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A SADAĻA
Vispārīgā informācija par atļauju
1. Normatīvie akti, uz kuriem pamatojoties izsniegta atļauja:
Likumi:
1. „Vides aizsardzības likums” (02.11.2006.)
2. „Par piesārņojumu” (29.03.2001.)
3. „Dabas resursu nodokļa likums” (01.01.2006.)
4. „Atkritumu apsaimniekošanas likums” (18.11.2010.)
5. „Aizsargjoslu likums” (11.03.1997.)
6. „Ūdens apsaimniekošanas likums” (16.10.2002.)
7. „Par zemes dzīlēm” ( 02.05.1996.)
Ministru kabineta noteikumi:
1. Nr.1082 “Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un
izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai” (30.11.2010.)
2. Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” (22.02.2002.)
3. Nr 736 „Noteikumi par ūdens resursu lietošanas atļauju”(23.12.2003.)
4. Nr.40 „Noteikumi par valsts metroloģiskai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu
sarakstu”(09.01.2007.)
5. Nr.981 „Noteikumi par mērīšanas līdzekļu atkārtoto verificēšanu, verificēšanas
sertifikātiem un verificēšanas atzīmēm”(05.12.2006.)
6. Nr.673 „Noteikumi par metroloģiskām prasībām mērīšanas līdzekļiem” (22.08.2006.)
7. Nr.235 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un
kontroles kārtība” (29.04.2003.)
8. Nr.43 „Aizsargjoslu ap ūdens ņemšanas vietām noteikšanas metodika” (20.01.2004.)
9. Nr.404 „Dabas resursu nodokļa aprēķināšanas un maksāšanas kārtība un kārtība, kādā
izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju” (19.06.2007.)
10. Nr.302 „Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus
bīstamus” (19.04.2011.)
11. Nr.362 "Noteikumi par notekūdeņu dūņu un to komposta izmantošanu, monitoringu un
kontroli" (02.05.2006.)
12. Nr.626 ”Noteikumi par piesārņojošas darbības izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā
arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos” (27.07.2004.)
13. Nr.1075 „Noteikumi par vides aizsardzības valsts statistikas pārskatu veidlapām”
(22.12.2008.)
14. Nr.281 "Noteikumi par preventīvajiem un sanācijas pasākumiem un kārtību, kādā
novērtējams kaitējums videi un aprēķināmas preventīvo, neatliekamo un sanācijas
pasākumu izmaksas" (17.05.2007.)
15. Nr.158 „Noteikumi par prasībām attiecībā uz vides monitoringu un tā veikšanas kārtību,
piesārņojošo vielu reģistra izveidi un informācijas pieejamību sabiedrībai” (17.02.2009.)
16. Nr.703 „Noteikumi par kārtību, kādā izsniedz un anulē atļauju atkritumu savākšanai,
pārvadāšanai, pārkraušanai, šķirošanai vai uzglabāšanai, kā arī par valsts nodevu un tās
maksāšanas kārtību” (13.09.2011)
2. Atļaujas derīguma termiņš un jauna iesnieguma iesniegšanas termiņš
Atļauja izsniegta: 2012.gada 2.februārī
Atļauja izsniegta: uz visu iekārtas darbības laiku
Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 31.panta (31) daļu atļauja tiks pārskatīta un
atjaunota ik pēc septiņiem gadiem.
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Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 22.panta 21.punktu iesniegumu jaunas atļaujas
saņemšanai vai būtiskas izmaiņas ieviešanai piesārņojošā darbībā jāiesniedz ne vēlāk kā 60
dienas pirms B kategorijas piesārņojošas darbības uzsākšanas vai būtiskām izmaiņām esošā
piesārņojošā darbībā.
Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 32.panta. 4.daļu: 32.panta 3.daļas 1., 3.- 4.punktu vai
8.punktu par būtiskām izmaiņām piesārņojošā darbībā ir uzskatāmi šādi apstākļi:
1.punkts - ir saņemta informācija par piesārņojuma negatīvo ietekmi uz cilvēku veselību vai
vidi, ir pārsniegti vides kvalitātes normatīvu robežlielumi vai izdarīti grozījumi normatīvajos
aktos, kas nosaka vides kvalitātes normatīvus;
3.punkts - saskaņā ar valsts institūciju atzinumu procesa drošības garantēšanai ir
nepieciešams lietot citu tehnoloģiju;
4.punkts - to nosaka citi normatīvie akti;
8.punkts - ja iekārtas radītais piesārņojums ir tik būtisks, ka atļaujas nosacījumus vai tajā
noteiktos emisijas limitus nepieciešams pārskatīt vai noteikt atļaujā jaunus emisijas limitus.
Atļaujas nosacījumus augstāk minētajos gadījumos var pārskatīt, atjaunot vai papildināt visā
atļaujas darbības laikā.
Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 32.panta (4.) daļu iesniegumu jaunas atļaujas saņemšanai
vai būtiskas izmaiņas ieviešanai piesārņojošā darbībā iesniedz reģionālajā vides pārvaldē tādos
termiņos un kārtībā, kādi paredzēti normatīvajos aktos, kuri nosaka atļauju izsniegšanu
piesārņojošas darbības veikšanai, vai mēneša laikā pēc šā panta trešās daļas 1.-4. vai 8.punktā
minēto apstākļu atklāšanas.
3. Informācija par to, kam nosūtītas atļaujas kopijas
Vides pārraudzības valsts birojam;
Talsu novada domei;
Veselības inspekcijas Kurzemes kontroles nodaļai.
4. Norāde par ierobežotas pieejamības informāciju
Atļaujā nav iekļauta ierobežotas pieejamības informācija.
5. Citas saņemtās atļaujas un atļaujas, kuras aizstāj šī atļauja
Atļauja B kategorijas piesārņojošai darbībai Nr.VE11IB0015, kas izsniegta 10.03.2011.uz visu
iekārtas darbības laiku.
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B SADAĻA
Pieteiktā darbība, iesnieguma izvērtējums un atļaujas
pamatojums

izsniegšanas

6. Pieteiktās darbības īss apraksts.
SIA „Siltumiņš” nodrošina Lībagu pagasta Mundigciema iedzīvotājus, iestādes un uzņēmumus
ar centralizētiem ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem.
Ūdensapgāde
Dzeramais ūdens Mundigciemā tiek iegūts no diviem ūdensapgādes urbumiem:
- ūdensapgādes urbums Nr.1, (VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas
centrs” datu bāzes identifikācijas numurs P300613), urbuma dziļums – 200 m, debits
– 2,4 l/sek. Ūdens patēriņa uzskaitei uzstādīts ūdens mērītājs „Zenner”, Nr.04710555;
- ūdensapgādes urbums Nr.2, (VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas
centrs” datu bāzes identifikācijas numurs P300614), urbuma dziļums – 200 m, debits
- 2,96 l/sek. Ūdens patēriņa uzskaitei uzstādīts ūdens mērītājs „Zenner”, Nr.04843164.
Abi ūdensapgādes urbumi izveidoti un nodoti ekspluatācijā 2004.gada jūlijā, investīciju projekta
ietvaros. Mundigciema ūdensapgādes urbumiem 2004.gadā VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas
un meteoroloģijas centrs” veikti aizsargjoslu aprēķini. Ūdensapgādes urbumi ir aprīkoti ar
aizslēdzamiem iežogojumiem, kas ir aprīkoti ar atbilstošām informatīvām zīmēm.
2010.gadā Mundigciemā ir izbūvētas ūdens atdzelžošanas iekārtas, II pacēluma sūkņu stacija,
izbūvēti jauni ūdens apgādes tīkli un uzstādīti ūdens plūsmas mērītāji uz ūdens ievadiem
daudzdzīvokļu mājās un privātmājās.
Ūdens no ūdensapgādes urbumiem ar sūkņu palīdzību tiek padots uz ūdens atdzelžošanas
staciju. Stacijā spiediena kompensēšanai ir uzstādīti divi izplešanās trauki, katrs ar tilpumu 500
litri.
Ūdens apstrāde tiek veikta trīs filtros, kas izvēlēti tā, lai viena filtra moduļa skalošanas laikā divi
darbā palikušie filtru moduļi nodrošinātu 100% atdzelžošanas procesu ar nepieciešamo jaudu.
Iekārtu jauda 3 m3/h. Filtru skalošanas ūdeņi tiek novadīti nosēdakā ar tilpumu 6 m3 un pēc
nostādināšanas tālāk meliorācijas grāvī.
No atdzelžošanas iekārtām ūdens tiek padots patērētājiem.
Ar centralizētiem ūdens apgādes pakalpojumiem tiek nodrošināti daudzdzīvokļu māju un
privātmāju iedzīvotāji, kā arī pagasta pārvaldes ēka (ģimenes ārsta prakse, bibliotēka, pagasta
pārvalde, SIA „Siltumiņš”), veikals, katlu māja, SIA „Talce” un SIA „Talsu MB” betona
ražotne. Ūdens tiek izmantots saimnieciskām vajadzībām, lopkopībai un ražošanas vajadzībām
– betona ražošanai.
Atļaujai pieprasītais dzeramā ūdens daudzums:
o
no ūdensapgādes urbuma Nr.1 - 52 m³/diennaktī jeb 18980 m³/gadā
o
no ūdensapgādes urbuma Nr.2 - 47 m³/diennaktī jeb 17155 m³/gadā
Atļaujai pieprasītais kopējais dzeramā ūdens daudzums – 99 m³/dnn jeb 36135 m³/a.
Mazdārziņu laistīšanai vasaras sezonā tiek izmantots virszemes ūdens no Mundiga ezera (VSIA
„LVĢMC” identifikācijas numurs V300026). Sezonas laikā tiek patērēts līdz 900 m3 (6 m3/dnn)
virszemes ūdens. No ezera ņemtais ūdens daudzums tiek noteikts ar ūdens mērītāju. Ūdens
ieguvei sūkņu mājā uzstādīti divi sūkņi. Viens sūknis ir darba režīmā, otrs atrodas rezervē.
Notekūdeņu savākšana un apsaimniekošana
2010. un 2011.gadā Mundigciemā tika īstenots ERAF līdzfinansēts projekts
„Ūdenssaimniecības attīstība Talsu rajona Lībagu pagasta Mundigciemā”. Projekta realizācijas
gaitā tika veikta esošo kanalizācijas tīklu rekonstrukcija, jaunu kanalizācijas tīklu izbūve, esošo
notekūdeņu bioloģisko attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija un jaunu notekūdeņu attīrīšanas iekārtu
izbūve privātmāju rajonā.
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Sadzīves notekūdeņi no daudzdzīvokļu namiem, pagasta pārvaldes ēkas, katlu mājas un diviem
uzņēmumiem tiek savākti un pa centralizēto kanalizācijas sistēmu paštecē novadīti uz
rekonstruētām bioloģiskajām notekūdeņu attīrīšanas iekārtām ASD PC 250 ar jaudu 55 m3/dnn.
Atļaujai pieprasītais notekūdeņu apjoms - 52 m³/dnn jeb 19070 m³/gadā.
Novadīto notekūdeņu daudzums tiek noteikts ar ultraskaņas korelācijas ūdens skaitītāju
ELKORA S-25.
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas sastāv no:
- plūsmu sadalošās kameras;
- diviem bioblokiem ar denitrifkācijas, aerācijas un nostādināšanas sadaļām;
- paraugu ņemšanas akas;
- kompresora;
- izplūdes meliorācijas grāvi.
Notekūdeņi pēc attīrīšanas paštecē tiek novadīti meliorācijas grāvī. Notekūdeņu izplūdes vietas
VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” datu bāzes identifikācijas numurs
N300310.
Mundigciema individuālo dzīvojamo māju notekūdeņu attīrīšanai izbūvētas jaunas bioloģiskās
notekūdeņu attīrīšanas iekārtas NAI ASD PC 75 ar jaudu 17 m3/dnn.
Atļaujai pieprasītais notekūdeņu apjoms - 16 m³/dnn jeb 5840 m³/gadā.
Novadīto notekūdeņu daudzums tiek noteikts ar ultraskaņas korelācijas ūdens skaitītāju
ELKORA S-25.
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas sastāv no:
- biobloka ar denitrifkācijas, aerācijas un nostādināšanas sadaļām;
- paraugu ņemšanas akas;
- kompresora;
- izplūdes meliorācijas grāvi.
Esošais kanalizācijas tīkls rekonstruēts 1,230 km garumā, privātmāju rajonā izbūvēts
kanalizācijas tīkls, kura garums ir 1,159 km.
No SIA „Talce” un SIA „Talsu MB” sadzīves notekūdeņi tiek novadīti izvedamajās
krājtvertnēs, kuras apsaimnieko paši uzņēmumi.
Par notekūdeņu attīrīšanas iekārtu dūņu izvešanu no Mundigciema notekūdeņu attīrīšanas
iekārtām noslēgts līgums ar SIA „Talsu namu pārvalde”.
Pēc darbības pārtraukšanas notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas iekārtas „BIO – 100” ir atslēgtas
no kanalizācijas un elektroapgādes tīkliem. No attīrīšanas iekārtām izsūknēti neattīrītie
notekūdeņi un dūņas un saskaņā ar līgumu izvesti uz SIA „Talsu namu pārvalde” notekūdeņu
attīrīšanas iekārtām. Tiek izskatīta iespēja pēc NAI BIO-100 darbības pārtraukšanas aerotenkos
uzglabāt liekās dūņas no abām jaunajām notekūdeņu attīrīšanas iekārtām. Pēc izturēšanas dūņas
plānots izvest uz lauksaimniecībā izmantojamām zemēm. Par notekūdeņu dūņu izvešanu tiks
slēgts līgums ar kādu no zemnieku saimniecībām
Mundigciemā veidojas nešķiroti sadzīves atkritumi, kuru apsaimniekošanu saskaņā ar noslēgto
līgumu veic SIA „Kurzemes ainava Talsi”.
7. Atrašanās vietas novērtējums.
Mundigciema bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas atrodas Lībagu pagasta ZR daļā.
Apmēram 200 m attālumā dienvidu virzienā no bioloģiskām NAI ASD PC 250 atrodas katlu
māja. DR virzienā, apmēram 100 m attālumā, paredzēta individuālā apbūve. A virzienā 100 m
attālumā autoceļš Lībagi – Talsi. Ziemeļu virzienā no attīrīšanas iekārtām atrodas grava. 30 m
attālumā dienvidu virzienā no katlu mājas atrodas daudzstāvu dzīvojamās mājas. Privātmāju
bioloģiskās NAI ASD PC 75 atrodas 160 m austrumu virzienā no autoceļa Stende - Talsi un 15
m attālumā no galvenā ceļa cauri Mundigciemam.
8. Lēmuma pieņemšanas procesā iesniegtie priekšlikumi (norādot, kā tie ņemti vērā):
8.1.valsts vai pašvaldību institūciju priekšlikumi

6

16.01.2012. saņemta vēstule no Veselības inspekcijas Kurzemes kontroles nodaļas Nr.5.7.33/26275/364 (datēta ar 11.01.2012.), kurā neiebilst atļaujas izsniegšanai SIA „Siltumiņš”
(„Pagastmāja”, Lībagu pagasts, Talsu novads, LV-3258) B kategorijas piesārņojošai darbībai
Mundigciemā, Lībagu pagastā, Talsu novadā, LV-3257 ar nosacījumiem:
- Dzeramā ūdens kvalitātes pārbaudi pēc ūdens piegādes sistēmas profilaktiskās
dezinfekcijas, saskaņojot izmeklējumu programmu ar Veselības inspekcijas
Kurzemes kontroles nodaļu, nodrošināt atbilstoši 29.04.2003. LR MK noteikumu
Nr.235 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības,
monitoringa un kontroles kārtība” prasībām (turpmāk – Noteikumi Nr.235);
- Dzeramā ūdens kvalitātes kontroli veikt saskaņā ar Noteikumu Nr.235 prasībām;
Veselības inspekcijas Kurzemes kontroles nodaļas norādījumi un prasības ir iekļautas atļaujas
C sadaļas 11. punkta „Resursu izmantošana” 11.1. punkta „Ūdens” I sadaļas „Ūdens ieguves
nosacījumi” 11.1.1.2. apakšpunktā un sadaļā „Nosacījumi dzeramā ūdens kvalitātes kontrolei”.
8.2.citu valstu atbildīgo institūciju priekšlikumi, ja ir pārrobežu ietekme

Neattiecas uz pieteikto piesārņojošo darbību.
8.3.sabiedrības priekšlikumi

Nav saņemti.
8.4.operatora skaidrojumi

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

Neattiecas uz pieteikto piesārņojošo darbību.
9.2.ieviestie un plānotie tīrākas ražošanas pasākumi

2010.gadā Mundigciemā ir izbūvētas ūdens atdzelžošanas iekārtas, II pacēluma sūkņu stacija,
izbūvēti jauni ūdens apgādes tīkli un uzstādīti ūdens plūsmas mērītāji uz ūdens ievadiem
daudzdzīvokļu mājās un privātmājās. 2011.gadā tika rekonstruēti esošie kanalizācijas tīkli
Mundigciema centrā un veikta jaunu kanalizācijas tīklu izbūve individuālo māju rajonā.
Mundigciemā veikta centrālo bioloģisko attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija, notekūdeņu
attīrīšanai no privātmājām izbūvētas jaunas bioloģiskās attīrīšanas iekārtas.
9.3.resursu izmantošana (ūdens, enerģija un ķīmiskās vielas)

Ūdens
Mundigciemā ir divas ūdensapgādes sistēmas:
- dzeramā ūdens apgādes sistēma, kas izveidota pazemes ūdens ieguvei un izmantošanai;
- tehniskā ūdens apgādes sistēma, kas izveidota virszemes ūdens ieguvei no Mundigu
ezera.
Pazemes ūdens
Dzeramais ūdens Mundigciemā tiek iegūts no diviem ūdensapgādes urbumiem:
- ūdensapgādes urbums Nr.1 (VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas
centrs” datu bāzes identifikācijas numurs P300613), urbuma dziļums – 200 m, debits –
2,4 l/sek. Atļaujai pieprasītais dzeramā ūdens daudzums - 52 m³/dnn jeb 18980 m³/a;
- ūdensapgādes urbums Nr.2 (VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas
centrs” datu bāzes identifikācijas numurs P300614), urbuma dziļums – 200 m, debits 2,96 l/sek. Atļaujai pieprasītais dzeramā ūdens daudzums - 47 m³/dnn jeb 17155 m³/a.
Abi ūdensapgādes urbumi izveidoti un nodoti ekspluatācijā 2004.gada jūlijā.
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2010.gadā Mundigciemā veikta ūdens atdzelžošanas iekārtu un II pacēluma sūkņu stacijas
izbūve, 2741,9 m garumā izbūvēti jauni ūdens apgādes tīkli, uzstādīti ūdens plūsmas mērītāji uz
ūdens ievadiem daudzdzīvokļu mājās un privātmājās.
2010.gadā tika patērēts 181,76 m³/dnn jeb 66341 m³/a dzeramā ūdens. Paredzēts, ka
rekonstruētie ūdensapgādes tīkli novērsīs dzeramā ūdens zudumus, līdz ar to plānotais dzeramā
ūdens patēriņš – 99 m³/dnn jeb 36135 m³/a.
Ūdens no ūdensapgādes urbumiem ar sūkņu palīdzību tiek padots uz ūdens atdzelžošanas
staciju. Stacijā spiediena kompensēšanai ir uzstādīti divi izplešanās trauki, katrs ar tilpumu 500
litri.
Ūdens apstrāde tiek veikta trīs filtros, kas izvēlēti tā, lai viena filtra moduļa skalošanas laikā divi
darbā palikušie filtru moduļi nodrošinātu 100% atdzelžošanas procesu ar nepieciešamo jaudu.
Iekārtu jauda 3 m3/h. Filtru skalošanas ūdeņi tiek novadīti nosēdakā ar tilpumu 6 m3 un pēc
nostādināšanas tālāk meliorācijas grāvī.
No atdzelžošanas iekārtām ūdens tiek padots patērētājiem.
Ar centralizētiem ūdens apgādes pakalpojumiem tiek nodrošināti daudzdzīvokļu māju un
privātmāju iedzīvotāji, kā arī pagasta pārvaldes ēka (ģimenes ārsta prakse, bibliotēka, pagasta
pārvalde, SIA „Siltumiņš”), veikals, katlu māja, SIA „Talce” un SIA „Talsu MB” betona
ražotne. Ūdens tiek izmantots saimnieciskām vajadzībām, lopkopībai un ražošanas vajadzībām
– betona ražošanai.
Ūdens patēriņa noteikšanai katram ūdensapgādes urbumam uzstādīts ūdens mērītājs Zenner.
Mērījumu rezultāti tiek reģistrēti ūdens lietošanas instrumentālās uzskaites žurnālā, kurš
iekārtots atbilstoši MK 23.12.2003. noteikumu Nr.736 “Noteikumi par ūdens resursu lietošanas
atļaujām” 3.pielikuma prasībām.
Ūdensapgādes urbumiem ir veikts aizsargjoslu aprēķins atbilstoši MK 20.01.2004. noteikumu
Nr.43 “Aizsargjoslu ap ūdens ņemšanas vietām noteikšanas metodika” prasībām. Stingrā režīma
aizsargjosla ap ūdensapgādes urbumiem aprīkota ar norobežojošu žogu, pie vārtiem
piestiprināta brīdinoša informatīvā zīme.
Virszemes ūdens
Virszemes ūdens tiek iegūts no Mundigu ezera. Ūdens ieguves vieta aprīkota ar zivju
aizsargierīci - metāla sietu ar acu izmēru 2x2 cm. Ūdens ieguves vietas VSIA „Latvijas Vides,
ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” datu bāzes identifikācijas numurs V300026.
Virszemes ūdens tiek izmantots tikai vasaras periodā mazdārziņu laistīšanai. Ūdens ieguvei
sūkņu mājā uzstādīti divi sūkņi. Viens sūknis ir darba režīmā, otrs atrodas rezervē.
Sūkņu mājā uz cauruļvada uzstādīts ūdens patēriņa skaitītājs Minol.
Atļaujai pieprasītais virszemes ūdens apjoms no aprīļa līdz septembrim (150 dienas gadā) 6
m³/dnn jeb 900 m³/sezonā.
Enerģija
Ūdensapgādei un notekūdeņu attīrīšanai gadā tiek patērēts 94 MWh elektroenerģijas.
Ķīmiskās vielas
Ķīmiskās vielas ūdens ieguvē un notekūdeņu attīrīšanā netiek izmantotas.
9.4.emisija gaisā un tās ietekme uz vidi

Neattiecas uz pieteikto B kategorijas piesārņojošo darbību.
9.5.smaku veidošanās

Specifiska kanalizācijas smaka notekūdeņu attīrīšanas iekārtu teritorijā var būt jūtama iekārtu
nekvalitatīvas darbības rezultātā un to tīrīšanas laikā. Operatoram jāekspluatē notekūdeņu
attīrīšanas iekārtas atbilstoši ekspluatācijas noteikumiem.
Sūdzības par smakām no bioloģiskajām notekūdeņu attīrīšanas iekārtām nav saņemtas.
9.6.emisija ūdenī un tās ietekme uz vidi
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2010. un 2011.gadā Mundigciemā tika īstenots ERAF līdzfinansēts projekts
„Ūdenssaimniecības attīstība Talsu rajona Lībagu pagasta Mundigciemā”. Projekta realizācijas
gaitā tika veikta esošo kanalizācijas tīklu rekonstrukcija, jaunu kanalizācijas tīklu izbūve, esošo
notekūdeņu bioloģisko attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija un jaunu notekūdeņu attīrīšanas iekārtu
izbūve privātmāju rajonā.
Esošais kanalizācijas tīkls rekonstruēts 1,230 km garumā, privātmāju rajonā izbūvēts
kanalizācijas tīkls, kura garums ir 1,159 km.
Sadzīves notekūdeņi no daudzdzīvokļu namiem, pagasta pārvaldes ēkas, katlu mājas un diviem
uzņēmumiem tiek savākti un pa centralizēto kanalizācijas sistēmu paštecē novadīti uz
rekonstruētām centrālām bioloģiskajām notekūdeņu attīrīšanas iekārtām ASD PC 250 ar jaudu
55 m3/dnn.
Atļaujai pieprasītais notekūdeņu apjoms - 52 m³/dnn jeb 19070 m³/gadā.
Novadīto notekūdeņu daudzums tiek noteikts ar ultraskaņas korelācijas ūdens skaitītāju
ELKORA S-25
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas sastāv no:
- plūsmu sadalošās kameras;
- diviem bioblokiem ar denitrifkācijas, aerācijas un nostādināšanas sadaļām;
- paraugu ņemšanas akas;
- kompresora;
- izplūdes meliorācijas grāvi.
Biobloka denitrifikācijas zonas nodalījumā aktīvās dūņas anaerobos apstākļos nodrošina
denitrifikācijas procesu, aerācijas nodalījumā notiek organisko vielu biodegradācija un
nitrifikācija, tālāk sajauktais šķidrums nokļūst nostādināšanas zonā. Attīrītie un nostādinātie
notekūdeņi nonāk paraugu ņemšanas akā. Ar ērlifta palīdzību notekūdeņu dūņas atkal tiek
nogādātas bioreaktora denitrifikācijas zonā.
Notekūdeņi pēc attīrīšanas paštecē tiek novadīti meliorācijas grāvī. Notekūdeņu izplūdes vietas
VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” datu bāzes identifikācijas numurs
N300310.
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas tiek ekspluatētas pamatojoties uz iekārtu ražotāja SIA
„EkoStandarts Tehnoloģijas” izstrādātajiem un uzņēmuma apstiprinātajiem ekspluatācijas
noteikumiem.
Lībagu pagasta Mundigciema bioloģiskajām notekūdeņu attīrīšanas iekārtām aprēķinātais
cilvēku ekvivalents – 2006.gadā - 142 vienības, 2007.gadā – 144 vienības, 2008.gadā - 109
vienības, 2009.gadā - 427 vienības, 2010.gadā - 947 vienības. Atbilstoši 22.01.2002. MK
noteikumu Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” 5.pielikuma tabulās
norādītajam iedalījumam Mundigciema bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas atbilst to
notekūdeņu attīrīšanas iekārtu grupai, kurām piesaistītais cilvēku ekvivalentu vienību skaits
pārsniedz 200 vienības. Notekūdeņu attīrīšanas iekārtām, kurām piesaistītais cilvēku
ekvivalentu vienību skaits ir no 200 līdz 2000, saskaņā ar MK noteikumu Nr.34 „Noteikumi par
piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” (22.01.2002.) 5. pielikumā noteiktajām prasībām, vidē
novadāmo suspendēto vielu piesārņojošai koncentrācijai jābūt mazākai par 35 mg/l, suspendēto
vielu piesārņojuma samazinājums jānodrošina līdz 90 %.
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtām, kurām piesaistīts no 200-2000 cilvēkekvivalentu vienību,
saskaņā ar 22.01.2002. MK noteikumu Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī”
5.pielikuma prasībām ir jānodrošina atbilstoša attīrīšana piesārņojošām vielām ĶSP un BSP5.
ĶSP piesārņojuma samazinājums jānodrošina no 50-75%, bet BSP5 piesārņojuma samazinājums
jānodrošina no 50-70%.
2011.gada novembrī Mundigciema centrālās bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ASD
PC 250 darbojās testa režīmā. Saskaņā ar SIA „Vides laboratorija” 02.11.2011 testēšanas
pārskatu Nr.2816-28.10/2-11 bioloģiskajās NAI ASD PC 250 attīrītajos notekūdeņos tika
noteiktas šādas piesārņojošo vielu koncentrācijas: suspendētās vielas-7,5 mg/l; BSP5-7,95 mg/l;
ĶSP-44 mg/l.
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Pamatojoties uz 17.02.2009. MK noteikumu Nr.158 „Noteikumi par prasībām attiecībā uz vides
monitoringu un tā veikšanas kārtību, piesārņojošo vielu reģistra izveidi un informācijas
pieejamību sabiedrībai” 14.punktu, izvērtējot 02.11.2011. veiktās testēšanas rezultātus, var
secināt, ka piesārņojošo vielu koncentrācija suspendētām vielām nepārsniedz 22.01.2002. MK
noteikumos Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” noteikto robežvērtību - <35
mg/l. Ņemot vērā, ka jaunās Mundigciema bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ASD PC
250 darbojās testa režīmā un nav veikts notekūdeņu monitorings pirms ieplūdes NAI,
detalizētāks piesārņojuma pakāpes samazinājuma izvērtējums un tā atbilstība 22.01.2002. MK
noteikumu Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” 5.pielikuma prasībām nav
veikta.
Mundigciema individuālo dzīvojamo māju notekūdeņu attīrīšanai izbūvētas jaunas bioloģiskās
notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ASD PC 75 ar jaudu 17 m3/dnn, kas saskaņā ar MK noteikumu
Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un
izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai” (30.11.2010.) 2.
pielikuma 6.3. punktu atbilst C kategorijas piesārņojošai darbībai.
Atļaujai pieprasītais notekūdeņu apjoms - 16 m³/dnn jeb 5840 m³/gadā.
Novadīto notekūdeņu daudzums tiek noteikts ar ultraskaņas korelācijas ūdens skaitītāju
ELKORA S-25.
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas sastāv no:
- biobloka ar denitrifkācijas, aerācijas un nostādināšanas sadaļām;
- paraugu ņemšanas akas;
- kompresora;
- izplūdes meliorācijas grāvi.
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas tiek ekspluatētas pamatojoties uz iekārtu ražotāja SIA
„EkoStandarts Tehnoloģijas” izstrādātajiem un uzņēmuma apstiprinātajiem ekspluatācijas
noteikumiem.
Lībagu pagasta Mundigciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtām ASD PC 75 projektētais cilvēku
ekvivalents ir 75 vienības.
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtām, kurām piesaistītais cilvēku ekvivalentu vienību skaits ir
mazāks par 200 saskaņā ar MK noteikumu Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju
ūdenī” (22.01.2002.) 5. pielikumā noteiktajām prasībām ir jānodrošina ĶSP un BSP5
piesārņojuma atbilstoša attīrīšana. Vidē novadāmo suspendēto vielu piesārņojošai koncentrācijai
jābūt mazākai par 35 mg/l.
Saskaņā ar MK noteikumu Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī”
(22.01.2002.) 5. pielikumā 2. tabulā noteiktajām prasībām ir jānodrošina Nkop un Pkop atbilstoša
attīrīšana, ja cilvēku ekvivalents ir mazāks par 2000.
Saskaņā ar MK noteikumu Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī”
(22.01.2002.) 37.1. punktu atbilstoša attīrīšana ir tādu tehnoloģiju un novadīšanas sistēmu
izmantošana, kas nodrošina pieņemošo ūdeņu atbilstību tām noteiktajām kvalitātes prasībām un
citiem normatīvajos aktos noteiktajiem nosacījumiem.
Operatoram jānodrošina attīrīšanas iekārtu ekspluatācija atbilstoši ekspluatācijas noteikumu
prasībām.
Mundigciema bioloģisko notekūdeņu attīrīšanas iekārtu ASD PC 250 un Mundigciema
privātmāju rajona bioloģisko notekūdeņu attīrīšanas iekārtu ASD PC 75 attīrītie notekūdeņi tiek
novadīti meliorācijas grāvjos, kas tālāk pa grāvju sistēmu nonāk Stendes upē. Saskaņā ar
12.03.2002. MK noteikumu Nr.118 „Noteikumi par pazemes un virszemes ūdeņu kvalitāti”
(12.03.2002.) 2.1 pielikumu prioritārais zivju ūdeņu statuss, kas atbilst karpveidīgo zivju
ūdeņiem, ir noteikts tikai Stendes upes posmam no Ances ciema līdz upes grīvai. Mundigciema
notekūdeņu attīrīšanas iekārtu attīrītie notekūdeņi nonāk Stendes upes baseina ūdeņos posmā
līdz Ances ciemam, kuram nav noteikts prioritārais zivju ūdeņu statuss, bet saskaņā ar MK
noteikumu Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” (22.01.2002.) 53.3. punktu
pieņemošo ūdeņu kvalitātei jāatbilst vismaz karpveidīgo zivju ūdeņu kvalitātes normatīviem.
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Šie normatīvi noteikti 12.03.2002. MK noteikumu Nr.118 „Noteikumi par pazemes un
virszemes kvalitāti” 3.pielikumā.
Stendes upe saskaņā ar „Ventas upju baseina apgabala apsaimniekošanas plānu” atrodas Ventas
baseinā (VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”, 2009). Saskaņā ar Ventas
upju baseina apsaimniekošanas plānu Stendes upes (ūdensobjekta kods V069) ekoloģiskā un
ķīmiskā kvalitāte ir vērtējama kā laba. Izvirzītais vides kvalitātes mērķis ir esošās upes
kvalitātes nepasliktināšanās.
Mundigciema bioloģiskajām notekūdeņu attīrīšanas iekārtām jānodrošina notekūdeņu attīrīšana
atbilstoši normatīvo aktu prasībām un Stendes upei noteiktajiem kvalitātes mērķiem.
Saskaņā ar Ventas upju baseina apsaimniekošanas plānu, pamatojoties uz iepriekš minētajiem
MK noteikumiem un „Ūdens apsaimniekošanas likuma” 11.pantā noteiktajām prasībām atļaujas
B kategorijas piesārņojošai darbībai C sadaļas 13.1.2. un 13.1.4. punktā noteiktas emisijas
robežvērtības vides kvalitātes mērķu sasniegšanai virszemes ūdensobjektos.
SIA „Talce” un SIA „Talsu MB” sadzīves notekūdeņi – 1 m3/dnn jeb 365 m3/a tiek novadīti
izvedamajās krājtvertnēs, kuru apsaimniekošanu nodrošina firmas, kas saņēmušas attiecīgo
atkritumu apsaimniekošanas atļauju.
2008.gada 11.aprīlī SIA „Siltumiņš” ir saņēmis Atkritumu pārvadāšanas atļauju Nr.9.5.-13.4/76
(atkritumu veids-septisko tvertņu dūņas - kods 200304), kuras derīguma termiņš - 2013.gada
10.aprīlis.
Par notekūdeņu attīrīšanas iekārtu dūņu izvešanu – 1 t/a no Mundigciema notekūdeņu attīrīšanas
iekārtām noslēgts līgums ar SIA „Talsu namu pārvalde”. 2006.gada 1.martā SIA „Talsu namu
pārvalde” saņēmusi Atkritumu pārvadāšanas atļauju Nr.9.5.-13.4/6 (atkritumu veids-sadzīves
notekūdeņu attīrīšanas iekārtu dūņas -kods 190895), kuras derīguma termiņš beidzies 2011.gada
28.februārī. Tiek izskatīta iespēja pēc NAI BIO-100 darbības pārtraukšanas betonētajos
aerotenkos uzglabāt liekās dūņas no notekūdeņu attīrīšanas iekārtām ASD PC 250 un ASD PC
75, kas atbilstu 02.05.2006. MK noteikumu Nr.362 „Noteikumi par notekūdeņu dūņu un to
kompostu izmantošanu, monitoringu un kontroli” III daļas prasībām.
Filtru skalošanas ūdeņi 0.5 m3/dnn jeb 183 m3/a tiek novadīti nosēdakā ar tilpumu 6 m3 un pēc
nostādināšanas tālāk meliorācijas grāvī.
9.7.atkritumu veidošanās un apsaimniekošana

Nešķirotie sadzīves atkritumi – 70 t/a tiek savākti konteineros un saskaņā ar noslēgto līgumu
nodoti apsaimniekošanai SIA „Kurzemes ainava Talsi”.
2008.gada 11.aprīlī SIA „Siltumiņš” ir saņēmis Atkritumu pārvadāšanas atļauju Nr.9.5.-13.4/76
(atkritumu veids-septisko tvertņu dūņas - kods 200304), kuras derīguma termiņš - 2013.gada
10.aprīlis. Kā atkritumu pārvadājumu galamērķis atļaujā norādītas Mundigciema notekūdeņu
attīrīšanas iekārtas. Jaunās Mundigciema bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ASD PC
250 neveic septisko tvertņu satura pieņemšanas funkciju. SIA „Siltumiņš” noslēdzis līgumu ar
SIA „TALSU ŪDENS” par septisko tvertņu dūņu pieņemšanu Talsu notekūdeņu attīrīšanas
iekārtās, bet šis atkritumu pārvadājumu galamērķis nav iekļauts SIA „Siltumiņš” Atkritumu
pārvadāšanas atļaujā, kā to nosaka MK noteikumu Nr.703 „Noteikumi par kārtību, kādā
izsniedz un anulē atļauju atkritumu savākšanai, pārvadāšanai, pārkraušanai, šķirošanai vai
uzglabāšanai, kā arī par valsts nodevu un tās maksāšanas kārtību” (13.09.2011) prasības. SIA
„Siltumiņš” nepieciešams veikt grozījumus Atkritumu pārvadāšanas atļaujā, norādot izmaiņas,
kas saistītas ar atkritumu pārvadāšanas galamērķi.
Par notekūdeņu attīrīšanas iekārtu dūņu (1 t/a) izvešanu no Mundigciema notekūdeņu attīrīšanas
iekārtām noslēgts līgums ar SIA „Talsu namu pārvalde”. 2006.gada 1.martā SIA „Talsu namu
pārvalde” saņēmusi Atkritumu pārvadāšanas atļauju Nr.9.5.-13.4/6 (atkritumu veids-sadzīves
notekūdeņu attīrīšanas iekārtu dūņas -kods 190895), kuras derīguma termiņš beidzies 2011.gada
28.februārī. Tiek izskatīta iespēja pēc NAI BIO-100 darbības pārtraukšanas betonētajos
aerotenkos uzglabāt liekās dūņas no notekūdeņu attīrīšanas iekārtām ASD PC 250 un ASD PC
75, kas atbilstu 02.05.2006. MK noteikumu Nr.362 „Noteikumi par notekūdeņu dūņu un to
kompostu izmantošanu, monitoringu un kontroli” III daļas prasībām
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9.8.trokšņa emisija

Mundigciema bioloģiskajās notekūdeņu attīrīšanas iekārtās nav troksni radošu iekārtu, kas atbilst
23.04.2003. MK noteikumu Nr.163 „Noteikumi par trokšņa emisiju no iekārtām, kuras izmanto
ārpus telpām” prasībām. Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu sūkņi un kompresori atrodas telpās.
Sūdzības no iedzīvotājiem par notekūdeņu attīrīšanas iekārtu radīto troksni nav saņemtas.
9.9.augsnes aizsardzība

Mundigciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtās netiek veiktas darbības, kuru rezultātā tiek
piesārņota augsne. Veicot kanalizācijas sistēmas un bioloģisko notekūdeņu attīrīšanas iekārtu
tīrīšanu nedrīkst pieļaut notekūdeņu un nosēdumu emisiju augsnē.
9.10.avāriju risks un rīcības plāni ārkārtas situācijām

Iespējamās avārijas situācijas ir elektroenerģijas padeves pārtraukumi un ugunsgrēks. Ūdens
ņemšanai ugunsdzēsības vajadzībām ir ierīkoti hidranti.
Ugunsgrēka gadījumā atbildīgais darbinieks izsauc ugunsdzēsības dienestu, paziņo par
ugunsgrēku uzņēmuma vadībai un uzsāk ugunsgrēka likvidēšanu ar individuālajiem
ugunsdzēšanas līdzekļiem, kuri atrodas objektā.

12

C SADAĻA
Atļaujas nosacījumi
10. Nosacījumi uzņēmuma darbībai:
10.1. darbība un vadība

10.1.1.SIA „Siltumiņš” Mundigciemā saimnieciskā darbība jāveic saskaņā ar iesniegumā
atļaujas saņemšanai B kategorijas piesārņojošām darbībām veikto aprakstu un turpmāk
uzskaitītajiem nosacījumiem.
10.1.2.Atļauja izsniegta B kategorijas piesārņojošai darbībai:
- notekūdeņu novadīšanai meliorācijas grāvī pēc attīrīšanas bioloģiskajās
notekūdeņu attīrīšanas iekārtās ASD PC 250 – 52 m³/dnn jeb 19070 m³/gadā.
Izplūdes vietas VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” datu
bāzes identifikācijas numurs N300310.
10.1.3.Atļauja izsniegta C kategorijas piesārņojošai darbībai:
notekūdeņu novadīšanai meliorācijas grāvī pēc attīrīšanas bioloģiskajās
notekūdeņu attīrīšanas iekārtās ASD PC 75 – 16 m³/dnn jeb 5840 m³/gadā.
Izplūdes vietas Valsts SIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”
datu bāzes identifikācijas numurs N300600.
10.1.4.Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 22.panta 21.punktu iesniegumu būtiskas izmaiņas
ieviešanai piesārņojošā darbībā iesniegt ne vēlāk kā 60 dienas pirms B kategorijas
piesārņojošas darbības uzsākšanas vai būtiskām izmaiņām esošā piesārņojošā darbībā.
10.1.5.Katru gadu līdz 1.martam Ventspils RVP Kontroles daļā iesniegt pārskatu par B
kategorijas atļaujas nosacījumu izpildi iepriekšējā gadā.
10.1.6.Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 45. panta (6) daļu un 17.02.2009. MK noteikumu
Nr.158 „Noteikumi par prasībām attiecībā uz vides monitoringu un tā veikšanas kārtību,
piesārņojošo vielu reģistra izveidi un informācijas pieejamību sabiedrībai” 16.punkta
prasībām katru gadu līdz 1.februārim iesniegt Ventspils RVP un Talsu novada domei gada
pārskatu par notekūdeņu monitoringa rezultātiem.
10.1.7.Reģistrēt saņemtās sūdzības par vides piesārņojumu, veikt izmeklēšanu un korektīvās
darbības sūdzību iemeslu likvidēšanai.
10.1.8.Līdz 01.06.2012. veikt grozījumus Atkritumu pārvadāšanas atļaujā Nr.9.5.-13.4/76 sakarā
ar izmaiņām septisko tvertņu dūņu pārvadājumu galamērķī.
10.2.darba stundas

Mundigciema bioloģisko notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darba laiks noteikts 24 h/dnn jeb 365
d/a.
11. Resursu izmantošana:
11.1..ūdens

I. Ūdens ieguves nosacījumi
11.1.1.1.Atļauts iegūt pazemes ūdeni no:
- ūdensapgādes urbuma P300613 (VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas
centrs” datu bāzes identifikācijas numurs) - 52 m³/dnn jeb 18980 m³/a;
- ūdensapgādes urbuma P300614 (VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas
centrs” datu bāzes identifikācijas numurs) - 47 m³/dnn jeb 17155 m³/a.
11.1.1.2.Ūdensapgādes urbumus ekspluatēt saskaņā ar Veselības inspekcijas, Valsts vides
dienesta Ventspils RVP un normatīvo aktu prasībām.
11.1.1.3.Ievērot 20.01.2004. MK noteikumu Nr.43 „Aizsargjoslu ap ūdens ņemšanas vietām
noteikšanas metodika” prasības.
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11.1.1.4.Sūkņu maiņas gadījumā fiksēt ūdens līmeni urbumā. Laika periodā, kad urbumā nav
sūkņa, to atverēm jābūt hermētiski noslēgtām, lai nepieļautu pazemes ūdeņu piesārņošanu.
11.1.1.5.Atļauts iegūt virszemes ūdeni no Mundigu ezera mazdārziņu laistīšanai (ūdens
ņemšanas vietas VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” datu bāzes
identifikācijas numurs V300026) – 6 m3/dnn jeb 900 m³/sezonā no aprīļa līdz septembrim.
II. Ūdens uzskaites nosacījumi
11.1.2.1.Iegūtā pazemes ūdens uzskaiti no katra ūdensapgādes urbuma atsevišķi un iegūtā
virszemes ūdens uzskaiti veikt ar ūdens mērītāju un datus fiksēt instrumentālās uzskaites
žurnālā ne retāk kā reizi mēnesī saskaņā ar 23.12.2003. MK noteikumu Nr.736 „Noteikumi
par ūdens resursu lietošanas atļauju” 42.punkta un 3.pielikuma prasībām.
11.1.2.2.Ūdens uzskaitē lietot tikai standartizētu un metroloģiski pārbaudītu mēraparatūru.
11.1.2.3.Ūdens mērītāja metroloģisko kontroli veikt saskaņā ar 09.01.2007. MK noteikumu
Nr.40 „Valsts metroloģiskai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu saraksts” noteikto
periodiskumu.
11.1.2.4.Ūdens mērītāja verifikāciju veikt saskaņā ar 05.12.2006. MK noteikumu Nr.981
„Noteikumi par mērīšanas līdzekļu verificēšanu, verificēšanas sertifikātiem un verificēšanas
atzīmēm” noteiktajām prasībām.
11.1.2.5.Veikt dabas resursu nodokļa aprēķinus un maksājumus par ūdens ieguvi saskaņā ar
likuma „Dabas resursu nodokļa likums” un 29.06.2007. MK noteikumu Nr.404 „Dabas
resursu nodokļa aprēķināšanas un maksāšanas kārtība un kārtība, kādā izsniedz dabas
resursu lietošanas atļauju” prasībām.
11.1.2.6.Katru gadu līdz 1.martam iesniegt VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas
centrs” statistikas pārskata veidlapu "Nr.2-Ūdens" par iepriekšējo gadu, veidlapās
iekļaujamo informāciju ievadot elektroniskajā datubāzē tiešsaistes režīmā saskaņā ar
22.12.2008. MK noteikumu Nr.1075 „Noteikumi par vides aizsardzības valsts statistikas
pārskatu veidlapām” 3. un 4. punkta prasībām.
III. Nosacījumi dzeramā ūdens kvalitātes kontrolei
Dzeramā ūdens kvalitātes kontroli veikt saskaņā ar 29.04.2003. MK noteikumu Nr.235
„Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība”
prasībām. Šo noteikumu ievērošanu kontrolē Pārtikas un veterinārais dienests un Veselības
inspekcija.
11.2.enerģija

Nosacījumu nav.
11.3.izejmateriāli un palīgmateriāli

Nosacījumu nav.
12. Gaisa aizsardzība:
12.1.emisija no punktveida avotiem, emisijas limiti

Neattiecas uz pieteikto B kategorijas piesārņojošo darbību.
12.2.emisija no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem, emisiju limiti

Neattiecas uz pieteikto B kategorijas piesārņojošo darbību.
12.3.procesa un attīrīšanas iekārtu darbība

Neattiecas uz pieteikto B kategorijas piesārņojošo darbību.
12.4.smakas

Nosacījumu nav.
12.5.emisijas uzraudzība un mērīšana (mērījuma vietas, regularitāte, metodes)

Nosacījumu nav.
12.6.to emisijas veidu pārraudzība, kas rodas no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem
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Nosacījumu nav.
12.7.gaisa monitorings

Nosacījumu nav.
12.8.mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija

Nosacījumu nav.
12.9.ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām

Nosacījumu nav.
13. Notekūdeņi:
13.1.izplūdes, emisijas limiti

13.1.1.Notekūdeņus pēc attīrīšanas bioloģiskajās notekūdeņu attīrīšanas iekārtās ASD PC 250
novadīt meliorācijas grāvī (izplūdes vietas VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un
meteoroloģijas centrs” datu bāzes identifikācijas numurs N300310) – 52 m³/dnn jeb 19070
m³/a.
13.1.2.Atļautās piesārņojošo vielu limitējošās koncentrācijas saskaņā ar 22.01.2002. MK
noteikumu Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” 5.pielikuma prasībām:
Piesārņojošā viela

Maksimāli pieļaujamā
piesārņojošo vielu
koncentrācija mg/l vai
attīrīšanas tehnoloģija

Piesārņojuma samazinājuma
procenti vai piesārņojuma slodze

Suspendētās vielas
BSP5

<35
attīrīšana bioloģiskajās
notekūdeņu attīrīšanas iekārtās
ASD PC 250 pilnā attīrīšanas
ciklā saskaņā ar ekspluatācijas
noteikumiem
attīrīšana bioloģiskajās
notekūdeņu attīrīšanas iekārtās
ASD PC 250 pilnā attīrīšanas
ciklā saskaņā ar ekspluatācijas
noteikumiem

0,6675t/a
50-70%

ĶSP

50-75%

13.1.3.Notekūdeņus pēc attīrīšanas notekūdeņu attīrīšanas iekārtās ASD PC 75 novadīt
meliorācijas grāvī (izplūdes vietas VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas
centrs” datu bāzes identifikācijas numurs N300600.) – 16 m³/dnn jeb 5840 m³/gadā.
13.1.4.Atļautās piesārņojošo vielu limitējošās koncentrācijas saskaņā ar 22.01.2002. MK
noteikumu Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” 5.pielikuma prasībām:
Piesārņojošā viela

Maksimāli pieļaujamā
piesārņojošo vielu
koncentrācija mg/l vai
attīrīšanas tehnoloģija

Piesārņojuma samazinājuma
procenti vai piesārņojuma slodze

Suspendētās vielas
BSP5

<35mg/l
attīrīšana bioloģiskajās
notekūdeņu attīrīšanas iekārtās
ASD PC 75 pilnā attīrīšanas ciklā
saskaņā ar ekspluatācijas
noteikumiem
attīrīšana bioloģiskajās
notekūdeņu attīrīšanas iekārtās
ASD PC 75 pilnā attīrīšanas ciklā
saskaņā ar ekspluatācijas
noteikumiem

0,2044t/a
atbilstoša attīrīšana

ĶSP

atbilstoša attīrīšana
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13.2.procesa norise un attīrīšanas iekārtu darbība

13.2.1.Attīrīšanas iekārtu ASD PC 250 un ASD PC 75 ekspluatāciju veikt saskaņā ar
notekūdeņu attīrīšanas iekārtu ekspluatācijas noteikumiem un informāciju par veiktajiem
darbiem reģistrēt notekūdeņu attīrīšanas iekārtu ekspluatācijas žurnālā.
13.2.2.Notekūdeņu dūņu apsaimniekošanu veikt atbilstoši 02.05.2006. MK noteikumu Nr.362
„Noteikumi par notekūdeņu dūņu un to kompostu izmantošanu, monitoringu un kontroli”
II, III, IV un X nodaļas prasībām.
13.2.3. Līgumus ar fiziskām un juridiskām personām par notekūdeņu savākšanu un attīrīšanu
slēgt saskaņā ar MK noteikumu Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī”
(22.01.2002.) 43. punktā noteiktām prasībām.
13.2.4.Nodrošināt Mundigciema decentralizētajās kanalizācijas sistēmās savākto notekūdeņu
apsaimniekošanu saskaņā ar „Atkrituma apsaimniekošanas likuma” 4.panta un MK
noteikumu Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” (22.01.2002.) 42.
punkta prasībām.
13.3.uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)

13.3.1.Attīrīšanas iekārtu ASD PC 250 darbības efektivitātes noteikšanai vienu reizi ceturksnī
veikt sekojošu notekūdeņu monitoringu:
suspendēto vielu, piesārņojošo vielu BSP5, ĶSP, N/NH4 un P/PO4, Nkop,, Pkop
testēšanu notekūdeņos pirms ieplūdes NAI;
suspendēto vielu, BSP5, ĶSP, N/NH4, N/NO2, N/NO3, Nkop, P/PO4, Pkop testēšanu
notekūdeņos pēc izplūdes no NAI.
13.3.2. Vienu reizi gadā veikt laboratorisko kontroli sekojošiem parametriem: suspendētās
vielas, BSP5, ĶSP, Nkop, Pkop pēc izplūdes no bioloģiskajām notekūdeņu attīrīšanas
iekārtām ASD PC 75. Novadīto notekūdeņu daudzumu, testēšanas rezultātus, un ar
notekūdeņiem novadītā paliekošā piesārņojuma daudzumu reģistrēt notekūdeņu kvalitātes
uzskaites žurnālā.
13.3.3.Notekūdeņu monitoringu veikt akreditētā laboratorijā, kuras akreditācijas sfērā iekļautas
atļaujas 24.tabulā norādītās paraugu noņemšanas un testēšanas metodes vai citas testēšanas
metodes, ar kurām var iegūt līdzvērtīgus rezultātus.
13.3.4.Attīrīšanas iekārtu ASD PC 250 darbības izvērtēšanai katru ceturksni reģistrēt
notekūdeņu kvalitātes uzskaites žurnālā:
novadīto notekūdeņu daudzumu;
notekūdeņu testēšanas rezultātus (pirms ieplūdes un pēc izplūdes no NAI),
uz NAI novadītā piesārņojuma daudzumu sekojošiem parametriem: suspendētās vielas,
BSP5, ĶSP, N/NH4 un P/PO4, Nkop, un Pkop
ar notekūdeņiem novadītā paliekošā piesārņojuma daudzumu (visiem parametriem);
datorizētas uzskaites gadījumā vienu reizi mēnesī veikt izdrukas un saglabāt tās kā
uzskaites žurnālu.
13.3.5.Notekūdeņu kvalitātes uzskaites žurnālā veikto ierakstu pareizību reizi ceturksnī ar
parakstu apliecināt par uzskaiti atbildīgai amatpersonai.
13.3.6.Vienu reizi gadā veikt NAI ASD PC 250 rezultātu izvērtējumu un aprēķināt
piesārņojuma pakāpes procentuālo samazinājumu (%).
13.3.7.Aprēķinātos lielumus reģistrēt notekūdeņu kvalitātes uzskaites žurnālā.
13.3.8.Neatbilstības gadījumā veikt korektīvās darbības notekūdeņu attīrīšanas pakāpes
uzlabošanai.
13.3.9.Iegūtos aprēķina rezultātus par piesārņojuma pakāpes procentuālo samazinājumu iesniegt
Ventspils RVP Kontroles daļā kopā ar atskaiti par B kategorijas atļaujas nosacījumu
izpildi
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13.3.10.Vienu reizi gadā salīdzināt operatora veiktā monitoringa rezultātus saskaņā ar MK
noteikumu Nr.158 „Noteikumi par prasībām attiecībā uz vides monitoringu un tā
veikšanas kārtību, piesārņojošo vielu reģistra izveidi un informācijas pieejamību
sabiedrībai” (17.02.2009.) 14. punktā noteiktām prasībām..
13.4.mērījumi saņēmējā ūdenstilpē

Nosacījumu nav.
13.5.mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija

Nosacījumu nav.
13.6.ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām

13.6.1.Veikt dabas resursu nodokļu aprēķinus un maksājumus par vidē novadīto piesārņojumu
atbilstoši likuma „Dabas resursu nodokļa likums” un 19.06.2007. MK noteikumu Nr.404
„Dabas resursu nodokļa aprēķināšanas un maksāšanas kārtība un kārtība, kādā izsniedz
dabas resursu lietošanas atļauju” prasībām.
13.6.2.Katru gadu līdz 1.martam VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”
iesniegt valsts statistikas pārskatu "Nr.2-Ūdens" par iepriekšējo gadu, veidlapās iekļaujamo
informāciju ievadot elektroniskajā datubāzē tiešsaistes režīmā saskaņā ar 22.12.2008. MK
noteikumu Nr.1075 „Noteikumi par vides aizsardzības valsts statistikas pārskatu veidlapām”
3. un 4. punkta prasībām.
14. Troksnis:
14.1.trokšņa avoti un nosacījumi troksni radošo iekārtu darbībai

Nosacījumu nav.
14.2.trokšņa emisijas limiti

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

Nosacījumu nav.
14.4.ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām

Nosacījumu nav.
15. Atkritumi:
15.1.atkritumu veidošanās

Atkritumu veidi un apjomi noteikti 21.tabulā.
15.2.atkritumu apsaimniekošanas (savākšanas, apstrādes, reģenerācijas un apglabāšanas) nosacījumi

15.2.1.Sadzīves atkritumu apsaimniekošanu veikt atbilstoši „Atkritumu apsaimniekošanas
likuma” (01.03.2003.) V nodaļas prasībām.
15.2.2.Nešķirotus sadzīves atkritumus nodot apsaimniekošanai uzņēmumam, kas saņēmis šī
atkritumu veida apsaimniekošanas atļauju.
15.2.3.Sadzīves notekūdeņu attīrīšanas iekārtu dūņas un nosēdumus apsaimniekot atbilstoši
02.05.2006. MK noteikumu Nr.362 „Noteikumi par notekūdeņu dūņu un to komposta
izmantošanu un kontroli” II, III, IV un X nodaļas prasībām. Neapstrādātu notekūdeņu
dūņu un nosēdumu izmantošana nav atļauta.
15.2.4.Mundigciema decentralizētajās kanalizācijas sistēmās savākto
notekūdeņu
apsaimniekošanu veikt saskaņā ar „Atkrituma apsaimniekošanas likuma” 4.panta un MK
noteikumu Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” (22.01.2002.) 42.
punkta prasībām.
15.2.5 Decentralizētajās kanalizācijas sistēmās savākto notekūdeņu pārvadāšanu veikt, ievērojot
MK noteikumu Nr.703 „Noteikumi par kārtību, kādā izsniedz un anulē atļauju atkritumu
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savākšanai, pārvadāšanai, pārkraušanai, šķirošanai vai uzglabāšanai, kā arī par valsts
nodevu un tās maksāšanas kārtību” (13.09.2011) 4. un 5.punkta nosacījumus.
15.3.uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)

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

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

Neattiecas uz pieteikto B kategorijas piesārņojošo darbību.
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

Neattiecas uz pieteikto B kategorijas piesārņojošo darbību.
16. Prasības augsnes, grunts, kā arī pazemes ūdeņu aizsardzībai.
16.1.Nepieļaut notekūdeņu noplūdi ārpus kanalizācijas trasēm.
16.2.Ievērot „Aizsargjoslu likuma” VI nodaļas 39.pantā noteiktos aprobežojumus ap ūdens
ņemšanas vietām.
16.3.Ievērot „Aizsargjoslu likuma” 35. un 55.pantā noteiktos aprobežojumus ap notekūdeņu
attīrīšanas ietaisēm.
17. Nosacījumi iekārtas darbībai netipiskos apstākļos.
17.1.Nekavējoties ziņot Ventspils RVP par visām situācijām, kuru dēļ radies vai var rasties
neatļauts vides piesārņojums, kā arī par steidzamu pasākumu uzsākšanu iespējamās avārijas
novēršanai vai avārijas seku likvidēšanai.
17.2.Iekārtas bojājumu gadījumā ierobežot vai apturēt tās darbību līdz brīdim, kad var tikt
atsākta normāla iekārtas darbība.
18. Nosacījumi, pārtraucot iekārtas vai tās daļas darbību, lai samazinātu ietekmi uz vidi.
Ne vēlāk kā 30 dienas pirms uzņēmuma darbības pilnīgas pārtraukšanas iesniegt Ventspils RVP
iesniegumu saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 30.panta (4) daļas noteiktajām prasībām.
19. Nosacījumi avāriju novēršanai un darbībām ārkārtas situācijās.
19.1.Veikt nepieciešamos piesardzības pasākumus lai novērstu vai, ja tas nav iespējams,
samazinātu vides piesārņojumu vai tā risku, kā arī avāriju risku saskaņā ar likuma „Par
piesārņojumu” II nodaļas 5.panta nosacījumiem.
19.2.Saskaņā ar 15.12.2005. „Dabas resursu nodokļa likuma” 22.pantu ne vēlāk kā vienas
darbadienas laikā rakstveidā informēt Ventspils RVP par piesārņojumu, kas emitēts vidē
nepārvaramas varas dēļ, kā arī iesniegt un saskaņot Ventspils RVP pasākumu plānu, lai
novērstu turpmāku piesārņošanu.
19.3.Avārijas gadījumā nekavējoties ziņot par notikušo Ventspils RVP Kontroles daļai (tālr.
63625332 vai 28660478) saskaņā ar avārijas situācijas apziņošanas shēmu.
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.
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20.1.Nekavējoties (ne vēlāk kā 1 darba dienas laikā) informēt Valsts Vides dienesta Ventspils
reģionālo vides pārvaldi (tālr. 63625332 vai 28660478) par atļaujas 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 piesārņojuma raksturu un apjomu, par veiktajiem piesārņojuma likvidācijas
pasākumiem.
20.2.Saskaņā ar 17.05.2007. MK noteikumu Nr.281 "Noteikumi par preventīvajiem un sanācijas
pasākumiem un kārtību, kādā novērtējams kaitējums videi un aprēķināmas preventīvo,
neatliekamo un sanācijas pasākumu izmaksas" 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.Saskaņā ar 17.05.2007. MK noteikumu Nr.281 "Noteikumi par preventīvajiem un sanācijas
pasākumiem un kārtību, kādā novērtējams kaitējums videi un aprēķināmas preventīvo,
neatliekamo un sanācijas pasākumu izmaksas" 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 termiņā 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.Ar vides piesārņojumu saistītu avāriju gadījumā 10 dienu laikā Ventspils RVP iesniegt
rakstisku pasākumu plānu avārijas seku novēršanai.
20.5.Atļaujas 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 inspektoru pieprasījuma sagatavot informāciju par uzņēmuma 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. Ūdens ieguve.
11.Ūdens lietošana.
17.Tieša notekūdeņu un lietus ūdeņu izplūde ūdens objektos (grāvī, upē, ezerā, jūrā).
21.Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem.
24.Monitorings.
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9.tabula
Ūdens ieguve
Ūdens ieguves
avota
identifikācijas
numurs
P300613

P300614

V300026

Ūdens ieguves avots (ūdens objekts vai urbums)
ģeogrāfiskās
ūdens saimnienosaukums un atrašanās
koordinātes
ciskā iecirkņa
vieta (adrese)
kods
Z platums A garums
Ūdensapgādes urbums Nr.1
Mundigciems,Lībagu pagasts,
57013'14" 22036'20,3 "
372277
Talsu novads
Ūdensapgādes urbums Nr.2
Mundigciems,Lībagu pagasts, 57012'23,5 " 22036'29,5 ''
372277
Talsu novads
Mundigu ezers
372277
57013'14" 22036'20,3 "
Mundigciems,Lībagu pagasts,
Talsu novads

Ūdens daudzums
teritorijas
kods

kubikmetri
dienā

kubikmetri
gadā

0880272

52

18980

0880272

47

17155

0880272

6

900

11.tabula
Ūdens lietošana
Ūdens ieguves
avoti un
izmantošanas
veidi
1. No ārējiem
piegādātājiem
2. No
īpašniekiem
piederoša
urbuma
3. Ezers vai upe

Kopējais
ūdens patēriņš
(kubikmetri
gadā)

36135

Atdzesēšanai
(kubikmetri
gadā)

Ražošanas
procesiem
(kubikmetri
gadā)

Sadzīves
vajadzībām
(kubikmetri
gadā)

2010

34125

900

Citiem
mērķiem
(kubikmetri
gadā)

900

4. Jūras ūdens
5. Citi avoti
Kopā

37035

2010

35025
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17.tabula
Tieša notekūdeņu un lietusūdeņu izplūde ūdens objektos (grāvī, upē, ezerā, jūrā)

Izplūdes vietas nosaukums
un adrese (vieta)

Izplūdes
vietas
identifikācijas
numurs

Mundigciema bioloģiskās NAI
ASD PC 250

N300310

Mundigciema bioloģiskās NAI
ASD PC 75

N300600

Izplūdes vietas
ģeogrāfiskās koordinātas

Z platums

0

'

57 13 06

"

57013'00"

A garums

Saņemošā ūdenstilpe

nosaukums

22 36 22"

Meliorācijas
grāvis

22034'50"

Meliorācijas
grāvis

0

'

ūdenssaimniecības
iecirkņa
kods
372277

372277

Notekūdeņu daudzums
ūdens
caurtece
(m3/h)

m3/d
(vidēji)

m3/gadā
(vidēji)

52

19070

16

5840

Izplūdes
ilgums
h/dnn;
d/gadā
24 h/dnn
365
dienas/gadā
24 h/dnn
365
dienas/gadā
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21.tabula
Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem

Atkritumu
klase

200301

190805

200304

Atkritumu
nosaukums

Nešķiroti
sadzīves
atkritumi
Notekūdeņu
bioloģiskās
attīrīšanas
dūņas
Septisko
tvertņu dūņas

nav bīstami

Ienākošā atkritumu plūsma (t/a)
saņemts no
saražots
citiem
kopā
uzņēmumiem
galvenais
t/a
(uzņēmējsaavots
biedrībām)
Iedzīvotāji
70
70

nav bīstami

NAI

nav bīstami

Iedzīvotāji

Atkritumu
bīstamība

Pagaidu
glabāšanā
(t/gadā)

Izejošā atkritumu plūsma (t/a)
pārstrādāts
apglabāts
nodots citiem
daudzums

Rkods

daud
zums

Dkods

uzņēmumiem
(uzņēmējsabiedrībām)

kopā

70

70

1

1

1

1

600

600

600

600
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24.tabula

Monitorings
Kods

Pie ieplūdes NAI
ASD PC 250

Pie izplūdes no
NAI ASD PC 250
meliorācijas grāvī

Pie izplūdes no
NAI ASD PC 75
meliorācijas grāvī

Monitoringam
pakļauti
parametri

Paraugu
ņemšanas
metode

Analīzes metode un
tehnoloģija

pH
Suspendētās vielas

DIN 38404 Teil 5
LVS EN 872: 1996

BSP5

LVS EN 1899- 2:1998

ĶSP
N/NH4

LVS ISO
5667-10:2000

LVS ISO 6060:1989
LVS ISO 6777:1984

N kop

LVS 340:2001

P kop.

LVS EN 1189:2000n.6

P/PO4

LVS EN 1189:2000n.3

pH
Suspendētās vielas

DIN 38404 Teil 5
LVS EN 872: 1996

BSP5

LVS EN 1899- 2:1998

ĶSP

DIN 38409

N/NH4
N/NO2

LVS ISO
5667-10:2000

LVS ISO 6777:1984
LVS ISO 6777:1984

N/NO3

ISO 7890-3:1998 (E)

P/PO4

LVS EN 1189:2000n.3

N kop

LVS 340:2001

P kop.

LVS EN 1189:2000n.6

pH
Suspendētās vielas

DIN 38404 Teil 5
LVS EN 872:2005

BSP5
ĶSP
N kop.
P kop.

LVS ISO
5667-10:2000

LVS EN 1899- 2:1998
LVS ISO 6060:1989
LVS 340:2001

LVS EN 6878:2005 n.7

Kontroles
biežums

Laboratorija, kas
veic analīzes

1 reizi
ceturksnī

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

1 reizi
ceturksnī

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

1 reizi gadā

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

2.Pielikums
Kopsavilkums
24. Kopsavilkumā sabiedrības informēšanai par uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību)
norāda:
24.1.uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) nosaukumu, informāciju par operatoru, īpašnieku un
iekārtas atrašanās vietu;

SIA „Siltumiņš” reģ.Nr.40003291817
Adrese: „Pagastmāja”, Lībagu pagasts, Talsu novads, LV-3201
Objekts: Mundigciema bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, Mundigciems, Lībagu
pagasts, Talsu novads, LV-3257.
24.2.īsu ražošanas aprakstu un iemeslu, kāpēc nepieciešama atļauja;

SIA „Siltumiņš” Mundigciema centrālo bioloģisko notekūdeņu attīrīšanas iekārtu ASD PC
250 piesārņojošā darbība atbilst B kategorijai saskaņā ar MK 2010.gada 30.novembra
noteikumu Nr.1082 “Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības
un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai” 1.pielikuma
8.9.punkta - notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru diennaktī,
kuras attīrītos notekūdeņus novada vidē - prasībām.
SIA „Siltumiņš” Mundigciema privātmāju bioloģisko notekūdeņu attīrīšanas iekārtu ASD PC
75 piesārņojošā darbība atbilst C kategorijai saskaņā ar MK noteikumu Nr.1082 „Kārtība,
kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un
B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai” (30.11.2010.) 2.pielikuma
6.3. punktu – notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ar jaudu no 5 līdz 20 kubikmetriem diennaktī, ja
notekūdeņus novada vidē - prasībām
24.3. piesārņojošās darbības aprakstu (norāda izmantojamos resursus un emisiju ietekmi uz
vidi). Aprakstā sniedz šādas ziņas:
24.3.1. ūdens patēriņš (ikgadējais daudzums – esošām iekārtām) un pasākumi ūdens
lietošanas samazināšanai;

SIA „Siltumiņš” apsaimnieko divus ūdensapgādes urbumus. No urbumiem iegūtais ūdens tiek
pārsūknēts uz ūdens atdzelžošanas iekārtām un pēc attīrīšanas tālāk padots patērētājiem.
Atļaujai pieprasītais dzeramā ūdens daudzums - 99 m3/dnn vai 36135 m3 gadā.
Mazdārziņu laistīšanai tiek izmantots virszemes ūdens no Mundiga ezera. Sezonā no aprīļa līdz
septembrim tiek patērēts līdz 900 m3 virszemes ūdens.
24.3.2. galvenie izejmateriāli (arī kurināmais un degviela) un to lietojums;

Ūdensapgādei un notekūdeņu attīrīšanai Mundigciemā gadā tiek patērētas 94 MWh/a
elektroenerģijas.

24.3.3. bīstamo ķīmisko vielu lietošana un plānotie pasākumi to aizvietošanai;

Netiek izmantotas
24.3.4. nozīmīgākās emisijas gaisā un ūdenī (koncentrācija un ikgadējais lielums);

26

SIA „Siltumiņš Mundigciemā apsaimnieko divas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas. 2011.gadā
tika rekonstruētās centrālās bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ASD PC 250 ar jaudu
45-55 m3/dnn.
Atļaujai pieprasītais notekūdeņu apjoms - 52 m³/dnn jeb 19070 m³/gadā.
2011.gadā Mudigciema privātmāju rajonā tika izbūvētas jaunas bioloģiskās notekūdeņu
attīrīšanas iekārtas ASD PC 75 ar jaudu 12-17 m3/dnn.
Atļaujai pieprasītais notekūdeņu apjoms - 16 m³/dnn jeb 5840 m³/gadā.
Novadīto notekūdeņu daudzums tiek noteikts ar ultraskaņas korelācijas ūdens skaitītājiem
ELKORA S-25.
24.3.5. atkritumu veidošanās un apsaimniekošana;

Nešķirotie sadzīves atkritumi saskaņā ar noslēgto līgumu tiek nodoti apsaimniekošanai SIA
„Kurzemes Ainava Talsi”.
Par notekūdeņu attīrīšanas iekārtu dūņu izvešanu no Mundigciema notekūdeņu attīrīšanas
iekārtām noslēgts līgums ar SIA „Talsu namu pārvalde”.
SIA „Siltumiņš” ir saņēmis Atkritumu pārvadāšanas atļauju Nr.9.5.-13.4/76 (atkritumu veidsseptisko tvertņu dūņas - kods 200304), kuras derīguma termiņš 2013.gada 10.aprīlis.
24.3.6. trokšņa emisijas līmenis;

Mundigciema bioloģiskajās notekūdeņu attīrīšanas iekārtās nav troksni radošu iekārtu.
24.4. iespējamo avāriju novēršanu;

Iespējamās avārijas situācijas ir elektroenerģijas padeves pārtraukumi un ugunsgrēks. Ūdens
ņemšanai ugunsdzēsības vajadzībām ir ierīkoti hidranti.
24.5. nākotnes plānus – iekārtas plānotā paplašināšanos, atsevišķu daļu vai procesu
modernizāciju.

SIA „Siltumiņš” veicis Mundigciemā modernizācijas un paplašināšanas darbus ūdensapgādē
un notekūdeņu novadīšanā, pašlaik netiek plānoti citi pasākumi šajā jomā.
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