldes izvērtējums:
Operators iesniegumā sniedzis detalizētu informāciju par iekārtas darbību. Pārvaldes rīcībā
ir arī NAI pase, kurā ietvertie ekspluatācijas noteikumi tiks ņemti vērā, izvirzot nosacījumus
iekārtas darbībai. NAI atrašanās vietas karti skatīt 3.pielikumā, savukārt atļaujas 6.pielikumā
pievienota NAI shēma.
Attīrīto notekūdeņu izplūdes vieta nav mainīta – tā atrodas ~100 m attālumā no iekārtas.
Pārvalde atzinīgi novērtē decentralizēti savākto notekūdeņu pieņemšanas kompleksa izbūvi, kā
arī notekūdeņu plūsmas mērītāja uzstādīšanu, kas ļaus precīzi noteikt vidē novadīto
notekūdeņu daudzumu.
7. Atrašanās vietas novērtējums:
Vietas hidroloģiskais un ģeoloģiskais raksturojums
Liepupes pagasta ciema Liepupe ūdenssaimniecības pakalpojumi aptver Liepupes ciemu
un apdzīvotu vietu Jelgavkrasti. Reljefs lēzeni viļņots, gruntsūdens vienotu horizontu neveido.
Gruntsūdens līmenis urbumos novērots 1.6-2.1m dziļumā. Zemes virskārtu veido morēnas
smilšmāls, no 18 līdz 22 metru dziļumam smilšakmens. Līdz pat 126 m dziļumam mijas māla
un smilšakmens slāņi. Gruntsūdens līmenis NAI teritorijā ir zems, NAI pavasara plūdos
neapplūst.
Informācija par tuvējo apkārtni un zemes izmantošanas veidu
Salacgrīvas novada Liepupes pagasts atrodas Latvijas ziemeļrietumu daļā, Piejūras zemienē
Rīgas jūras līča piekrastē. Liepupes ciemu šķērso autoceļš V-137 Stūrīši - JelgavkrastiLimbaži. Ciemā ir gan daudzstāvu, gan vienstāvu apbūve, tirdzniecības uzņēmumi, skola. NAI
atrodas Liepupes upes labajā krastā ciema nomalē. Darbības vieta atrodas Ziemeļvidzemes
biosfēras rezervāta neitrālās zonas teritorijā.
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Valmieras reģionālās vides pārvaldes izvērtējums
Jānorāda, ka tuvākās dzīvojamās mājas atrodas 80 m attālumā no NAI. Attīrīto notekūdeņu
izplūde bijušās Liepupes hidroelektrostacijas atvadkanālā, kas pēc ~50 m savienots ar Liepupi.
NAI izbūvētas tehniskās apbūves teritorijā (atbilstoši Liepupes pagasta Teritorijas
plānojumam).
8. Lēmuma pieņemšanas procesā iesniegtie priekšlikumi (norādot, kā tie ņemti vērā):
8.1. valsts vai pašvaldību institūciju priekšlikumi

Priekšlikumi nav iesniegti. Veselības inspekcijas Vidzemes kontroles nodaļa neiebilst
atļaujas izdošanai (2011.gada 26.janvāra vēstule Nr. 5.8-33/782).
8.2. citu valstu atbildīgo institūciju priekšlikumi, ja ir pārrobežu ietekme

Uz darbību neattiecas.
8.3. sabiedrības priekšlikumi

Priekšlikumi nav iesniegti.
8.4. operatora skaidrojumi

Nav nepieciešami.
9. Iesnieguma novērtējums
9.1. ieviestie un plānotie labākie pieejamie tehniskie paņēmieni A kategorijas darbībām

Uz darbību neattiecas.
9.2. ieviestie un plānotie tīrākas ražošanas pasākumi

Ir veikta dzeramā ūdens sagatavošanas stacijas izbūve, no jauna ierīkoti un rekonstruēti
ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli. Ierīkots jauns ūdensapgādes urbums, kā arī izbūvētas
jaunas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas. Neizmantotais urbums vēl nav tamponēts. Notikusi
ūdenstorņa demontāža. Nākotnē plānots paplašināt ūdensapgādes un kanalizācijas tīklus, kā
arī veikt bioloģisko dīķu sakārtošanu (tie šobrīd netiek izmantoti notekūdeņu
papildattīrīšanai).
Valmieras reģionālās vides pārvaldes izvērtējums
Šo darbu rezultātā ir uzlabojusies sniegto pakalpojumu kvalitāte, kas sniedz būtisku
ieguldījumu apkārtējās vides kvalitātes uzlabošanā.
9.3. resursu izmantošana (ūdens, enerģija un ķīmiskās vielas)

Elektroenerģijas patēriņš 32200 kW/h gadā (gan NAI, gan ūdensapgādes urbuma, gan
ūdens sagatavošanas stacijas vajadzībām). Datus par plānoto ūdens ieguvi var aplūkot tabulā
Nr.11.1 „Ūdens ieguve”.
Ūdens ieguve
11.1.tabula
Ūdens ieguves avots (ūdens objekts vai urbums)
Ūdens ieguves
avota
identifikācijas
numurs

nosaukums un
atrašanās vieta
(adrese)

ģeogrāfiskās koordinātas
Z platums

A garums

Ūdensapgādes
LVĢMC DB
urbums
Nr.14664
„Liepupe –
Arukilas
57o27`58`` 24o28`02``
jaunais”,
ūdens
Liepupes pahorizonts
gasts, Salacgrīvas novads
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ūdens
teritorisaimnieciskā
jas kods
iecirkņa kods

5354100
0661460
Liepupe

Ūdens daudzums

m3/dnn

m3/gadā

70

25550

Valmieras reģionālās vides pārvaldes izvērtējums
Operators ir iesniedzis ūdensapgādes bilances shēmu (skat.5.pielikumu), tajā parādās
atbilstība starp ūdens ieguves apjomu un notekūdeņu daudzumu, kas tiek novadīts vidē. Dati
par ūdens ieguvi iekļauti informatīvos nolūkos, jo operatoram ūdens ieguvei ir izsniegta
atsevišķa ūdens resursu lietošanas atļauja.
9.4. emisija gaisā un tās ietekme uz vidi

Uz piesārņojošo darbību neattiecas, jo nav iekārtu, kas varētu radīt emisijas gaisā.
9.5. smaku veidošanās

NAI tehnoloģija neparedz smaku emisiju gaisā. Notekūdeņi no pieņemšanas krājrezervuāra
automātiski ar sūkņa palīdzību pārsūknējas uz NAI notekūdeņu pieņemšanas restēm un pēc
attīrīšanas tiek novadīti upē. NAI atrodas ciema nomalē.
9.6. emisija ūdenī un tās ietekme uz vidi

VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra” Vides laboratorijas veiktās
notekūdeņu analīzes uzrāda apmierinošus rezultātus. Piesārņojošās vielas notekūdeņos skatīt
14.1.tabulā.
14.1.tabula
Izplūdes
vietas
identifikācijas numurs

A500262

Piesārņojošā
viela,
parametrs

Susp.vielas
BSP5
ĶSP
Pkop
P/PO4
Nkop
N/NH4
N/NO3

Koncentrācija, ko
nedrīkst
pārsniegt
(mg/l)

Pirms attīrīšanas

Pēc attīrīšanas
Īss lietotās
attīrīšanas
mg/l
tonnas
mg/l
tonnas
apraksts un tās
24 stundās gadā
24 stundās gadā
efektivitāte (%)
(vidēji)
(vidēji)
(vidēji)
(vidēji)

< 35
< 25
< 125

2,470
5,591

Naftas produkti

SVAVanj.

89%
92%

0,20053
0,2076
0,4517
0,02266
0,00682
0,1386
0,23
0,469
0,0104

Valmieras reģionālās vides pārvaldes izvērtējums
Augstāk esošās tabulas aizpildīšanai operators izmantojis datus par 2009.gadu. Lai gan
veco NAI nolietojums bija ~65%, to efektivitāte bija ļoti augsta. Tā kā atļauja tiek izdota
jauno NAI darbībai, pārvalde pieņem operatora sniegto informāciju par veco NAI darbību
zināšanai.
Pēc jauno NAI uzstādīšanas, veikta piesārņojošo vielu noteikšana attīrītajos
notekūdeņos. Testēšana veikta trīs piesārņojošiem parametriem – suspendētajām vielām,
ķīmiskajam skābekļa patēriņam (ĶSP) un bioķīmiskajam skābekļa patēriņam (BSP5).
Testēšana veikta trīs dienas pēc kārtas dažādos dienas laikos (no rīta, pēcpusdienā, vakarā).
Paraugi testēti akreditētā laboratorijā (Limbažu pilsētas SIA „Limbažu komunālserviss”
Notekūdeņu attīrīšanas ietaišu laboratorija). Pārbaužu rezultāti liecina, ka attīrīto notekūdeņu
kvalitāte ir atbilstoša normatīvo aktu prasībām. Nav noteikta jauno NAI efektivitāte, jo nav
veikta piesārņojošo parametru testēšana neattīrītos notekūdeņos.
Tā kā nav datu par kopējā slāpekļa un fosfora, kā arī to savienojumu daudzumu
notekūdeņos, kā arī lai sekotu līdzi, vai NAI darbība nodrošina otrēju notekūdeņu attīrīšanu,
atļaujas C sadaļā tiks izvirzītas konkrētas prasības notekūdeņu testēšanai.
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2010.gada 28.septembrī Liepupē tika veikta ūdens kvalitātes kontrole. Ūdens paraugi
ņemti 50 m augšpus un 100 m lejpus Liepupes ciema NAI ieplūdes upē (skatīt tabulu „Ūdens
kvalitātes rādītāju salīdzinājums”, 2010.gads). Dati par notekūdeņu ietekmi uz ūdensteci
reprezentatīvi tiks salīdzināti ar karpveidīgo zivju ūdeņu kvalitātes normatīviem –
mērķlielumiem, jo saskaņā ar 2002.gada 22.janvāra Ministru kabineta noteikumu Nr.34
„Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” 53.punkta 53.3.apakšpunktu upes ūdenim
jāatbilst vismaz karpveidīgo zivju ūdeņu kvalitātes normatīviem.

Nr.
p.k.

Ūdens kvalitātes rādītāju salīdzinājums
MK noteikumos Nr.
Testēšanas pārskatā
118 3.pielikumā uzrādītie upes ūdens kvalitātes rādītāji
noteiktie
Piesārņojošās vielas
karpveidīgo zivju
50 m augšpus
100 m lejpus
nosaukums
ūdeņu kvalitātes
notekūdeņu
notekūdeņu
normatīvi ieplūdes
ieplūdes
mērķlielumi

1. Suspendētās vielas, mg/l

≤ 25

1,6

2,6

2. BSP5 , mg/l

≤4

1,4

1,1

3. Pkop , mg/l

≤ 0,1

0,069

0,055

4. Amonija joni (NH4- ), mg/l

≤ 0,16

0,03

0,07

5. Nitrītjoni (NO2 -), mg/l

≤ 0,03

0,01

0,01

6-9

7,97

7,99

-

1,7

1,84

6. pH (robežlielums)
7. Saprobitātes indekss

Izvērtējot testēšanas rezultātus, pārvalde secina, ka NAI būtiski neietekmē upes ūdens
kvalitāti, jo daļa piesārņojošo vielu un parametru rādītāju lejpus notekūdeņu ietekas ir līdzīgi
tiem, kas izmērīti augšpus. Saprobitātes indeksa (rādītājs, kas raksturo upju bioloģisko
kvalitāti) vērtība liecina, ka upes ūdens atbilst β-mezosaprobitātes pakāpei un ir vāji
piesārņots. Jo indeksa vērtība zemāka, jo ūdens kvalitāte augstāka.
Pamatojoties uz Ūdens struktūrdirektīvas prasībām, līdz 2015.gadam Liepupē jānodrošina
laba ekoloģiskā kvalitāte. 2007.gadā tā bijusi slikta, savukārt 2009.gadā – laba (atsaucoties
uz Gaujas upju baseina apgabala apsaimniekošanas plānu 2010.-2015.gadam). Upe iekļauta
3.tipā – ritrāla tipa (strauja) vidēja upe. Ekoloģisko klasi nosaka, ņemot vērā mērījumus par
ūdens ekoloģisko un ķīmisko kvalitāti. Zemāk tabulā doti dati par ietekmes analīzes
rezultātiem (2010.gada 28.septembris, 100 m lejpus notekūdeņu izplūdes vietas). Ar „”
atzīmēta parametra vērtības atbilstība augstai vai labai ekoloģiskajai kvalitātei.
Ietekmes analīzes rezultātu atbilstība kvalitātes rādītājiem
Parametrs un tā vērtība
(2010.gada 28.septembris)
O2
7,9 mg/l
BSP5
1,1 mg/l
N/NH4
0,07 mg/l
Pkop.
0,055 mg/l
Saprobitātes indekss
1,84

Ekoloģiskā klase
Augsta
Laba

>8 mg/l
6,0-8,0 mg/l

<2,0 mg/l
2,0-2,5 mg/l

<0,09 mg/l
0,09-0,12 mg/l
<0,05 mg/l
0,05-0,075 mg/l
<1,8
1,8-2,0




Kā redzams, tad visi rādītāji jau šobrīd atbilst labai/augstai ekoloģiskajai klasei. Lai gan
attīrītos notekūdeņus saņemošā Liepupe nav iekļauta prioritāro zivju ūdeņu sarakstā, uz kuru
attiektos paaugstinātas ūdens kvalitātes prasības, ir jāturpina veikt ietekmes testēšana Liepupē, lai
sekotu līdzi iespējamām ūdens kvalitātes izmaiņām un izpildītu Ūdens struktūrdirektīvas prasības.
Tādēļ atļaujas C sadaļā tiks izvirzīti nosacījumi turpmākās monitoringa programmas veikšanai.
Nākamā ietekmes testēšana būs jāveic 2016.gadā.
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9.7. atkritumu veidošanās un apsaimniekošana

Cietie restu atkritumi uzglabājas SIA ZAAO atkritumu konteineros. Sadzīves notekūdeņu
attīrīšanas dūņas, betonētā akā blakus NAI.
Valmieras reģionālās vides pārvaldes izvērtējums
Pārvalde operatoram ir izdevusi atkritumu pārvadāšanas atļauju Nr.VA09AP0012
sadzīves notekūdeņu attīrīšanas dūņu pārvadāšanai no Liepupes NAI uz Salacgrīvas pilsētas
NAI. Dūņas līdz to transportēšanai uz Salacgrīvas pilsētas NAI tiek uzglabātas speciāli
izveidotā dūņu mineralizācijas akā.
Pārvalde arī turpmāk iesaka vest atsūknētās dūņas uz Salacgrīvas pilsētas NAI, jo tur tiek
veikta normatīviem aktiem atbilstoša dūņu apstrāde.
Kanalizācijas sūkņu stacijā, kā arī decentralizēti savākto notekūdeņu pieņemšanas akā
uzstādītas restes atkritumu uztveršanai. Restēs uztvertais daudzums ir ļoti nenozīmīgs,
atkritumi tiek ievietoti sadzīves atkritumu konteinerā iekārtu teritorijā. Konteinerā tiks
atļauts arī uzglabāt no nostādinātājiem atsūknētās smiltis.
9.8. trokšņa emisija

Trokšņu avoti izvietoti atsevišķā skapī ar skaņas izolāciju. Gaisa pūtēji aprīkoti ar skaņas
klusinātājiem un iebūvētu gaisa filtru. Trokšņu līmeņi attīrīšanas iekārtu apkārtnē nav mērīti.
Valmieras reģionālās vides pārvaldes izvērtējums
Gaisa pūtējs (kompresors) uzstādīts ārā pie attīrīšanas iekārtu biobloka. Lai gan tas
neatrodas telpās, tā radītais troksnis nav būtisks un nav traucējošs tuvējo māju iedzīvotājiem.
9.9. augsnes aizsardzība

Izvedamo krājrezervuāru pieņemšanas rezervuārs ir rūpnieciski ražots un nerada augsnes
piesārņojumu. Dūņas tiek savāktas hermētiskā dūņu akā.
9.10. avāriju risks un rīcības plāni ārkārtas situācijām

Ugunsgrēku, sūkņu avāriju, iekārtu avāriju likvidācija notiek saskaņā ar NAI apkalpes
instrukciju, kā arī izmantojot materiālo rezervju nodrošinājumu avāriju gadījumiem (rezerves
sūkņi, gaisa pūtējs, ģenerators).
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C sadaļa
Atļaujas nosacījumi
10. Nosacījumi uzņēmuma darbībai:
10.1. darbība un vadība

1. Atļauja izdota Salacgrīvas novada domes pašvaldības aģentūrai „Salacgrīvas
komunālie pakalpojumi” B kategorijas piesārņojošas darbības veikšanai –
Liepupes ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbība (23725 m3/gadā, 65
m3/diennaktī).
2. Iekārtas jāekspluatē atbilstoši normatīvo aktu prasībām, aprakstam atļaujas B sadaļā un
informācijai iekārtas pasē, kā arī saskaņā ar atļaujas nosacījumiem.
3. Ja tiek veiktas izmaiņas piesārņojošā darbībā, vismaz 60 dienas pirms izmaiņu veikšanas
informēt Valmieras reģionālo vides pārvaldi, lai izvērtētu atļaujas nosacījumu maiņu.
4. Ja tiek pilnīgi pārtraukta iekārtas vai tās daļas darbība, ne vēlāk kā 30 dienas pirms
iekārtas darbības pārtraukšanas informēt Valmieras reģionālo vides pārvaldi un iesniegt
atbilstošu iesniegumu. Iesniegumam pievienot pasākumu plānu, kurā norādīts, kā tiks
organizēti darbi, lai samazinātu ietekmi uz vidi un apsaimniekotu potenciāli piesārņotos
atkritumus, kad iekārta vai tās daļa pārtrauc darbību.
5. Operatoram jānodrošina darbiniekiem atbilstoša apmācība un instrukcijas par
piesārņojošo darbību iespējamo ietekmi uz vidi un cilvēku veselību, kā arī
nepieciešamās zināšanas par kārtību, kādā šīs darbības veicamas. Instruēt darbiniekus
par pasākumiem ietekmes samazināšanai un rīcību avārijas situācijās.
6. Pārvalde var atcelt atļauju, ja tā konstatē, ka operators sniedzis nepatiesu vai maldinošu
informāciju.
10.2. darba stundas

Bez ierobežojumiem - 24 stundas diennaktī, 365 dienas gadā.
11. Resursu izmantošana:
11.1. ūdens

Nosacījumi netiek izvirzīti. Ūdens ieguve atbilstoši ūdens resursu lietošanas atļaujai
Nr.VA11DU0009.
11.2. enerģija

Nosacījumi netiek izvirzīti.
11.3. izejmateriāli un palīgmateriāli

Nosacījumi netiek izvirzīti.
12. Gaisa aizsardzība:
12.1. emisija no punktveida avotiem, emisijas limiti

Nosacījumi netiek izvirzīti.
12.2. emisija no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem, emisiju limiti

Nosacījumi netiek izvirzīti.
12.3. procesa un attīrīšanas iekārtu darbība

Nosacījumi netiek izvirzīti.
12.4. smakas

1. NAI darbība nedrīkst radīt vidi un cilvēkus negatīvi ietekmējošas smakas.
2. Saņemot iedzīvotāju sūdzības par traucējošām smakām, veikt smaku koncentrāciju
mērījumus akreditētā laboratorijā.
3. Nodrošināt smaku mērķlielumu ievērošanu: 10 ouE/m3 nedrīkst pārsniegt vairāk par
septiņām diennaktīm gadā.
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12.5. emisijas uzraudzība un mērīšana (mērījuma vietas, regularitāte, metodes)

Ja saņemtas sūdzības par traucējošām smakām, nodrošināt smaku paraugu testēšanu.
Smakas koncentrācijas mērījumiem par bāzes metodi (etalonmetodi) izmantot standartā LVS
EN 13725:2003 „Gaisa kvalitāte. Smakas koncentrācijas noteikšanas ar dinamisko
oflaktometriju” minēto metodi vai citu līdzvērtīgu vai labāku metodi. Smaku koncentrācijas
mērījumus atbilstoši standartam LVS EN ISO/IEC 17025:2001 L veic akreditētas
laboratorijas.
12.6. to emisijas veidu pārraudzība, kas rodas no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem

Nosacījumi netiek izvirzīti.
12.7. gaisa monitorings

Nosacījumi netiek izvirzīti.
12.8. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija

Nosacījumi netiek izvirzīti.
12.9. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām

Novērojot intensīvu, traucējošu smaku izdalīšanos no notekūdeņu attīrīšanas iekārtām,
nekavējoties ziņot Valmieras reģionālajai vides pārvaldei (tel. 64207266, 26566597).
13. Notekūdeņi:
13.1. izplūdes, emisijas limiti

1. Notekūdeņus novadīt attīrīšanas iekārtās (NAI identifikācijas numurs A500492) ar
attīrīto notekūdeņu izplūdi meliorācijas atvadkanālā, pēc tam Liepupē (izplūdes vietas
identifikācijas numurs N500277).
2. Informāciju par atļauto notekūdeņu daudzumu un izplūdi ūdens objektā skatīt
1.tabulā:
Atļautais notekūdeņu daudzums un izplūde vidē
1.tabula

BIO M-65,
„Līcīši”,
Liepupes N500277
pag., Salacgrīvas novads

Izplūdes
ilgums
(stundas
ūdensdiennaktī
saimnie- ūdens
vai
nosaum3/d m3/gadā
caurtece
cības
kums
(vidēji) (vidēji) dienas
3
iecirkņa (m /h)
gadā)
kods
Atvadkanāls
54541
o
57 27’56” 24°27’14” ↓
65
23725 24/365
Liepupe
Liepupe
Saņemošā ūdenstilpe

Notekūdeņu
daudzums

A garums

Z platums

Izplūdes
Izplūdes
vietas
vietas nosauidentifikā
kums un
cijas
adrese (vieta)
numurs

Izplūdes vietas
ģeogrāfiskās
koordinātas

3. Informāciju par atļauto piesārņojošo vielu limitējošām koncentrācijām un
piesārņojuma slodzi notekūdeņos pēc NAI skatīt 2.tabulā:
2.tabula
Maksimāli pieļaujamā
Piesārņojuma
Piesārņojošā viela,
Piesārņojuma slodze pēc
piesārņojošo vielu
samazinājuma
parametrs
NAI t/g
koncentrācija, mg/l
procenti
Suspendētās vielas
< 35
90
0,8304
BSP5
< 25
70
0,5931
ĶSP
< 125
75
2,9656
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13.2 procesa norise un attīrīšanas iekārtu darbība

1. Vienu reizi dienā tīrīt atkritumu uztverošās restes kanalizācijas sūkņu stacijā un
decentralizēti savākto notekūdeņu pieņemšanas akā. Noņemtos atkritumus atļauts ievietot
maisā, pēc tam konteinerā.
2. Nosēdumus no pirmreizējiem nostādinātājiem atsūknēt vismaz vienu reizi ceturksnī,
savukārt vienu reizi gadā veikt nosēdumu atsūknēšanu no visām NAI sekcijām.
Nodrošināt šo nosēdumu nodošanu notekūdeņu attīrīšanas iekārtu operatoram, kas
nodrošina šādu atkritumu veida pieņemšanu un attīrīšanu.
3. Nodrošināt decentralizēti savākto notekūdeņu attīrīšanu atbilstoši atļaujas B sadaļā
sniegtajam aprakstam, kā arī tehniskajai dokumentācijai.
4. Noslēgtajiem
līgumiem
ar
pakalpojuma
ņēmējiem
par
notekūdeņu
novadīšanu/pieņemšanu uz NAI jāatbilst 2002.gada 22.janvāra Ministru kabineta
noteikumu Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” 43.punkta
43.1.apakšpunkta nosacījumiem.
13.3 uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)

1. Nodrošināt pieejamību attīrīšanas iekārtām un analīžu paraugu ņemšanas vietām (ieplūdē
un izplūdē).
2. Attīrīto notekūdeņu uzskaite izmantojot instrumentālo uzskaiti. Uzskaites datus pierakstīt
notekūdeņu instrumentālās uzskaites žurnālā vienu reizi mēnesī (mēneša pēdējā dienā).
Ierakstu pareizību atbildīgajai amatpersonai apstiprināt ar parakstu. Ja datu uzskaite tiek
veikta elektroniski, vienu reizi mēnesī veikt datu izdrukas.
3. Instrumentālās uzskaites žurnālā norādīt decentralizēti savākto notekūdeņu apjomu, kāds
tiek novadīts uz NAI.
4. Atļauts neveikt naftas produktu un virsmas aktīvo vielu testēšanu. Nosacījums izvirzīts,
jo attīrītajos notekūdeņos naftas produktu un virsmas aktīvo vielu daudzums ir
nenozīmīgs.
5. Notekūdeņu testēšanu veikt atbilstoši 3.tabulā uzrādītajam grafikam.
6. Notekūdeņu testēšanas paraugus atļauts ņemt un tos testēt tikai normatīvajos aktos
noteiktā kārtībā akreditētai laboratorijai ar metodēm, kas norādītas laboratorijas
akreditācijas apliecībā.
3.tabula
Parametri
Suspendētās vielas
BSP5
ĶSP
Nkop.
N/NH4
Nejonizētais amonjaks (NH3)
N/NO2N/NO3
P/PO4
Pkop.

Nosakāmie rādītāji
Ieplūdē
1 x gadā
1 x gadā
1 x gadā
1 x gadā
1 x gadā
2016.gadā (dienā, kad veic
ietekmes testēšanu Liepupē)
1 x gadā
1 x gadā

Izplūdē
1x ceturksnī
1x ceturksnī
1x ceturksnī
1x ceturksnī
1x gadā
2016.gadā (dienā, kad veic
ietekmes testēšanu Liepupē)
1x gadā
1x gadā
1x ceturksnī

7. Notekūdeņu parametru noteikšanā izmantot zemāk noradītās (skat. 4.tabulu) vai citas
akreditētas metodes, kuru detektēšanas robeža nav zemāka.

13

4.tabula
Testējamais parametrs
Suspendētās vielas
BSP5
ĶSP
Nkop.
N/NH4
Nejonizētais amonjaks (NH3)
N/NO2N/NO3
Pkop.
P/PO4
Notekūdeņu paraugu ņemšana

Metode
(normatīvi tehniskās dokumentācijas numurs)
LVS EN 872:2005
LVS EN 1899-1:1998
LVS EN 1899-2:1998
DIN EN 1899-2:1998
LVS ISO 6060:1989
LVS EN ISO 11905-1:1998
LVS 340:2001
LVS ISO 7150/1:1984
LVS ISO 5664:2004
Aprēķina metode
LVS ISO 6777:1984
LVS 339:2001
LVS ISO 7890-3:2002
LVS EN ISO 6878:2005
LVS EN ISO 6878:2005
LVS ISO 5667-10:2000

8. Testēšanas pārskatam jāsatur ziņas par paraugu ņēmēju un paraugu ņemšanas
akreditāciju.
13.4. mērījumi saņēmējā ūdenstilpē

1.
2.
3.
4.
5.

2016.gadā veikt virszemes ūdens kvalitātes testēšanu Liepupē pirms un pēc attīrīto
notekūdeņu izplūdes vietas, lai noteiktu piesārņojošās darbības ietekmi uz Liepupi.
Paraugu ņemšanu ietekmes testēšanai Liepupē veikt dienā, kad tiek veikta notekūdeņu
paraugu ņemšana kvalitātes testēšanai NAI ieplūdē un izplūdē. Nosacījums izvirzīts, lai
nodrošinātu datus vidē novadītā piesārņojuma kontrolei un sistēmiskai analīzei.
Virszemes ūdens kvalitātes testēšanā noteikt šādus rādītājus: pH, suspendētās vielas,
bioķīmiskais skābekļa patēriņš (BSP5), amonija joni (NH4 -), nejonizētais amonjaks (NH3),
nitrītjoni (NO2 -), kopējais fosfors (Pkop.), izšķīdušais skābeklis (O2), saprobitātes indekss.
Testēšanas paraugus atļauts ņemt un tos testēt tikai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā
akreditētai laboratorijai ar metodēm, kas norādītas laboratorijas akreditācijas apliecībā.
Testēšanas parametru noteikšanā izmantot zemāk norādītās metodes vai citas akreditētas
metodes, kuru detektēšanas robeža nav zemāka (skat. 5.tabulu).
5.tabula
Metode
(normatīvi tehniskās
Testējamais parametrs
dokumentācijas numurs)
pH
LVS ISO 10523:2002
Suspendētās vielas
LVS EN 872:2005
Bioķīmiskais skābekļa patēriņš
LVS EN 1899-2:1998
(BSP5)
Amonija joni (NH4-)
LVS EN ISO 11732:2005
Nejonizētais amonjaks (NH3)
Aprēķina metode
Nitrītjoni (NO2 )
LVS ISO 6777:1984
Kopējais fosfors (Pkop.)
LVS EN ISO 5878:2005, 7.nodaļa
Izšķīdušais skābeklis (O2)
LVS EN 25814:2000
Saprobitātes indekss
LVS 240:1999
Paraugu ņemšana
LVS ISO 5667-6:2005
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6.

Testēšanas pārskatam jāsatur ziņas par paraugu ņēmēju un paraugu ņemšanas akreditāciju.

13.5. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija

Notekūdeņu plūsmas mērītājam jābūt metroloģiski pārbaudītam. Mērītāja pārbaudi veikt
atbilstoši 2006.gada 5.decembra Ministru kabineta noteikumos Nr.981 noteiktajai kārtībai.
13.6. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām

1. Valsts statistikas pārskata veidlapu „Nr.2 – Ūdens. Pārskats par ūdens resursu lietošanu”
par iepriekšējo kalendāra gadu jāiesniedz VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un
meteoroloģijas centrs”, veidlapās iekļaujamo informāciju līdz 31.janvārim ievadot centra
elektroniskajā datubāzē. Veidlapa jāaizpilda par katru iepriekšējo kalendāra gadu, kamēr
ir spēkā B kategorijas piesārņojošas darbības atļauja.
2. 2008.gada 22.decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.1075 „Noteikumi par vides
aizsardzības valsts statistikas pārskatu veidlapām” 4.pielikumā noteikta veidlapas
aizpildīšanas kārtība.
3. Valmieras reģionālajā vides pārvaldē jāiesniedz informācija šādos gadījumos:
3.1. ja saņemot ceturkšņa testēšanas pārskatus, konstatē C sadaļas 2.tabulā norādīto
maksimāli pieļaujamo piesārņojošo vielu koncentrāciju (emisijas limitu)
pārsniegumus, tad nekavējoties pārvaldē jāiesniedz gan skaidrojums par iemesliem,
kādēļ pārsniegts emisijas limits, gan atbilstošā testēšanas pārskata kopija;
3.2. reizi gadā (gada pirmajā ceturksnī) pārvaldē jāiesniedz gada pārskats par
monitoringa rezultātiem par iepriekšējo kalendāro gadu (atbilstoši likuma „Par
piesārņojumu” 45.panta sestajai daļai). Pārskata ieteicamo formu skatīt 4.pielikumā.
3.3. Liepupes ietekmes testēšanas rezultātus (testēšanas pārskata kopijas) pārvaldē
iesniegt kopā ar gada pārskatu (skatīt 3.2.apakšpunktu).
4. Par avārijām kanalizācijas tīklos, NAI un avārijas izplūdēm ziņot Valmieras reģionālajai
vides pārvaldei (tel.64207266, 26566597). Datumu, cēloni, izplūdušo notekūdeņu
daudzumu pierakstīt NAI netiešās uzskaites žurnālā.
14. Troksnis:
14.1. trokšņa avoti un nosacījumi troksni radošo iekārtu darbībai

Nozīmīgākais trokšņa avots ir NAI kompresors (gaisa pūtējs). Darbības laikā tas nerada
apkārtējā vidē traucējošu troksni, jo tas ievietots skapī no nerūsējoša tērauda. Nosacījumi
tādēļ netiek izvirzīti.
14.2. trokšņa emisijas limiti

Nav atļauta šādu trokšņa līmeņa robežlielumu pārsniegšana: dienā 50 dB (A); vakarā 45
dB (A); naktī 40 dB (A).
14.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)

1. Ja ir saņemtas sūdzības par traucējošu trokšņa līmeni no iekārtām, novērst vai ierobežot
traucējošā trokšņa cēloņus. Ja ir saņemtas pamatotas sūdzības par traucējošu trokšņa
līmeni no iekārtām, veikt trokšņa mērījumus.
2. Mērījumus veikt attiecīgajā jomā akreditētā laboratorijā ar Ministru kabineta 2004.gada
13.jūlija noteikumu Nr.597 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” 1.pielikumā
norādītām akreditētām metodēm.
14.4

ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām

Nosacījumi netiek izvirzīti.
15. Atkritumi:
15.1.atkritumu veidošanās

NAI rodas šādi atkritumi:
• sadzīves atkritumi no atkritumu uztveršanas restēm;
• attīrīšanas iekārtu saražotās notekūdeņu dūņas.
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15.2. atkritumu apsaimniekošanas (savākšanas, apstrādes, reģenerācijas un apglabāšanas)
nosacījumi

1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.

Noņemtos atkritumus no uztveršanas restēm, kā arī atsūknētās smiltis no nostādinātāja
atļauts savākt maisos, pēc tam novietot atkritumu konteinerā.
Nodot dūņas apstrādei atbilstoša pakalpojuma sniedzējam.
Katru reizi izsūknējot dūņas, veikt to apjoma uzskaiti (veikt ierakstus atkritumu
uzskaites žurnālā).
Ja dūņas tiks izmantotas lauksaimniecības zemju mēslošanai, līgumā ar juridisko vai
fizisko personu iekļaut punktu par savstarpēju vienošanās, kura no līgumslēdzēju
pusēm veic vienreizēju augsnes virsējā slāņa analīzi (paraugam noteikt tikai vides
reakciju pH KCl). Līgumā iekļaut punktu, ka dūņas netiks izmantotas bez apstrādes
(līgumā noteikt, kura no līgumslēdzēju pusēm veic dūņu apstrādi). Dūņu apstrādes
veidi noteikti 2006.gada 2.maija Ministru kabineta noteikumos Nr.362.
Noformēt rakstisku apliecinājumu par notekūdeņu dūņu izmantošanu augšņu
mēslošanai ar mēslojuma lietotāju. Apliecinājumu noformēt atbilstoši augstāk minēto
Ministru kabineta noteikumu nosacījumiem.
Ja dūņas tiek nodotas mēslošanai, notekūdeņu dūņu ražotājs (Salacgrīvas novada
domes pašvaldības aģentūra „Salacgrīvas komunālie pakalpojumi) katrai notekūdeņu
dūņu sērijai noformē attiecīgu kvalitātes apliecību (atbilstoši 2006.gada 2.maija
Ministru kabineta noteikumu Nr.362 nosacījumiem).
Aizliegta neapstrādātu dūņu izkliedēšana NAI teritorijā, izmantošana mežsaimniecībā,
lauksaimniecības zemju mēslošanai un teritorijas apzaļumošanai, kā arī degradēto
platību rekultivācijai.

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

1.
2.

3.

4.

NAI saražotās dūņas nododot citām NAI, lai veiktu dūņu apstrādi, atļauts neveikt dūņu
testēšanu.
Veikt atkritumu uzskaiti žurnālā (tonnās) ik reizi nododot tos savākšanai. Nodoto
atkritumu apjoma uzskaites datus apliecināt atbildīgajai personai parakstoties.
Inspektora pārbaudes laikā jābūt pieejamiem datiem (uzskaites žurnālam) par
apsaimniekošanai nodoto atkritumu apjomu.
Ja dūņas netiek nodotas apstrādei citām NAI, tad izņemot dūņas no NAI, noteikt dūņu
kvalitāti, veidojot vidējo notekūdeņu dūņu paraugu:
3.1. agroķīmiskajiem rādītājiem – 1 testējamo paraugu gadā;
3.2. sausnas satura noteikšanai – 2 testējamos paraugus gadā.
Notekūdeņu dūņu testēšanu veikt akreditētā laboratorijā ar normatīvajos aktos noteiktā
kārtībā akreditētām metodēm. Testēšanas metodes noteiktas augstāk minēto Ministru
kabineta noteikumu Nr.362 2.pielikuma 2.tabulā.

15.4. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām

1.

2.

Līdz katra nākamā gada 15.februārim Valmieras reģionālajā vides pārvaldē iesniegt
aizpildītu pārskata veidlapu „Nr.3-Atkritumi. Pārskats par atkritumiem” par iepriekšējo
kalendāro gadu. Sekot līdzi normatīvo aktu grozījumiem un nepieciešamības gadījumā
nodrošināt iespēju veidlapās iekļaujamo informāciju ievadīt VSIA „Latvijas Vides,
ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” elektroniskajā datu bāzē. Veidlapa jāaizpilda par
katru iepriekšējo kalendāra gadu, kamēr ir spēkā B kategorijas piesārņojošas darbības
atļauja.
Valmieras reģionālajā vides pārvaldē līdz katra nākamā gada 1.martam jāiesniedz dūņu
apsaimniekošanas kopsavilkums par iepriekšējo kalendāro gadu (atbilstoši 2006.gada
2.maija Ministru kabineta noteikumu Nr.362 83.punkta prasībām).

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

Uz darbību neattiecas.
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15.6. atkritumu poligoniem – poligona kategorija, ietilpība, darbības ilgums, apglabājamo
atkritumu veidi un kategorijas, prasības poligona iekārtošanai, ekspluatācijai,
uzraudzības un kontroles procedūrām, prasības poligona slēgšanai un apsaimniekošanai
pēc slēgšanas

Uz darbību neattiecas.
16. Prasības augsnes, grunts, kā arī pazemes ūdeņu aizsardzībai:
1. Ievērot „Aizsargjoslu likuma” 55.pantā noteiktos aprobežojumus ap notekūdeņu
attīrīšanas iekārtām.
2. Nepieļaut neattīrītu notekūdeņu noplūdi, radot draudus virszemes, pazemes ūdeņu un
grunts piesārņojumam.
17. Nosacījumi iekārtas darbībai netipiskos apstākļos:
Nodrošināt iekārtas darbību atbilstoši nosacījumiem NAI pasē.
18. Nosacījumi pārtraucot iekārtas vai tās daļas darbību, lai samazinātu ietekmi uz
vidi:
1. No NAI izvest dūņas un nodrošināt to atbilstošu apsaimniekošanu (piem., nodot citām
NAI).
2. Atsūknēt notekūdeņus un nodot tos attīrīšanai strādājošām NAI.
3. Atslēgt elektroenerģijas padevi.
4. Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas demontēt, atkritumus sašķirot un nodot atkritumu
apsaimniekošanas organizācijai.
5. Aizbērt bedres un nolīdzināt teritoriju. Teritoriju rekultivēt un labiekārtot.
19. Nosacījumi avāriju novēršanai un darbībām ārkārtas situācijās:
1. Uzturēt iekārtas iespējami labākajā tehniskā stāvoklī, samazinot iespējamo avāriju risku.
2. Avāriju gadījumā un ārkārtas situācijās rīkoties saskaņā ar avāriju situāciju un to seku
novēršanas plānu.
3. Avāriju gadījumā nekavējoties zvanīt Valmieras reģionālajai vides pārvaldei (tel.
64207266, 26566597).
20. Prasības informācijai, kas sniedzama vides aizsardzības institūcijām, ja pārkāpti
atļaujas nosacījumi vai notikusi avārija, kā arī prasības informācijai, kas sniedzama
vides aizsardzības institūcijām saskaņā ar Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu
pārneses reģistru, kā to nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 18.janvāra
Regula Nr.166/2006 par Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu pārneses reģistra
ieviešanu un Padomes Direktīvu 91/689 EEK un 96/61 EK grozīšanu:
1. Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 45. panta ceturto daļu, ja piesārņojošās darbības
dēļ ir radušies vai var rasties draudi cilvēka dzīvībai, veselībai vai videi, kā arī avārijas
vai tās draudu gadījumā operators nekavējoties ziņo Valmieras reģionālajai vides
pārvaldei par notikuma laiku, vietu, avārijas iemesliem (tel.: 64207266, 26566597).
2. Pēc avārijas apjoma apzināšanas par vidē noplūdušo notekūdeņu daudzumu, iemeslu un
atbilstošo rīcību ziņot Valmieras reģionālajai vides pārvaldei
21. Nosacījumi vides valsts inspektoru regulārajām kontrolēm:
1. Vides stāvokļa un atļaujas nosacījumu kontroles laikā vides valsts inspektoru nodrošināt
ar dokumentiem (piemēram, notekūdeņu testēšanas pārskatiem, notekūdeņu un atkritumu
uzskaites žurnāliem).
2. Pārbaudes laikā nodrošināt atbildīgās amatpersonas vai pilnvarotās personas klātbūtni, kā
arī pieejamību objektiem.
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1.Pielikums

Informācija par iesnieguma un tā precizējumu vai papildinājumu
iesniegšanas datumiem
Darbības

Datums

Saņemts iesniegums Valmieras reģionālajā vides pārvaldē

01.10.2010

Operatoram pieprasīta papildinformācija

28.10.2010

Saņemta papildinformācija

15.12.2010

Valmieras reģionālās vides pārvaldes atzinums par
iesnieguma pieņemšanu
Veselības inspekcijas Vidzemes kontroles nodaļas vēstule
Nr.5.8-33/782
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03.01.2011
01.02.2011

2.Pielikums
Kopsavilkums
Uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) nosaukums, informācija par operatoru,
īpašnieku:
Operators: Salacgrīvas novada domes pašvaldības aģentūra „Salacgrīvas komunālie
pakalpojumi”.
Juridiskā adrese: Rīgas iela 2, Salacgrīva, Salacgrīvas novads, LV - 4033
Iekārta: Liepupes ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtas
Adrese: „Līcīši”, Liepupes pagasts, Salacgrīvas novads
Liepupes ciema bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas nodotas ekspluatācijā
2010.gadā. Notekūdeņu attīrīšanai uzstādīta notekūdeņu attīrīšanas iekārta (turpmāk tekstā –
NAI) BIO M-65. Biobloks-aerotenks BIO M-65 ir nerūsējošā tērauda monobloks, kurš ar
starpsienām ir sadalīts šādās attīrīšanas zonās: biosorbers – denitrifikators, aerotenks
(nitrifikators), otrreizējais nostādinātājs. Papildus tam iekārtu teritorijā izbūvēta decentralizēto
notekūdeņu pieņemšanas stacija, kā arī atrodas dūņu uzglabāšanas aka. Attīrītie notekūdeņi
izplūst vecās Liepupes hidroelektrostacijas atvadkanālā, kas pēc ~50 m savienots ar Liepupi.
Līdz šim piesārņojošo parametru koncentrācijas attīrītajos notekūdeņos nav pārsniegušas
normatīvajos aktos noteiktos robežlielumus.
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3.Pielikums
Liepupes ciema karte

Liepupe

Notekūdeņu
attīrīšanas iekārtas
Atvadkanāls
(notekūdeņu
izplūdes vieta)

Ūdensapgādes
urbums
20

4.Pielikums
Gada pārskats par monitoringa rezultātiem par ......... gadu.
Emisiju mērījumu rezultātu apkopojums un izvērtējums par notekūdeņu radīto piesārņojumu
Attīrītajos notekūdeņos esošo piesārņojošo vielu emisija vidē mērījumu rezultātu apkopojums
Piesārņojuma
avots un
mērījumu vieta
Liepupes ciema
NAI,
attīrīto
notekūdeņu
izplūde

Piesārņojošā viela

Testēšanas
laiks

Izmērītās
koncentrācijas, mg/l

Robežvērtība, mg/l

Suspendētās vielas

35

BSP5

25

ĶSP

125

Nkop.

-

N/NH4
N/NO3
N/NO2Nejonizētais
amonjaks
P/PO4

-
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Testēšanas
laboratorija

Testēšanas metode

Pkop.

-

Neattīrītajos notekūdeņos esošo piesārņojošo vielu mērījumu rezultātu apkopojums
Piesārņojuma
avots un mērījumu vieta

Piesārņojošā viela

Testēšanas
laiks

Izmērītās
koncentrācijas, mg/l

Testēšanas
laboratorija

Testēšanas metode

Suspendētās vielas
BSP5
ĶSP
Nkop.
Liepupes ciema NAI,
neattīrīto notekūdeņu
ieplūde NAI

N/NH4
P/PO4
Pkop.
Nejonizētais
amonjaks
N/NO2N/NO3

Salīdzinājums ar iepriekšējo pārskata gadu (izmaiņas, to cēloņi) _________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
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Virszemes ūdens kvalitātes testēšanas Liepupē mērījumu rezultātu apkopojums
Mērījumu vieta

Piesārņojošā viela

Testēšanas rezultāts,
mērvienība

Testēšanas laiks

Testēšanas
laboratorija

Testēšanas metode

pH
Suspendētās vielas
Bioķīmiskais skābekļa patēriņš
Augšpus un lejpus
notekūdeņus
atvadkanāla
ieplūdes Liepupē

Amonija joni (NH4-)
Nejonizētais amonjaks (NH3)
Nitrītjoni (NO2-)
Kopējais fosfors (Pkop.)
Izšķīdušais skābeklis (O2)
Saprobitātes indekss

Salīdzinājums ar iepriekšējā testēšanas pārskata rezultātiem (izmaiņas, to cēloņi)_______________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
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5.Pielikums
Liepupes ciema ūdensapgādes bilances shēma
Ūdensapgādes urbums (atdzelžošanas stacija)
25550 m3/gadā, 70 m3/dnn

Liepupes vidusskola
3650 m3/gadā, 10 m3/dnn

Daudzdzīvokļu mājas
19975 m3/gadā, 54,73 m3/dnn

Individuālās dzīv.mājas
730 m3/gadā, 2 m3/dnn

Asenizācijas pakalpojumi uz NAI no
privātmāju sektora
0,27 m3/dnn, 100 m3/gadā

Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas BIO M-65
23725 m3/gadā, 65 m3/dnn

Atvadkanāls

Liepupe
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Atdzelžošanas filtru skalošana
1195 m3/gadā, 3,27 m3/dnn

Grāvis

6.Pielikums
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu shēma

1

2

2

3

4

5

6
1 Spiediena dzēšanas aka
2 Pirmreizējie nostādinātāji
3 Biobloks - aerotenks
4 Paraugu ņemšanas aka
5 Attīrīto notekūdeņu aka
6 Dūņu mineralizācijas aka
7 Decentralizēti savākto notekūdeņu pieņemšanas aka

7
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