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2012.gada 28.februāris
L Ē M U M S Nr.19
Par 2009.gada 06.novembrī Priekules novada Kalētu pagasta pārvaldei izsniegtās B
kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas Nr.LI-09-IB-0054 papildināšanu un
atļaujas nosacījumu pārskatīšanu.
Adresāts (iesniedzējs):
Priekules novada Kalētu pagasta pārvalde, reģistrācijas Nr.90000031601, juridiskā adrese:
„Liepu aleja-6”, Kalēti, Kalētu pagasts, Priekules novads, LV 3434.
Iesniedzēja prasījums:
Priekules novada Kalētu pagasta pārvaldes iesniegums ar lūgumu Kalētu ciemam izsniegtajā
B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujā Nr.LI-09-IB-0054:
 iekļaut informāciju par jaunizbūvētām bioloģiskajām notekūdeņu attīrīšanas iekārtām
BIO M-70 ar jaudu līdz 70 m3/dnn,
 iekļaut jauno artēzisko urbumu „Veldzes Nr.2” ar LVĢMC Datu Bāzes Nr.14953,
P400839, kas atrodas Kalētu pagasta Kalētu ciemā, zemesgabalā „Veldzes” ar
kad.Nr.6492 001 0149,
 izslēgt tamponēto Kalētu ciema artēzisko urbumu – Bāze (LVĢMC Nr.3762,
P400484),
 iekļaut informāciju par jaunizbūvēto ūdens sagatavošanas staciju.
Dalībnieku viedokļi un argumenti: Neattiecas
Izvērtētā dokumentācija:
1.Priekules novada Kalētu pagasta pārvaldes 2012.gada 01.februāra iesniegums ar
pielikumiem - uz 159 lapām.
2.Liepājas RVP 2009.gada 06.novembrī Priekules novada Kalētu pagasta pārvaldei izdotā
atļauja B kategorijas piesārņojošai darbībai Nr.LI-09-IB-0054 - uz 15 lapām.
Faktu konstatējums:
Izskatot Priekules novada Kalētu pagasta pārvaldes iesniegtos dokumentus, Liepājas RVP
konstatēja, ka 2011.gadā realizētā ERAF līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības attīstība
Priekules novada Kalētu pagasta Kalētu ciemā” I kārtas ietvaros tika:
 izbūvēts jauns artēziskais urbums ar LVĢMC datu bāzes Nr.14953, P400839 Kalētu
pagasta Kalētu ciemā, zemesgabalā „Veldzes”,
 izbūvēta jauna ūdens sagatavošanas stacija ar atdzelžošanas iekārtām,
 izbūvēts ūdensvads ar kopējo garumu – 4127,3 m no polietilēna (PE) caurulēm ar
šķērsgriezumu 20 - 110 mm,
 izbūvēts kanalizācijas vads ar kopējo garumu – 54,4 m no PVC caurulēm ar
šķērsgriezumu 110 - 160 mm,
 tamponēts Kalētu ciema artēziskais urbums - Bāze (LVĢMC Nr.3762).
Kopējais iegūtā ūdens daudzums Kalētu ciemā no urbumiem –„Veldzes Nr.1” un –„Veldzes
Nr.2” mainās sakarā ar nepieciešamību skalot atdzelžošanas iekārtu filtrus un ir 30 000
m3/gadā.

Lēmuma pieņemšanas pamatojums:
1.Kalētu ciemā 2011.gadā realizēta ERAF līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības
attīstība Priekules novada Kalētu pagasta Kalētu ciemā” I kārta.
2.2010.gada 30.novembra MK noteikumu Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C
kategorijas piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas
piesārņojošo darbību veikšanai” 49.punkts.
3.2001.gada 15.marta likums „Par piesārņojumu” 32.panta (2) punkts.
Pieņemtais lēmums:
Veikt 2009.gada 06.novembrī Priekules novada Kalētu pagasta pārvaldei izsniegtās B
kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas Nr.LI-09-IB-0054 atļaujas nosacījumu
pārskatīšanu šādos punktos:
1. Atļaujas titullapā juridisko adresi izteikt šādā redakcijā:
„Liepu aleja-6”, Kalēti, Kalētu pagasts, Priekules novads, LV3434.”
2. B sadaļas „Pieteiktā darbība, iesnieguma novērtējums un atļaujas izsniegšanas
pamatojums” 7.punktu izteikt šādā redakcijā:
„Kalētu ciems ir Kalētu pagasta lielākā apdzīvotā vieta un tā apbūvi veido 6 daudzdzīvokļu
mājas, 35 privātas mājas, pamatskola, kas atrodas bijušajā barona Noldes pilī, bērnudārzs,
pagasta ēka, SIA „Silgme”, SIA „Kings” DUS un z/s „Saulītes” cūku ferma ar ~ 400 cūkām.
Ar centralizētu dzeramā ūdens apgādi tiek nodrošināti 303 ciema iedzīvotāji, kā arī ūdeni
izmanto privāto lopu dzirdināšanai. Ūdens vasarā tiek izmantots arī dārziņu laistīšanai.
Centralizēta notekūdens savākšana ir pieejama 250 iedzīvotājiem, 15 privātmājas (~ 30
cilvēki) notekūdeņus apsaimnieko individuāli.
Realizējot ERAF līdzfinansēto projektu „Ūdenssaimniecības attīstība Priekules novada
Kalētu pagasta Kalētu ciemā”, 2010./2011.gadā Kalētu ciemā tika likvidētas vecās
mazefektīvās NAI (BIO-100), un izbūvētas jaunas NAI – biobloks-aerotenks BIO M-70 ar
projektēto jaudu 70 m³/dnn.
Projekta ietvaros tika nomainīta arī daļa vecās ūdensvada un kanalizācijas trases. Kalētu
kanalizācijas ūdeņu savākšanas sistēmas kopējais garums ~2,7 km un pēc projekta II kārtas
2012.-2013.gadā tiks izbūvēti jauni kanalizācijas tīkli ~ 1055 m garumā. Kanalizācijas
sistēma izbūvēta 1985.gadā no keramikas caurulēm ar Ø100; 150; 200; 400 mm un PVC
caurulēm ar Ø110, Ø160 mm.
Kalētu ciema kanalizācijas sistēma un NAI sastāv no:
 pirmreizējiem nostādinātājiem -2gab. (rupjās frakcijas piesārņojuma
attīrīšana)
 buferrezervuāra V darba=30m3:
1.Notekūdeņu bufertvertne LxBxH=4500x2600x2800
2.maisītājs-mikseris AMD 07.18.1410.
3.Iegremdējams kanalizācijas sūknis ar smalcinātāju GR Blue PRO 100/2/G40
HT
 spiediena dzēšanas akas ar plūsmas mērītāju
 bioloģiskām attīrīšanas iekārtām – aerotenks BIO M - 70
 bioloģiskiem dīķiem (BD) -2 gab
 paraugu ņemšanas akas
 notekūdeņu izlaides
 dūņu uzglabāšanas (mineralizatora) akas
 attīrīšanas ietaišu palīgēkas, kur atrodas 1 kompresors un NAI vadības
pults
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Ciema kanalizācijas sistēmā nonāk tikai sadzīves notekūdeņi, kas pa pašteces kolektoriem
caur diviem nostādinātājiem, kur nosēžas smiltis, tauku daļas u.c. piemaisījumi, aizplūst uz
buverrezervuāru, kur izvietots fekālais sūknis ar pludiņu, tādēļ tā darbība ir atkarīga no ūdens
līmeņa svārstībām.
Tālāk notekūdeņi pa spiedvadu nonāk spiediena dzēšanas akā, kur uzstādīts notekūdeņu
skaitītājs, un tiek samazināts notekūdeņu plūsmas ātrums, un tad notekūdeņi vienmērīgi
aizplūst uz biobloku-aerotenku BIO M-70 ar jaudu - 70 m3/dnn, kas ar starpsienām ir
sadalīts sekojošās attīrīšanas zonās:
 biosorbers-denitrifikators
 aerotenks (nitrifikators)
 otrreizējais nostādinātājs (konusveida).
Denitrifikatorā ir uzstādīts sūknis –maisītājs ar kuru tiek veidots ieplūstošo notekūdeņu un
aktīvo dūņu (ar ērliftu tiek pārsūknētas no konusveida otrreizējā nostādinātāja apakšējās
daļas) homogēns maisījums. Tālāk šis maisījums pa starpsienā ierīkotām lūkām nonāk
aerotenkā- nitrifikatorā, kurā ir uzstādīta aerācijas sistēma. Aerotenkā tiek uzturēts pastāvīgs
izšķīdušā skābekļa daudzums 2,5 – 4,0 mg/l un 2-4 g/l aktīvo dūņu. Šajā zonā notiek –
nitrifikācija, BSP un ĶSP reducēšanās, dūņu reģenerācija.
No aerotenka notekūdeņi kopā ar aktīvām dūņām nonāk konusveida nostādinātājdaļā, kurā
dūņas nogrimst, bet augšā ir attīrīts ūdens, kas pa savācējtekni izplūst no attīrīšanas bloka.
No attīrīšanas bloka izplūdušie notekūdeņi nonāk 2 bioloģiskajos dīķos, un tālāk attīrītie
notekūdeņi pa pašteces kolektoru tiek novadīti uz novadgrāvi, kas pēc 3 km ietek Vārtājas
upē.
Saskaņā ar NAI pasi pirmreizējais nostādinātājs jātīra 2-3 reizes gadā, bet attīrīšanas bloka
(aerotenka) visas sekcijas jātīra 1 x gadā.
NAI darbību pārrauga 1 attīrīšanas iekārtu operators.
Sauso sadzīves atkritumu savākšanai ciemā izvietoti 15 speciālie konteineri. Konteinerus 2x
mēnesī izved SIA „Eko Kurzeme”.
Kalētu pagasta atkritumu izgāztuve “Ruduškalns”, ar platību 4,8 ha, 2002.gadā ir slēgta un
rekultivēta.”
3. B sadaļas „Pieteiktā darbība, iesnieguma novērtējums un atļaujas izsniegšanas
pamatojums” 8.punktu papildināt ar tekstu šādā redakcijā:
„Kalētu ciemā ģeotehniskā izpēte veikta 2010.gadā.
Ģeomorfoloģiski objekts atrodas Rietumkursas augstienes Vārtajas viļņotajā līdzenumā ar
izteikti mālainu grunšu izplatību zem uzbērtajām gruntīm un vietām ar smilšainām gruntīm
slāņu un lēcu veidā. Reljefs izpēte trases joslā mainās no 18,70 m līdz 39,70 m abs. atz.
robežās.
Kalētu ciema teritorijā trases joslās gruntis pēc sava sastāva un izplatības ir samērā
vienveidīgas. Gruntis sastāv pārsvarā no smilts materiāla ar organiskas piejaukums līdz 5%
(irdenām – pārraktām) un būvgružu piejaukumu ( oļi, šķembas) un māla saturu. Uzbērtās
gruntis konstatētas no 0,5 m līdz 2,2 m dziļumam. Zem uzbērtajām gruntīm un augsnes slāņa
griezuma vidusdaļu un pamatni urb.1 līdz urb.6 un urb.10. veido mālainas gruntis. Šajos
urbumos mālainās gruntis konstatētas līdz 3,0 m trases joslā un līdz 5,0 m dziļumam NAI
vietā. Mālaino grunšu slāņos konstatēti vairāki smilšaini (putekļaina un smalka smilts) slāņi
no 0,2 līdz 0,6 m biezumam pārsvarā griezuma vidusdaļā.
Pēc absolūtās augstuma atzīmes gruntsūdens līmenis ir 35,10 m. Urbumam Nr.10 konstatēts
ūdens piesātināts smilts slānis no 1,8 līdz 2,0 m dziļumam 0,2 m biezumā, kurš nostājies 1,6
m dziļumā no zemes virsmas. Iespējamās gruntsūdeņa līmeņa svārstības ir robežās no 0,3 m.
Ūdensvada un kanalizācijas trases joslā gruntsūdens netika konstatēts līdz 3,0 m dziļumam,
bet NAI ietaises vietā gruntsūdens netika konstatēts līdz 5,0 m dziļumam no zemes virsmas.
No ģeotehniskā viedokļa būvniecības apstākļi Kalētu ciema teritorijā trases joslā ir
labvēlīgi.”
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4. B sadaļas „Pieteiktā darbība, iesnieguma novērtējums un atļaujas izsniegšanas
pamatojums” 10.2.punktu izteikt šādā redakcijā:
„Lai sakārtotu ūdenssaimniecības sistēmu Kalētu ciema teritorijā, pašvaldība ir iesaistījusies
projektā „Ūdenssaimniecības attīstība Priekules novada Kalētu pagasta Kalētu ciemā”, kas
paredz sakārtot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas atbilstoši Eiropas Savienības
prasībām līdz 2013.gadam. Kalētu ūdenssaimniecības attīstības projekta ietvaros
2010./2011.gadā ir realizētas šādas aktivitātes:
1.Ūdens attīrīšanas stacijas izbūve, kas apvieno ūdens apstrādi, uzkrāšanu un spiediena
nodrošināšanu. Aktivitāte ietver arī vienas jaunas akas urbšanu un apgādāšanu ar jaunu
aprīkojumu, vienas esošas akas tamponēšanu. Šīs projekta aktivitātes ietvaros tika
nodrošināta kvalitatīvāka dzeramā ūdens piegāde patērētājiem.
2.Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija Kalētu ciemā – kuras ietvaros ir nomainīti
cauruļvadi 4127,3 m garumā. Novēršot ūdens zudumus tika veicināta racionāla ūdens resursu
izmantošana, kā arī iedzīvotājiem tiek piegādāts kvalitatīvs ūdens.
3.Ierīkotas jaunas bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas BIO M – 70 ar projektēto
jaudu 70 m³/dnn, un izbūvēti jauni kanalizācijas tīkli – 54,4 m garumā, kas novērš dabas
piesārņojumu.
Lai precīzi un kvalitatīvi veiktu ūdens patēriņa uzskaiti, 2011.gadā ir uzsākta ūdensskaitītāju
uzstādīšana visiem centralizēti piegādātā ūdens patērētājiem.
Periodā no 2012.gada līdz 2013.gadam plānots realizēt projekta II kārtu. 2011.gadā tika
izstrādāts tehniskais projekts „Kanalizācijas tīkla būvniecība Priekules novada Kalētu
pagasta Kalētu ciemā”, kura rezultātā tiek plānota visu kanalizācijas tīklu rekonstrukcija 2700 m garumā un veikt jaunu pašteces kanalizācijas tīklu izbūvi ~ 1055 m garumā.”
5. B sadaļas „Pieteiktā darbība, iesnieguma novērtējums un atļaujas izsniegšanas
pamatojums” 10.3.punktu izteikt šādā redakcijā:
„Ciema apgāde ar dzeramo ūdeni, ko izmanto sadzīves vajadzībām tiek īstenota no artēziskā
urbuma –„Veldzes Nr.2” ar LVĢMC Datu Bāzes Nr.14953, P400839. Urbums „Veldzes
Nr.1” ar LVĢMC Datu Bāzes Nr.4228, P400483 atrodas rezervē, skatīt 11.1.tabulu.
Ūdenstornis, urbumi „Veldzes Nr.1”, „Veldzes Nr.2” un ūdens sagatavošanas stacija (ŪAS)
atrodas vienā nožogotā teritorijā un ŪAS uzstādīti verificēti ūdens skaitītāji. Ūdens ieguves
dati tiek reģistrēti uzskaites žurnālā katra mēneša pirmajā datumā.
Kalētu ūdensapgādes sistēmā ir divi ūdenstorņi:
 Bāzes ūdenstornis – demontēts.
 Veldzes ūdenstornis – rezervuārs ar tilpumu 100 m3 ir izgatavots no tērauda.
Tornis nodots ekspluatācijā 1992.gadā. Tornis tiek izmantots.
Ūdens ņemšanas vietu aizsargjoslu rādiusus ap Kalētu ciema ūdens urbumiem skatīt
B2.tabulā.
B2.tabula
Aprēķināto aizsargjoslu rādiusi ap ūdens ņemšanas vietām
Nr.p.k
Urbuma
Stingrā režīma
Bakterioloģiskās
Ķīmiskās
nosaukums un
aizsargjoslas
aizsargjoslas rādiuss
aizsargjoslas
Nr.
rādiuss (m)
(m)
rādiuss (m)
1.
Veldzes Nr.1
10
30
173
Nr.4228
2.
Veldzes Nr.2
10
Nav nepieciešama
349
Nr.14953
Urbumu 10m aizsargjoslā atrodas ūdens atdzelžošanas stacija (ŪAS), kas nodota
ekspluatācijā 2011.gadā un tā sastāv no automātiskā spiediena filtra „AQUA FERRUM
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30/2”. Iekārtas ražība līdz 10 kubikmetri stundā. Viss patērētājiem padotais dzeramais ūdens
iziet caur atdzelžošanas iekārtām.
Atdzelžošanas tehnoloģija: ūdens plūsmas aerācija ar atmosfēras gaisu un filtrāciju spiediena
filtros. Filtra materiāls: dažādas frakcijas kvarca smiltis, katalizatora „PYROLOX” granulas,
kuru pārklājums satur mangāna dioksīdu.
Aerācijai nepieciešamo saspiestu gaisu nodrošina kompresors. Liekais gaiss tiek izvadīts pa
atgaisotāju filtra augšpusē, bet oksidētais ūdens plūst uz leju cauri filtra materiālam. Filtru
darbības režīms automātisks. ŪAS iekārtu aprēķinātā ražotspēja - 3 kubikmetri stundā. Filtru
skalojamais ūdens tiek novadīts nosēdakās. Pēc nosēdakām tas tiek novadīts grāvī.
Pēc atdzelžošanas ūdens tiek padots uz ūdenstorni un tālāk - patērētājiem. Ūdensvadu tīkli
izgatavoti no polietilēna (PE) caurulēm ar Ø20mm, 25mm, 32mm, 40mm, 50mm, 63mm,
110mm.
Ir paredzētas divas ūdens paraugu ņemšanas vietas – viena pirms un viena pēc atdzelžošanas
iekārtas. Pirms un pēc atdzelžošanas iekārtas ir paredzēti ūdens mērīšanas mezgli.
Ūdens sagatavošanas stacijā ir stacionārs dīzeļģenerators, lai nodrošinātu nepārtrauktu ūdens
padevi un attīrīšana.
Elektroenerģiju Kalētu ciema vajadzībām nodrošina a/s „Latvenergo”.
Dzeramā ūdens dezinfekciju veic specializēta firma - SIA „Mazurs”, izmantojot savus
dezinfekcijas līdzekļus
Kalētu ciema ūdens izmantošanas bilanci skatīt 1.attēlā.”
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1.attēls DZERAMĀ ŪDENS IZMANTOŠANAS BILANCE KALĒTU CIEMĀ ( m3/gadā )
Artēziskais urb. Veldzes Nr.1

Artēziskais urb. Veldzes Nr.2

P400483; LVĢMC Nr.4228
4 400

P400839; LVĢMC Nr.14953
25 600

Daudzdzīv.
māju iedzīvot.(~208)

11060
Privātmāju
iedzīvotāji ~95(30)

6930
Skola, bērnudārzs,
pagasta māja

2850

Z/s ”Saulītes” cūku
ferma un privātie
lopi

4160

Laistīšana, zudumi

1400

Atdzelžošanas
iekārtu filtru
skalošanai

3600

N400404
Izsmeļamā bedre

2190

A 400212
NAI – BIO-70, 2 BD
18 650

Izplūde: N400193
grāvis Vārtājas upe
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6. B sadaļas „Pieteiktā darbība, iesnieguma novērtējums un atļaujas izsniegšanas
pamatojums” 10.6.punktu izteikt šādā redakcijā:
„Notekūdeņi tiek novadīti caur ciema NAI novadgrāvī un tālāk Vārtājas upē, skatīt bilances
shēmu un 14.2.tabulu.
Notekūdeņu izplūdē piesārņojošo vielu emisijas ūdenī (par 2010./2011.gadu) skatīt
B3.tabulā.
B3.tabula
Piesārņojošās vielas notekūdeņos
Piesārņo Piesārņojoš
Piesārņojošās
jošā viela
o vielu
vielas
limitējošā
kods
koncentrāc.
(mg/l)
pēc MK
Nr.34
Susp.vielas

230 026

BSP5

230 003

ĶSP

230 004

N kopējais
N/NH4
N/NO3
P kopējais
P/PO4

230 015
230 012
230 013
230 016
230 010

Mazāk nekā
35,0
Atbilstoša
attīrīšana
Atbilstoša
attīrīšana
-

Piesārņojuma
samazinājuma %
(MK
Nr.34)

Faktiskā
piesārņojošo
vielu
koncentrācija

Faktiskā
piesārņojošo
vielu
koncentrācija

2010./2011.gads

2010./2011.gads

(mg/l)
ieplūdē

(mg/l)
izplūdē

90

35 / 63,7

23 / 6

50-70

21,7 / 36

6,2 / 16,4

50-75

58,9 / 72

<30 / <30

-

-/ 5,04
-/ <0,1
-/ 0,54
- / 0,16

11 / 8,55 / 0,36 / <0,1 / <0,1 / -

CE - organisko vielu piesārņojuma daudzums notekūdeņos, kurš ir ekvivalents vidējam
viena cilvēka radītajam piesārņojumam dnn, un kura viena vienība atbilst bioķīmiski
noārdošos vielu daudzumam, kas nosaka bioķīmiskā skābekļa patēriņu (BSP)
notekūdeņos. Organisko bioķīmiski noārdāmo vielu noslodze piecās dienās atbilst
bioķīmiskajam skābekļa patēriņam 60 g/O2 dienā.
Kalētu ciema NAI ieplūstošo notekūdeņu CE = 32.
Pēc analīžu rezultātiem redzams, ka 2010.gadā vecās attīrīšanas iekārtas nespēja
nodrošināt notekūdeņu kvalitāti suspendētām vielām, bet 2011.gadā NAI spēj nodrošināt
notekūdeņu kvalitāti, jo piesārņojuma samazinājuma procents suspendētām vielām, BSP5,
un ĶSP ir normas robežās, un izplūdē netiek pārsniegta suspendēto vielu limitējošā
koncentrācija - 35 mg/l.
Liepājas RVP uzskata:
 ka notekūdeņi no NAI būtiski neietekmēs Vārtājas upes ūdens kvalitāti.”
7. C sadaļas „Atļaujas nosacījumi” 11.1.punkta 1.apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:
„1.Atļauja attiecas uz Priekules novada Kalētu pagasta Kalētu ciema:
 notekūdeņu attīrīšanas iekārtu (NAI) ar jaudu - 70 m3/dnn,
 pazemes ūdens ieguvi - 30 000 m3/gadā.”
8. C sadaļas „Atļaujas nosacījumi” 12.1.punkta 1. apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:
„1.Ciema ūdensapgādei nepieciešamo pazemes ūdeni – 30 000 m3/gadā iegūt no
artēziskiem urbumiem –„Veldzes Nr.2” ar LVĢMC Datu Bāzes Nr.14953 un – „Veldzes
Nr.1” ar LVĢMC Datu Bāzes Nr.4228 (rezerves), atbilstoši 11.1.tabulai.”
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9. C sadaļas „Atļaujas nosacījumi” 12.1.punktu 15.apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:
„15.Katru gadu līdz 01.martam (ja nav noteikts savādāk) valsts SIA „Latvijas Vides,
ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” mājaslapā tiešsaistes režīmā elektroniski reģistrēties
un aizpildīt valsts statistikas pārskata veidlapu "Nr.2-Ūdens. Pārskats par ūdens resursu
lietošanu" par iepriekšējo gadu (2008.gada 22.decembra MK noteikumu Nr.1075
“Noteikumi par vides aizsardzības valsts statistikas pārskatu veidlapām” 2, 3, 4.punkts,
1.pielikums).”
10. C sadaļas „Atļaujas nosacījumi” 14.2.punktu izteikt šādā redakcijā:
„2.NAI pirmreizējo nostādinātāju tīrīšanu veikt 2-3 reizes gadā, bet attīrīšanas bloka
(aerotenka) visas sekcijas - 1 x gadā (Komunālo notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas
iekārtu BIO M-70 pases tabula „A”).”
11. C sadaļas „Atļaujas nosacījumi” 14.5.punktu izteikt šādā redakcijā:
„Notekūdeņu uzskaitei izmantot standartizētu vai metroloģiski pārbaudītu mēraparatūru,
veikt mēraparātu pārbaudi.”
12. C sadaļas „Atļaujas nosacījumi” 14.6.punktu izteikt šādā redakcijā:
„1.Katru gadu līdz 01.martam (ja nav noteikts savādāk) valsts SIA „Latvijas Vides,
ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” mājaslapā tiešsaistes režīmā elektroniski reģistrēties
un aizpildīt valsts statistikas pārskata veidlapu "Nr.2-Ūdens. Pārskats par ūdens resursu
lietošanu" par iepriekšējo gadu (2008.gada 22.decembra MK noteikumu Nr.1075
“Noteikumi par vides aizsardzības valsts statistikas pārskatu veidlapām” 2, 3, 4.punkts,
1.pielikums).”
13. C sadaļas „Atļaujas nosacījumi” 16.4.punktu izteikt šādā redakcijā:
„1. Katru gadu līdz 01.martam (ja nav noteikts savādāk) valsts SIA „Latvijas Vides,
ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” mājaslapā tiešsaistes režīmā elektroniski reģistrēties
un aizpildīt valsts statistikas pārskata veidlapu " Nr.3-Atkritumi. Pārskats par atkritumiem"
par iepriekšējo gadu (2008.gada 22.decembra MK noteikumu Nr.1075 “Noteikumi par
vides aizsardzības valsts statistikas pārskatu veidlapām” 2, 3, 4.punkts, 3.pielikums).”
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14. 11.1. tabulu izteikt šādā redakcijā:

11.1 tabula
Ūdens ieguve
Ūdens ieguves
avota identifikācijas
numurs
(*)

P400483
(LVĢMC
Nr.4228)
P400839
(LVĢMC
Nr.14953)

Ūdens ņemšanas avots (ūdenstilpe vai urbums)
ģeogrāfiskās koordinātas
nosaukums un atrašanās
ūdens saimnieciskā
vieta (adrese)
iecirkņa kods
Z platums
A garums
Art. urbums „Veldzes Nr.1”,
Kalēti, Priekules novads

0

56 21’39”

0

21 28’21”

348621
Birztala no Brancupes
līdz ietekai Vārtājā
(Vecais kods 34862100)

Art. urbums „Veldzes Nr.2”,
Kalēti, Priekules novads

56021’39”

21028’20”

348621
Birztala no Brancupes
līdz ietekai Vārtājā
(Vecais kods 34862100)

Ūdens daudzums
teritoriālais
kods

kubikmetri
dienā

kubikmetri
gadā

0641664
Kalētu
pagasts

12,1

4 400

0641664
Kalētu
pagasts

70,1

25 600

Piezīmes.
(*)

Saskaņā ar Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra klasifikatoru.
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15. 14.1. tabulu izteikt šādā redakcijā:

14.1.tabula
Piesārņojošās vielas notekūdeņos
Izplūdes
punkta
numurs un
adrese

Susp.vielas

230 026

Koncentrācija, ko
nedrīkst
pārsniegt
(mg/l) (2)
-

BSP5

230 003

-

300

A400212

ĶSP

230 004

-

450

N kopējais
N/NH4
N/NO3

230 015
230 012
230 013

-

-

-

BIO-70; 2BD
ar jaudu
70 m3/dnn.

P kopējais
P/PO4

230 016
230 010

-

-

-

Piesārņojošā viela,
parametrs, kods (3)

(1)

N400193
Kalētu NAI,
“Tērces”,
Kalētu
ciems

Pirms attīrīšanas
tonnas
gadā
(vidēji )

Īss lietotās
attīrīšanas
apraksts un tās
efektivitāte (%)*

mg/l, 24
stundās
(vidēji) *
325

90

Pēc attīrīšanas
mg/l,
24 stundās
(vidēji) *
Mazāk nekā
35,0
25
125
Bez limita
Bez limita
Bez limita
Bez limita
Bez limita

tonnas
gadā
(vidēji)
Mazāk nekā
0,653
0,466
2,331
Bez limita
Bez limita
Bez limita
Bez limita
Bez limita

* - saskaņā ar MK noteikumiem Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” 52., 53.punkts, 5.pielikums un NAI pasi
Piezīme.
(1) Saskaņā ar valsts SIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra” klasifikatoru.
(2) Norāda tikai atļaujā.
(3) Vielas kods saskaņā ar Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūras apstiprinātu sarakstu.
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16. 14.2. tabulu izteikt šādā redakcijā:
14.2.tabula
Tieša notekūdeņu un lietusūdeņu izplūde ūdens objektos (grāvī, upē, ezerā, jūrā)
Izplūdes vietas
nosaukums un
adrese (vieta)

Izplūdes
vietas
identifikācijas
numurs
(1)

Kalētu NAI,
Kalētu ciems

N400193

Izplūdes vietas
ģeogrāfiskās
koordinātas
Z platums

56º21'34"

A garums

21º27'53"

Notekūdeņu
daudzums

Saņemošā ūdenstilpe

Nosaukums

Novadgrāvis

Ūdens-saimniecības iecirkņa
kods
(1)

348621
Birztala no Brancupes līdz
ietekai Vārtājā

Izplūdes
ilgums
(2)

ūdens
caurtece
(m3/h)

m3/dnn
(vidēji)

kubikmetru
gadā
(vidēji)

stundas/
diennaktī
dienas/
gadā

-

51,1

18 650

24 / 365

(Vecais kods 34862100)

Piezīmes.
(1)
(2)

Saskaņā ar Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra klasifikatoru.
Neregulārām izplūdēm izplūdes periodu norāda stundās, dienās, mēnešos un gados (arī periodus, kas saistīti ar sistēmas uzstādīšanu, uzturēšanu un remontēšanu).
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Piemērotās tiesību normas:
1.2001.gada 15.marta likums „Par piesārņojumu” 32.panta (2) punkts.
2.2010.gada 30.novembra MK noteikumu Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C
kategorijas piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas
piesārņojošo darbību veikšanai” 49.punkts.
3.2001.gada 25.oktobra „Administratīvā procesa likums” 65.panta (4) daļa, 67.pants.

Lēmums ir neatņemama Priekules novada Kalētu pagasta pārvaldes B kategorijas
piesārņojošās darbības atļaujas Nr.LI-09-IB-0054 sastāvdaļa kopš lēmuma spēkā stāšanās
dienas. Atļaujas turētāja pienākums ir uzrādīt šo lēmumu kontrolējošām institūcijām.

Lēmumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Vides pārraudzības
valsts birojā. Iesniegumu par apstrīdēšanu iesniegt Liepājas reģionālajā vides pārvaldē, Jaunā
ostmalā 2a, Liepājā, LV3401.

Lēmuma kopija nosūtīta:
1.Veselības inspekcijas Kurzemes kontroles nodaļa, reģistrācijas Nr.90002448818,
E.Veidenbauma iela 11, Liepāja, LV3401 (elektroniski).
2.Vides pārraudzības valsts birojs, reģistrācijas Nr.90000628077, Rūpniecības iela 23, Rīga,
LV1045.

Direktore

I.Sotņikova
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