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A SADAĻA
Vispārīgā informācija par atļauju
1. Normatīvie akti, uz kuriem pamatojoties izsniegta atļauja:
I.2006.gada 02.novembra “Vides aizsardzības likums” (ar grozījumiem, kas izdarīti
līdz 2010.gada 16.decembrim),
1.LR MK 2009.gada 17.februāra noteikumi Nr.158 "Noteikumi par prasībām attiecībā
uz vides monitoringu un tā veikšanas kārtību, piesārņojošo vielu reģistra izveidi un
informācijas pieejamību sabiedrībai” (ar grozījumiem, kas izdarīti līdz 2010.gada
05.janvārim),
II.2001.gada 15.marta likums "Par piesārņojumu" (ar grozījumiem, kas izdarīti līdz
2011.gada 14.jūlijam),
1.LR MK 2010.gada 30.novembra noteikumi Nr.1082 "Kārtība, kādā piesakāmas A,B
un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas
piesārņojošo darbību veikšanai",
2.LR MK 2002.gada 22.janvāra noteikumi Nr.34 "Noteikumi par piesārņojošo vielu
emisiju ūdenī" (ar grozījumiem, kas izdarīti līdz 2010.gada 27.jūlijam),
3.LR MK 2002.gada 12.marta noteikumi Nr.118 "Noteikumi par virszemes un pazemes
ūdens kvalitāti” (ar grozījumiem, kas izdarīti līdz 2009.gada 22.decembrim),
4.LR MK 2006.gada 02.maija noteikumi Nr.362 ”Noteikumi par notekūdeņu dūņu un to
komposta izmantošanu, monitoringu un kontroli”,
5.LR MK 2011.gada 30.augusta noteikumi Nr.666 “Noteikumi par valsts nodevu par
atļaujas izsniegšanu A un B kategorijas piesārņojošai darbībai, atļaujas nosacījumu
pārskatīšanu, kā arī valsts nodevas maksāšanas kārtību un atvieglojumiem”,
III..2002.gada 12.septembra “Ūdens apsaimniekošanas likums” (ar grozījumiem,
kas izdarīti līdz 2011.gada 03.martam),
1.LR MK 2003.gada 29.aprīļa noteikumi Nr.235 "Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma
prasības, monitoringa un kontroles kārtība" (ar grozījumiem, kas izdarīti līdz
2012.gada 24.aprīlim),
2.LR MK 2003.gada 23.decembra noteikumi Nr.736 "Noteikumi par ūdens resursu
lietošanas atļauju" (ar grozījumiem, kas izdarīti līdz 2009.gada 27.oktobrim),
3.LR MK 2000.gada 01.februāra noteikumi Nr.38 "Noteikumi par Latvijas
būvnormatīvu LBN 222-99 “Ūdensapgādes ārējie tīkli un būves”” (ar grozījumiem,
kas izdarīti līdz 2009.gada 08.septembrim),
4.MK 2011.gada 06.septembra noteikumi Nr.696 “Zemes dzīļu izmantošanas licenču un
bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas kārtība”,
5.2005.gada 14.jūnijā LVĢMC izdotā pazemes ūdeņu atradnes „Cērpiņi” pase,
6.MK 2011.gada 31.maija noteikumi Nr.418 „Noteikumi par riska ūdensobjektiem”,
7.MK 2004.gada 19.oktobra noteikumi Nr.858 “Noteikumi par virszemes ūdensobjektu
tipu raksturojumu, klasifikāciju, kvalitātes kritērijiem un antropogēno slodžu
noteikšanas kārtību” (ar grozījumiem, kas izdarīti līdz 2009.gada 11.augustam),
IV.2010.gada 28.oktobra “Atkritumu apsaimniekošanas likums” (ar grozījumiem,
kas izdarīti līdz 2012.gada 29.martam),
1.LR MK 2011.gada 19.aprīļa noteikumi Nr.302 “Noteikumi par atkritumu klasifikatoru
un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus”,
V.2005.gada 15.decembra
likums “Dabas resursu nodokļa likums” (ar
grozījumiem, kas izdarīti līdz 2010.gada 20.decembrim),
1.LR MK 2007.gada 19.jūnija noteikumi Nr.404 "Dabas resursu nodokļa aprēķināšanas
un maksāšanas kārtība un kārtība, kādā izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju"(ar
grozījumiem, kas izdarīti līdz 2010.gada 13.aprīlim),
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VI.1997.gada 05.februāra “Aizsargjoslu likums” (ar grozījumiem, kas izdarīti līdz
2011.gada 13.oktobrim),
1.LR MK 2004.gada 20.janvāra MK noteikumi Nr.43 “Aizsargjoslu ap ūdens ņemšanas
vietām noteikšanas metodika” (ar grozījumiem, kas izdarīti līdz 2009.gada
13.oktobrim),
2.LR MK 2006.gada 10.oktobra noteikumi Nr.833 “Ekspluatācijas aizsargjoslu
noteikšanas metodika gar ūdensvadu un kanalizācijas tīkliem”,
VII.1997.gada 27.februāra likums “Par mērījumu vienotību” (ar grozījumiem, kas
izdarīti līdz 2009.gada 12.jūnijam),
1.LR MK 2007.gada 09.janvāra noteikumi Nr.40 “Noteikumi par valsts metroloģiskajai
kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu sarakstu” (ar grozījumiem, kas izdarīti līdz
2011.gada 23.augustam),
2.LR MK 2006.gada 05.decembra noteikumi Nr.981 “Noteikumi par mērīšanas līdzekļu
atkārtoto verificēšanu, verificēšanas sertifikātiem un verificēšanas atzīmēm” (ar
grozījumiem, kas izdarīti līdz 2010.gada 14.septembrim),
3.LR MK 2008.gada 25.augusta noteikumi Nr.693 „Noteikumi par mērīšanas līdzekļu
kalibrēšanu” (ar grozījumiem, kas izdarīti līdz 2011.gada 06.septembrim),
VIII.1997.gada 06.novembra “Valsts statistikas likums” (ar grozījumiem, kas izdarīti
līdz 2009.gada 29.janvārim),
1.LR MK 2008.gada 22.decembra noteikumi Nr.1075 “Noteikumi par vides aizsardzības
valsts statistikas pārskatu veidlapām” (ar grozījumiem, kas izdarīti līdz 2012.gada
24.janvārim),
2.LR MK 2008.gada 15.janvāra noteikumi Nr.11 „Noteikumi par rūpniecības
produkcijas klasifikāciju (PRODCOM) (ar grozījumiem, kas izdarīti līdz 2012.gada
06.martam),
3.LR MK 2010.gada 30.marts noteikumi Nr.315 “Noteikumi par Administratīvo
teritoriju un teritoriālo vienību klasifikatoru” (ar grozījumiem, kas izdarīti līdz
2011.gada 01.novembrī),
4.LR MK 2010.gada 30.marts noteikumi Nr.318 “Noteikumi par ūdens saimniecisko
iecirkņu klasifikatoru”.
2. Atļaujas derīguma termiņš un jauna iesnieguma iesniegšanas termiņš:
1.Atļauja izsniegta 2012.gada 17.maijā un derīga visu iekārtas darbības laiku
(2001.gada 15.marta likums "Par piesārņojumu" 32.panta 1.daļa).
2.Liepājas RVP atļauju pārskatīs un atjaunos ik pēc septiņiem gadiem (2001.gada
15.marta likuma "Par piesārņojumu" 32.panta 32.daļa; 2010.gada 30.novembra MK
noteikumu Nr.1082 V nodaļa).
3.Ja iekārtā paredzēts veikt būtiskas izmaiņas, jauns iesniegums jāiesniedz ne vēlāk kā 60
dienas pirms šo izmaiņu veikšanas (2001.gada 15.marta likums "Par piesārņojumu"
22.panta (21) daļa).
4.Atļaujas nosacījumus var pārskatīt, atjaunot vai papildināt visā atļaujas darbības laikā
(2001.gada 15.marta likums "Par piesārņojumu" 32.panta (31) daļa).
5.Jautājumu par jaunas atļaujas izsniegšanu vai atļaujas nosacījumus pārskata šādos
gadījumos:
 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,
 ja saskaņā ar valsts institūciju atzinumu procesa drošības garantēšanai ir
nepieciešams lietot citu tehnoloģiju,
 ja to nosaka citi normatīvie akti,
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Ja iekārtas radītais piesārņojums ir tik būtisks, ka atļaujas nosacījumus vai tajā
noteiktos emisijas limitus nepieciešams pārskatīt vai noteikt atļaujā jaunus
emisijas limitus (2001.gada 15.marta likums "Par piesārņojumu" 32.panta (3)daļa).

3. Informācija par to, kam nosūtītas atļaujas kopijas:
Atļaujas LI12IB0018 kopijas elektroniski nosūtītas:
 Vides pārraudzības valsts birojam, Rūpniecības iela 23, Rīga (arī papīra formātā),
LV1045, e-pasts: irena.grinberga@vpvb.gov.lv;
 Veselības inspekcijas Kurzemes kontroles nodaļai, E.Veidenbauma iela 11, Liepāja,
LV3401, e-pasts: inesa.kasevica@vi.gov.lv;
4. Norāde par ierobežotas pieejamības informāciju:
Ierobežotas pieejamības informācijas nav.
5. Citas saņemtās atļaujas un atļaujas, kuras aizstāj šī atļauja
Atļauja LI12IB0018 aizstāj:
 Skrundas pilsētas NAI Rūpniecības ielā 14 2009.gada 13.martā izdoto atļauju B
kategorijas piesārņojošai darbībai Nr.LI-09-IB-0016 ar derīguma termiņu 2014.gada 12.marts,
 Skrundas pilsētas dzīvojamā rajona „Ģeologi” NAI Pērkona ielā 2009.gada
23.janvārī izdoto atļauju B kategorijas piesārņojošai darbībai Nr.LI-09-IB-0009
ar derīguma termiņu - 2014.gada 22.janvāris,
 Skrundas pilsētas Liepājas ielas 45 NAI 2009.gada 16.martā izdoto C kategorijas
piesārņojošās darbības apliecinājumu Nr.LI-09-IC-0025 ar derīguma termiņu –
beztermiņa.
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B SADAĻA
Pieteiktā darbība, iesnieguma izvērtējums un atļaujas izsniegšanas
pamatojums
6. Pieteiktās darbības īss apraksts.
Skrunda ir novada administratīvais centrs un tās apbūvi veido daudzdzīvokļu mājas,
privātmājas, vidusskola, pirmskolas izglītības iestāde, alternatīvās aprūpes centrs, sociālais
dienests, Skrundas slimnīcas veselības un sociālās aprūpes centrs, mūzikas skola, veikali,
frizētavas, novada pašvaldība, maizes ceptuve, katlumājas - 7gab.
Ūdensapgādes sistēma izveidota, lai nodrošinātu minētos objektus ar ūdeni sadzīves un
ražošanas vajadzībām. Pilsētā ūdeni lieto aptuveni 792 iedzīvotāji. Pie centrālā ūdensvada
pieslēgtas aptuveni 75 daudzdzīvokļu mājas un 39 individuālās mājas. Vasarā ūdens tiek
izmantots arī dārzu laistīšanai, maizes ceptuvē ( 2000m3/gadā), katlumājās apkures sistēmas
papildināšanai (~100 m3/gadā). Ūdens tiek izmantots arī atdzelžošanas iekārtu filtru un
kanalizācijas sistēmas skalošanai ( 2100 m3/gadā).
Kanalizācijas sistēma izveidota, lai novadītu notekūdeņus no dzīvojamām mājām, iestādēm
un uzņēmumiem uz centrālām NAI. Uz NAI aiziet ~85% no patērētā ūdens daudzuma, dažu
privātmāju radītie notekūdeņi tiek novadīti izsūknējamās nosēdakās, ko ar asenizācijas mucu
nogādā uz centrālo NAI septisko notekūdeņu pieņemšanas tvertni.
Lietus notekūdens kanalizācija pilsētā izbūvēta daļēji, kā rezultātā daļa lietusūdens nonāk
kanalizācijas sistēmā, palielinot slodzi pilsētas NAI.
Pilsētā kopā ir 5 pārsūknēšanas stacijas - 2011.gadā no jauna izbūvētas 3 gab. - Raiņa, Pils,
Pērkona ielā, kas nodrošināja centralizētas kanalizācijas sistēmas izveidi; tika likvidētas NAI
Pērkona ielā, bet NAI Liepājas ielā 45 pārbūvētas par pārsūknēšanas staciju.
Skrundas kopējais kanalizācijas sistēmas garums ir ~4700m. Kanalizācijas sistēma izbūvēta
no keramikas caurulēm ar Ø150mm, čuguna caurulēm Ø150 un 200mm un PVC caurulēm
Ø200-300mm. Kanalizācijas spiedvadi izbūvēti no tērauda caurulēm ar Ø 100mm, bet jaunie
spiedvadi no PE ar Ø 110-160mm.
Pilsētas NAI Rūpniecības ielā 14 ar projektēto jaudu 380 m3/dnn tika nodotas ekspluatācijā
2000.gadā. NAI attīrīšanas process – pilnīga oksidācija ar vienlaicīgu dūņu stabilizāciju ar
sadalīšanās procesu bez smakām.
Skrundas kanalizācijas sistēma un NAI sastāv no:
 kanalizācijas trases (~4700m) ar 4 pārsūknēšanas stacijām,
 galvenās (NAI) pārsūknēšanas stacijas,
 septisko notekūdeņu pieņemšanas tvertnes,
 priekšattīrīšanas
iekārtas
(smalkās
redeles,
smilšu
atdalītājs,
sieta
gliemežtransportieris, atdalīto piemaisījumu presētājs, lokālā vadības sistēma),
 uzkrāšanas tvertnes ar tilpumu 120m3,
 bioreaktora (aerācijas turbīna, mikseris, kas iebūvēts reaktora tvertnē, notekūdeņu,
dūņu sūkņi),
 dūņu pārpalikuma tvertnes,
 vadības sistēmas,
 plūsmas mērītāja akas,
 NAI izplūdes,
 pārplūdes izlaides.
Plūsmas mērītājs
Plūsmas mērītājs, kas atrodas akā aiz NAI pirms izplūdes Ventas upē, uzskaita attīrītos
pilsētas notekūdeņus, kā arī tos, kas izplūduši caur pārplūdi no bioreaktora tvertnes lielu
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notekūdeņu pieplūdes gadījumos, jo automātika ieregulēta tā, lai izplūde notiktu vienu reizi
diennaktī -nakts periodā.
Galvenā sūkņu stacija
Ar 4 kanalizācijas sūkņu stacijām savāktie komunālie notekūdeņi nonāk galvenajā sūkņu
stacijā, kas izveidota grodu akā, parkā pie estrādes. Sūkņu darbība ir automatizēta -atkarībā no
notekūdens līmeņa. Sūkņu stacijā ir uzstādītas mehāniskās rupjās redeles ar spraugu izmēru
50mm, lai pasargātu tilpni no piesārņošanas ar liela izmēra svešķermeņiem, kurus nav
iespējams pārsūknēt. Sūkņu stacija ir nodrošināta ar avārijas pārplūdi (Ventas upē) gadījumā,
ja sūkņi pie ekstremālām pieplūdēm nevar nodrošināt pārsūknēšanu.
Septisko notekūdeņu pieņemšanas tvertne
Septisko dūņu no izsmeļamām bedrēm pieņemšana notiek slēgtā tvertnē. No autocisternas
izsūknētās dūņas tajā nonāk caur plūsmas mērītāju, un rupjo redeļu grozu liela izmēra
piemaisījumu atdalīšanai. Pēc tam dūņas ar sūkni, kurš aprīkots ar smalcinātāju, tiek padotas
spiedvadā īsi pirms priekšattīrīšanas bloka. Sūkņa darbība bloķēta gadījumā, ja nedarbojas
neviens no galvenās sūknētavas sūkņiem, lai nodrošinātu labāku samaisīšanos ar komunālo
notekūdeni.
Notekūdeņu priekšattīrīšana
Notiek kompaktajā iekārtā, kas ietver visas mehāniskās priekšattīrīšanas sastāvdaļas un kurās
notekūdens tiek attīrīts no smalkiem piemaisījumiem. Priekšattīrīšanas iekārta aprīkota ar
automātisko vadību, kura nav saistīta ar NAI bioloģisko procesa vadību. Mehāniskā attīrīšana
notiek ar tilpnē iebūvēta sieta gliemežtransportiera palīdzību, kas atdala nost no notekūdeņiem
dažādas peldošās vielas un citus piemaisījumus, kuri tiek savākti konteineros, kas pēc
vajadzības tiek izvesti uz sadzīves atkrituma poligonu. Iekārta projektēta maksimālai slodzei
25 l/sek. Tajā tiek novadīti pilsētas un individuālo māju notekūdeņi, kā arī notekūdeņi no
izsmeļamajām bedrēm.
Uzkrāšanas tvertne
Pēc mehāniskās priekšattīrīšanas notekūdeņi nonāk uzkrāšanas tvertnē, kurā ir iespējams
uzkrāt 1/3 dienas pieplūdumu, kas dod drošību avārijas pieplūžu un nevienmērību gadījumā.
Uzkrāšanas tvertne ir apgādāta ar mikseri un sūkņiem. Process ir mainīgs, tā cikls sākas ap
5.00 no rīta, kad beidzies dūņu un notekūdeņu atsūknēšana.
Bioreaktors
Visi galvenie attīrīšanas procesi notiek vienā tvertnē. Aptuveni 18-20 stundas diennaktī
tvertne darbojas pārmaiņus gan kā aerācijas, gan kā aneksijas baseins. Nakts periodā aerācijas
sistēma un mikseris izslēdzas, aktīvās dūņas nosēžas un bioloģiski attīrītais notekūdens tiek
izsūknēts no tvertnes. Reaktora tvertnē paliek~150m3 aktīvo dūņu un~70m3 ūdens drošības
zona. Tad pēc neliela pārtraukuma vadības programma dod atļauju ieslēgties bufertvertnes
sūknim. Sākas ūdens pieplūde reaktora tvertnē, vienlaicīgi tiek aktivēts skābekļa zonas
signāls. Ja skābekļa saturs reaktorā nokrīt zemāk par iestatīto minimālo vērtību, ieslēdzas
aerācijas turbīna. Notiek aktīva nitrifikācija un BSP noārdīšana. Kad skābekļa saturs sasniedz
maksimāli uzstādīto vērtību, turbīna izslēdzas, tad ieslēdzas tvertnē iebūvētais mikseris un
notiek denitrifikācija. Mikseris darbojas tikai tad, kad darbojas bufertvertnes sūkņi un notiek
jaunu notekūdeņu pieplūde reaktorā. Ja notekūdeņu pieplūde ir neliela, iespējama situācija, ka
uz laiku tiek apturēta gan turbīna, gan mikseris. Šajā gadījumā sistēma gaida jaunu
notekūdeņu pieplūdi vai skābekļa satura samazināšanos. Pārmaiņas nitrifikācijas un
denitrifikācijas procesā notiek iepriekš uzstādītajā programmā ~2.00 naktī. Visu šo laiku
notiek skābekļa satura mērījumi attīrītajos notekūdeņos.
Liekās notekūdeņu aktīvās dūņas tiek atsūknētas no reaktora, kad to daudzums ir sasniedzis
noteiktu līmeni, dūņas tiek sūknētas uz dūņu pārpalikuma tvertni. Liekās dūņas, kas no
reaktora tiek pārsūknētas dūņu tvertnē, tiek pakļautas gravitācijas blīvēšanai, dūņu ūdeni ar
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pašteces nolaišanas mehānismu periodiski atgriež bufertvertnē. Lai paaugstinātu dūņu
mineralizācijas pakāpi, lieko dūņu uzkrāšanas tvertnē ievietots mikseris.
Tvertnes tilpums aprēķināts tā, lai varētu uzkrāt pusgada laikā radušās liekās dūņas, kuras
plānots izsūknēt divas reizes gadā un izmantot pagasta apzaļumošanas darbos.
Kanalizācijas sistēmas, NAI kontrolaku, restu, tvertņu tīrīšanu veikt pēc vajadzības.
NAI operators - uzrauga sistēmas darbību, veic nelielus remontus, atbild par kārtību teritorijā.
Veicot lielākus remontdarbus vai trašu skalošanu, tiek piesaistīti darbinieki no citas nozares.
7. Atrašanās vietas novērtējums.
Skrunda ir pilsēta Kurzemē, Ventas upes kreisajā krastā, Skrundas novada centrs pie autoceļa
A9 un Rīgas—Liepājas dzelzceļa (stacija Skrunda) - 148 km attālumā no Rīgas un 35 km
attālumā no Kuldīgas.
Skrundas pilsēta atrodas Kursas zemienes Pieventas līdzenumā, austrumu daļu aptver
Austrumkursas augstienes Vārmes nolaiduma dienvidrietumu daļa, rietumu daļu terasētās
Ventas ielejas. Vidējais augstums teritorijā ir 30-40 m v.j.l..
Galvenais ūdens nesejslānis ir Devona perioda Mūru –Žagares ūdens horizonts, kas sastāv no
smilšakmeņiem un dolomītiem. Nesējslānis ir labi pasargāts no virszemes piesārņojuma.
Pilsētas NAI atrodas Rūpniecības ielā 14 pilsētas austrumu daļā, kas robežojas ziemeļu un
rietumu pusē ar ģimeņu māju dzīvojamās apbūves teritoriju, dienvidos - ar parka teritoriju, bet
austrumos ir Ventas upe, kurā tiek novadīti attīrītie notekūdeņi.
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas atrodas Ventas upes krastā - 15 m no upes un tās atrodas
virszemes ūdensobjekta (Ventas upe) aizsargjoslā. Ventas upes garums ir 346 km un
aizsargjoslas platums, saskaņā ar Aizsargjoslu likumu, katrā krastā ir noteikts - 300 m.
NAI neietilpst MK noteiktajā jūtīgajā teritorijā, uz kuru attiecas paaugstinātas prasības ūdens
un augsnes aizsardzībai no lauksaimnieciskās darbības izraisīta piesārņojuma ar nitrātiem.
Saskaņā ar pašvaldības teritorijas plānojumu, kurš apstiprināts 2007.gada 25.janvārī,
notekūdeņu attīrīšanas iekārta atrodas teritorijā ar zemes izmantošanas mērķi – NAI teritorija.
Ūdensgūtne „Cērpiņi” atrodas teritorijā ar zemes izmantošanas mērķi - ūdensapgādes
teritorija.
8. Lēmuma pieņemšanas procesā iesniegtie priekšlikumi (norādot, kā tie ņemti vērā):
8.1. valsts vai pašvaldību institūciju priekšlikumi;

Liepājas RVP 2012.gada 13.aprīlī Veselības inspekcijas Kurzemes kontroles nodaļai
izsūtīja vēstuli Nr.5.5-20/420 par priekšlikumiem atļaujas nosacījumiem.
Saņemta vēstule no Veselības inspekcijas Kurzemes kontroles nodaļas 2012.gada
17.maijā (Nr.5.7-33/8397/4773), skatīt 1.pielikumu.
Veselības inspekcijas Kurzemes kontroles nodaļa neiebilst atļaujas izsniegšanai SIA
„Skrundas komunālā saimniecība” Skrundas pilsētai ar nosacījumiem:
par notekūdeņu attīrīšanu un apsaimniekošanu
par smakām
ka tiks ievērotas aizsargjoslas ap NAI
Par dūņu un nosēdumu apsaimniekošanu

ņemts vērā 13.2.punktā
ņemts vērā 12.4.punktā
ņemts vērā 16.punktā
ņemts vērā 15.2.punktā

8.2. citu valstu atbildīgo institūciju priekšlikumi, ja ir pārrobežu ietekme;

Neattiecas.
8.3. sabiedrības priekšlikumi;

Neattiecas.
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8.4.operatora skaidrojumi

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

Neattiecas.
9.2. ieviestie un plānotie tīrākas ražošanas pasākumi;

1.Lai sakārtotu ūdenssaimniecības sistēmu Skrundas pilsētā, pašvaldība ir iesaistījusies
2008.-2012.gada ES Kohēzijas fonda un valsts līdzfinansētā projektā
„Ūdenssaimniecības attīstība 14 Kurzemes reģiona pašvaldībās”, kas paredz sakārtot
ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas atbilstoši Eiropas Savienības prasībām. Projekta
ietvaros ir realizētas šādas aktivitātes:
 jaunu ūdensvadu izbūve (2,9 km),
 hidrantu nomaiņa (63gab),
 jaunas kanalizācijas trases izbūve (1,9 km),
 spiedvada izbūve (1,03 km),
 rekonstruētas(65gab) skatakas,
 ūdens ņemšanas vietā „Cērpiņi” ūdenstorņu vietā izbūvēti 2 pazemes ūdens
rezervuāri ar kopējo tilpumu 380m3. Lai nodrošinātu vienmērīgu spiedienu sistēmā
ir izbūvēta jauna II pacēluma sūkņu stacija,
 ūdens ņemšanas vietā „Cērpiņi” ūdens ieguvei izbūvēti divi jauni urbumi ar
LVĢMC Nr.14761 un 14762,
 projekta ietvaros tika aiztamponēti - „Cērpiņi” urbumi ar LVĢMC Nr.3039 un
10043, Dārza ielas urbums ar LVĢMC Nr.17552,
 kanalizācijas sistēma pārbūvēta vienā kopējā sistēmā. Ar 4 gab pārsūknēšanas
stacijām un 1 galveno (NAI) pārsūknēšanas staciju notekūdeņi nonāk pilsētas NAI
Rūpniecības ielā 14.
2.Saskaņā ar projektu „Ūdenssaimniecības attīstība 14 Kurzemes reģiona pašvaldībās,
Skrundā” paredzēts turpināt kanalizācijas un ūdensvada rekonstrukciju. Tiks veikti arī
jauni pieslēgumi ūdensvadam un kanalizācijai. Plānota papildus 148 iedzīvotāju
nodrošināšana ar pakalpojumu.
9.3. resursu izmantošana (ūdens, enerģija un ķīmiskās vielas);

Ūdensgūtne „Cērpiņi”
Pilsētas apgāde ar dzeramo ūdeni, ko izmanto sadzīves, ražošanas vajadzībām tiek īstenota
no 2010.gadā ierīkotajiem ūdensgūtnes „Cērpiņi” artēziskiem urbumiem Nr.1 (LVĢMC
Nr.14761), Nr.2 (LVĢMC Nr.14762). Esošie urbumi darbojas mainīgā automātiskā
režīmā, kā rezultātā ir vienmērīgs urbuma noslogojums. Urbumiem ir ierīkota aizsargjosla
30 m, kurā ietilpst 10 m stingrā režīma aizsargjosla, bakterioloģiskā aizsargjosla nav
nepieciešama un ķīmiskā aizsargjosla ir 55 ha. Ūdens atdzelžošanas iekārtas, II pacēluma
sūkņu stacija, kā arī abas uzkrāšanas tvertnes atrodas tajā pašā nožogojuma teritorijā. Ēku
durvīm pieslēgta signalizācija.
Ūdensgūtnei „Cērpiņi” ir 2005.gada 14.jūnijā LVĢMC izdotā pazemes ūdeņu atradnes
pase.
Atdzelžošanas iekārtu, kas sastāv no trīs filtriem, kopējā caurplūde ir 25 m3/h. Ūdens
attīrīšanas process sastāv no oksidācijas un filtrēšanas. Filtru skalošanai gadā
nepieciešams 2100 m3 ūdens, kas tiek novadīts grāvī. Veicot baseinu tīrīšanu (pēc
noteiktās monitoringa programmas - 2 reizes gadā) tiek dezinficēti arī ūdens filtri.
Atdzelžošanas stacijā izbūvēta hlorētava filtru dezinfekcijas veikšanai. Ūdens plūsmas
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mērītāji uzstādīti pirms atdzelžošanas iekārtām, kā arī II pacēluma stacijā uz patērētāju.
Attīrītais ūdens tiek uzkrāts ūdens rezervuāros (2x180m3).
Ūdenstorņi vairs netiek lietoti - atslēgti no kopējā tīkla. Uzstādīti 63gab.ūdens hidranti un
rekonstruētas 65 skatakas.
Urbumu Parka ielā 7 (LVĢMC Nr.3022) izmanto NAI vajadzībām; urbums Dārza ielā
(LVĢMC Nr.3033) rezerves urbums, bet Liepājas ielā 12 (LVĢMC Nr.3028) –
nedarbojas. Informāciju par urbumiem skatīt 9.tabulā.
Visiem urbumiem stingrā režīma aizsargjoslas rādiuss - 10 m, urbumam Parka ielā 7
bakterioloģiskā aizsargjosla ir 6m un ķīmiskā aizsargjosla ir 51 m, Dārza ielas urbumam
bakterioloģiskā aizsargjosla nav nepieciešama un ķīmiskā aizsargjosla ir 231 m.
Urbumam Parka ielā verificēts ūdens skaitītājs uzstādīts tieši urbumā. Ūdens ieguves dati
tiek reģistrēti instrumentālās uzskaites žurnālā katra mēneša pirmajā datumā.
Galvenie ūdensvadu tīkli izgatavoti no čuguna, PVC caurulēm ar Ø60 - 160mm.
SIA „Skrundas komunālā saimniecība” ūdens izmantošanas bilanci skatīt 1.attēlā.
1.attēls SIA „Skrundas komunālā saimniecība” ūdens izmantošanas bilance (m3/gadā).
Artēziskie urbumi:
-Cērpiņi 1, P400840;
LVĢMC Nr.14761
-Cērpiņi 2, P400841;
LVĢMC Nr.14762
70 000

Artēziskie urbumi:
-Dārza iela 11, P400539;
LVĢMC Nr.3033 –rezervē
-Liepājas iela 12, P400542;

LVĢMC Nr.3028

Artēziskais urbums
Parka iela 7
P400543;
LVĢMC Nr.3022
50

nedarbojas

`
NAI
vajadzībām
50

Zudumi
3 500

Juridiskās
personas

Fiziskās
personas

(iestādes, veikali, u.c.)

(iedzīvotāji)

20 000

44 400

Uzņēmuma
tehnoloģiskām
vajadzībām (skalošana)
2 100

Skrundas galvenā sūkņu
stacija
100 300

Lietus ūdeņi,
infiltrāts
35 850

A 400376
NAI – bioreaktors
100 300

Izplūde:N 400298
Ventas upe
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Elektroenerģija tiek izmantota Skrundas pilsētas ūdenssaimniecības iekārtu darbībai un
apgaismojumam. Par elektroenerģijas izmantošanu ir noslēgts līgums ar a/s „Latvenergo”.
9.4. emisija gaisā un tās ietekme uz vidi;

Neattiecas.
9.5. smaku veidošanās;

Neattiecas.
9.6. emisija ūdenī un tās ietekme uz vidi;

No Skrundas pilsētas teritorijas uz NAI tiek novadīti sadzīves, ražošanas notekūdeņi. Pēc
notekūdeņu attīrīšanas Skrundas NAI tos novada Ventas upē, skatīt bilances shēmu un
17., 18.tabulu.
Notekūdeņu izplūdē piesārņojošo vielu emisijas ūdenī (par 2010./2011.gadu) skatīt
B1.tabulā.
B1.tabula
Piesārņojošās vielas notekūdeņos
Piesārņojošā viela

Piesārņo
jošās
vielas
kods

Piesārņojo
šo vielu
limitējošā
koncentrā
c. (mg/l)
pēc MK
Nr.34

Piesārņo
-juma
samazinājuma
%
(MK
Nr.34)

Faktiskā
piesārņojošo vielu
koncentrāci
ja -Ieplūdē

(mg/l)
10.11.2011

Faktiskā piesārņojošo vielu
koncentrācija
Izplūdē (mg/l)

20.07.
2010.

10.11.
2011.

07.03.
2012.

Susp.vielas

230 026

Mazāk
nekā 35,0

90

33

<10

80

9,2

BSP5

230 003

50-70

71

4,3

104

-

ĶSP

230 004

Atbilstoša
attīrīšana
Atbilstoša
attīrīšana

50-75

170

<30

256

<30

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

230 015
230 012
230 013
230 016
230 010

5
3,85
6,42
4,16
2,1

46,1
37,8
0,17
6,63
3,06

3,36
0,62
2,56
<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.
Skrundas pilsētas NAI ieplūstošo notekūdeņu CE = 480
Pēc analīžu rezultātiem redzams, ka attīrīšanas iekārtas spēj nodrošināt notekūdeņu
kvalitāti, jo izplūdē netiek pārsniegta suspendēto vielu limitējošā koncentrācija - 35 mg/l.
2011.gada sliktie rezultāti visticamāk norāda uz to, ka ir sajaukti ieplūdes un izplūdes
paraugi.
Liepājas RVP uzskata:
 ka notekūdeņi no NAI būtiski neietekmēs Ventas upes ūdens kvalitāti.
 no NAI novadāmo notekūdeņu kvalitātei jābūt tādai, lai nepasliktinātos Ventas
upes ūdens kvalitāte, jo Ventas upe posmā no Cieceres upes ietekas līdz Abavas
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ietekai, saskaņā ar MK 2011.gada 31.maija noteikumiem Nr.418 „Noteikumi par
riska ūdensobjektiem”, ir riska ūdensobjektu sarakstā.
Ventas upei, saskaņā ar MK 2002.gada 12.marta noteikumiem Nr.118 "Noteikumi par
virszemes un pazemes ūdens kvalitāti”, uzstādītie vides kvalitātes mērķi nosaka, ka upes
ūdenim no Skrundas līdz Kuldīgas-Rīgas šosejas tiltam jāatbilst karpveidīgo zivju
audzēšanai piemērotu ūdeņu ķīmiskai un bioloģiskai kvalitātei. Pēc LVĢMC 2009.,
2010.gada „Ziņojums par virszemes un pazemes ūdeņu aizsardzību” var redzēt, ka
augšpus Nīgrandes Ventas upes ūdens ekoloģiskā kvalitāte atbilst 2 klasei - laba.
Skābekļa režīms uzskatāms par apmierinošu, tā koncentrācija ir pietiekoša gan organisko
vielu oksidēšanai, gan ūdens organismu normālai darbībai.
Ventas upes ūdens kvalitātes datus skatīt B2.tabulā.
B2.tabula
Ventas upes ūdens kvalitāte
Parametru
Faktiskie ūdens analīžu rezultāti (mg/l)
Parametrs
robežlielums
(MK Nr.118) 2010.gada decembris
(mg/l)
500m
300m pēc
pirms NAI NAI

Susp.vielas
≤ 25,0
BSP5
≤4
pH
6-9
Amonija
joni ≤ 0,78
N/NH4
Nejonizēts
≤ 0,025
amonjaks N/NH3
Nitrītjoni N/NO2
≤ 0,03
P kopējais
≤ 0,1
Izšķīdušais skābeklis - 50 % > 7
O2
Fenolu indekss
0,005

2011.gada novembris
500m pirms
NAI

300m pēc
NAI

19,6
1,9
8,2
0,41

10
2,2
8,2
0,34

3,4
3,7
7,8
<0,1

4,0
4,1
7,5
<0,1

-

-

-

-

0,017
<0,1
7,2

0,019
<0,1
7,4

<0,1
-

<0,1
-

-

-

-

-

≤ 0,005

-

-

-

-

Varš (Cu)

≤ 0,04

-

-

-

-

Cinks (Zn)

≤ 1,0

-

-

-

-

-

-

0,88

0,9

Kopējais
hlors

Nitrātu
N/NO3

brīvais

slāpeklis -

Pēc analīžu rezultātiem var redzēt, ka Ventas upes ūdeņi atbilst karpveidīgo zivju ūdeņu
izvirzītajiem kvalitātes robežlielumiem:
Liepājas RVP uzskata, ka:
 upes ūdens analīžu paraugus jāturpina ņemt 1x gadā 500 m pirms un 300 m pēc
Skrundas NAI,
 no NAI novadāmo notekūdeņu kvalitātei jābūt tādai, lai nepasliktinātos Ventas
upes ūdens kvalitāte, jo Ventas upe posmā no Cieceres upes ietekas līdz Abavas
ietekai, saskaņā ar MK 2011.gada 31.maija noteikumiem Nr.418 „Noteikumi par
riska ūdensobjektiem”, ir riska ūdensobjektu sarakstā.
9.7. atkritumu veidošanās un apsaimniekošana;

Objektā veidojas:
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1.Sadzīves
- Nešķiroti sadzīves atkritumi (kods 200301) - saskaņā ar līgumu, atkritumus
apsaimnieko uzņēmums SIA „Eko Kurzeme”. Atkritumu izvešana notiek regulāri 1-2
reizes nedēļā.
2.Ražošanas
- Atkritumi no sietiem (kods 190801) – visās 5 notekūdeņu pārsūknēšanas stacijās un
NAI ir dažādi sieti rupjā piesārņojuma savākšanai. Tos savāc atkritumu konteineros un
regulāri kopā ar sadzīves atkritumiem izved uz atkritumu poligonu. Gada laikā
veidojas 1 t atkritumu.
- Atkritumi no smilšu uztvērēja (kods 190802) - smilšu atdalīšanai NAI ieplūdē ir
izveidots smilšķērājs. Savāktās smiltis tiek atūdeņotas, savāktas atkritumu konteinerā
un kopā ar sadzīves atkritumiem regulāri izvestas uz atkritumu poligonu.
- Sadzīves notekūdeņu dūņas (kods 190805) - NAI attīrīšanas bioloģisko procesu
rezultātā rodas bioloģiski aktīvo dūņu pieaugums, kurš tiek regulāri atdalīts no procesa
un novadīts uz dūņu tvertni. Gada laikā veidojas apmēram 50 t dūņas, kuras ar
specializētu transportu tiek izsūknētas un izvestas uz meža zemēm. Skatīt 21.un
22.tabulu.
9.8. trokšņa emisija;

Galvenie trokšņa avoti ir gaisa pūtēji attīrīšanas iekārtās un sūkņi pārsūknēšanas stacijās.
Visas iekārtas darbojas atļauto decibelu robežās un uzņēmuma radītais troksnis
nepaaugstina troksni ārpus uzņēmuma vairāk kā par 40 decibeliem.
9.9.

augsnes aizsardzība;

Nav informācijas par augsnes piesārņojumu.
9.10.

avāriju risks un rīcības plāni ārkārtas situācijām.

2005.gada 19.jūlija LR MK noteikumu Nr.532 „Noteikumi par rūpniecisko avāriju riska
novērtēšanas kārtību un riska samazināšanas pasākumiem” prasības uz SIA „Skrundas
komunālā saimniecība” NAI neattiecas.
Ugunsdzēsības vajadzībām var tikt izmantoti ierīkotie ugunsdzēšanas hidranti.
Avārijas gadījumā notekūdeņi no NAI var tikt izvesti uz citām NAI, vai darbināt
pārvietojamo spēkstaciju pie kuras pieslēdz gaisa pūtēju aerācijas sistēmas
nodrošināšanai.
Ūdensapgādes stacijā „Cērpiņi” elektroapgādes traucējumu, pārtraukumu gadījumos
iespējams darbināt ģeneratoru, kas iestatīts automātiskā režīmā.
Dezinfekcija ūdensapgādes stacijā „Cērpiņi” tiek veikta 2 reizes gadā, atbilstoši MK
noteikumiem Nr.235. Noslēgts līgums ar SIA ”Mazurs” par baseinu iekšējo sienu
mehānisku attīrīšanu, dezinfekciju ar dezinfekcijas šķīdumu, skalošanu. Firma izmanto
dezinfekcijas materiālu OKORONR 10.
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C SADAĻA
Atļaujas nosacījumi
10. Nosacījumi uzņēmuma darbībai:
10.1. darbība un vadība;

1.SIA „Skrundas komunālā saimniecība” Skrundas NAI saimnieciskā darbība jāveic
atbilstoši:
 atļaujas A sadaļā minēto normatīvo aktu prasībām,
 darbības aprakstam B sadaļā,
 atļaujas nosacījumiem.
2.Atļauja attiecas uz SIA „Skrundas komunālā saimniecība” Skrundas NAI:
 bioloģisko notekūdeņu attīrīšanas iekārtu (NAI) ar jaudu - 380 m3/dnn,
 pazemes ūdens ieguvi – 70 050 m3/gadā.
3.Saskaņā ar 2001.gada 15.marta likuma “Par piesārņojumu” 30.panta 1.daļu un 22.panta
(21) daļa) – operators 60 dienas pirms darbības izmaiņām paziņo par to Liepājas RVP,
kas izvērtē, vai šīs izmaiņas uzskatāmas par būtiskām izmaiņām un vai ir nepieciešams
izdarīt grozījumus atļaujas nosacījumos.
4.Saskaņā ar likuma 2001.gada 15.marta “Par piesārņojumu” 30.panta 3.daļu, operatora
maiņas gadījumā Liepājas RVP iesniegt iesniegumu.
5.Lai novērstu vai, ja tas nav iespējams, samazinātu vides piesārņošanu vai tās risku, kā
arī avārijas risku, veicot piesārņojošo darbību, ievērot likuma “Par piesārņojumu”
5.pantā noteiktos piesardzības pasākumus.
6.Saskaņā ar 2001.gada 15.marta likuma “Par piesārņojumu” 6.panta 2.daļu operatoram
jāsniedz darbiniekiem, kuri veic piesārņojošo darbību, nepieciešamās zināšanas par
kārtību, kādā šī darbība veicama, tās iespējamo ietekmi uz cilvēku veselību un vidi, par
piesardzības pasākumiem šīs ietekmes samazināšanai, kā arī par rīcību avārijas situācijā.
7.Katru gadu līdz 01.martam Liepājas RVP iesniegt informāciju par atļaujas nosacījumu
izpildi (2001.gada 15.marta likuma “Par piesārņojumu” 45.panta (2) daļa; 2009.gada
17.februāra MK noteikumi Nr.158 „Noteikumi par prasībām attiecībā uz vides
monitoringu un tā veikšanas kārtību, piesārņojošo vielu reģistra izveidi un informācijas
pieejamību sabiedrībai” 16.punkts; 2002.gada 22.janvāra MK noteikumu Nr.34
“Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” 65.punkts).
10.2. darba stundas.

Nosacījumi netiek izvirzīti.
11. Resursu izmantošana:
11.1. ūdens;

1.Pilsētas ūdensapgādei nepieciešamo pazemes ūdeni iegūt no ūdensgūtnes „Cērpiņi”
artēziskiem urbumiem ar LVĢMC Nr.14761 un LVĢMC Nr.14762; NAI vajadzībām
izmantot artēzisko urbumu Parka ielā 7 ar LVĢMC Nr.3022, urbums Dārza ielā 11 ar
LVĢMC Nr.3033 –rezervē, atbilstoši 9.tabulai.
2.Pazemes ūdens izmantošanu veikt saskaņā ar bilances shēmu, skatīt 9.3.punktu
(2003.gada 23.decembra MK noteikumu Nr.736 “Noteikumi par ūdens resursu
lietošanas atļauju” - 46.punkts).
3.Regulāri veikt ūdens caurplūdes instrumentālo uzskaiti ūdens ieguves vietā un vietā, kur
ūdeni nodod citam lietotājam. Datus reģistrēt ūdens resursu ieguves instrumentālās
uzskaites žurnālā (2003.gada 23.decembra MK noteikumu Nr.736 “Noteikumi par ūdens
resursu lietošanas atļauju”- 42., 44.punkts, 3.pielikums).
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4.Katra ieraksta pareizību un atbilstību mēraparātu rādījumiem 1 x ceturksnī jāapliecina
atbildīgai amatpersonai.
5.Pazemes ūdens uzskaitei izmantotās mēraparatūras metroloģisko kontroli veikt
akreditētās institūcijās (2006.gada 05.decembra noteikumi Nr.981 “Noteikumi par
mērīšanas līdzekļu atkārtoto verificēšanu, verificēšanas sertifikātiem un verificēšanas
atzīmēm”, 3.pielikums).
6.Mēraparatūras metroloģisko pārbaudi veikt 1 x 4 gados (1997.gada 27.februāra likums
"Par mērījumu vienotību" un 2007.gada 09.janvāra noteikumi Nr.40 “Noteikumi par
valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu sarakstu”).
7.Pazemes ūdens ieguves urbumu atveres konstrukcijā jābūt ierīkotai vietai ūdens līmeņa
mērīšanai un ūdens paraugu ņemšanai (2003.gada 23.decembra LR MK noteikumu
Nr.736 “Noteikumi par ūdens resursu lietošanas atļauju” -34.punkts; 2000.gada
01.februāra noteikumu par Latvijas būvnormatīvu LBN 222-99 “Ūdensapgādes ārējie
tīkli un būves” 5.daļa).
8.Pazemes ūdeņu monitoringu, saskaņā ar Pazemes ūdeņu atradnes „Cērpiņi” pases
prasībām, veikt ekspluatācijas urbumā ar LVĢMC Nr.14761.
 1x ceturksnī dinamiskā ūdens līmeņa mērījumus dziļsūkņa darbošanās laikā,
 1x gadā (pirms attīrīšanas un padeves lietotājam) pazemes ūdeņu ķīmisko analīzi,
nosakot: pH, elektrovadītspēju, NH4+, NO3-, NO2-, Cl-, SO42+, HCO3-, Na+, K+,
Ca2+, Mg2+, permanganāta indeksu vai kopējo oglekli, Fekop, Mn,
 1x gadā valsts SIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” iesniegt
monitoringa rezultātus.
9.Katru gadu (līdz kārtējā gada sākumam) izstrādāt dzeramā ūdens kārtējā monitoringa
programmu, saskaņojot to Veselības inspekcijā (2003.gada 29.aprīļa MK noteikumi
Nr.235 “Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un
kontroles kārtība”, 27., 28.punkts).
10.Dzeramā ūdens kvalitātes kontroli veikt akreditētā laboratorijā (2003.gada 29.aprīļa
MK noteikumi Nr.235 “Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības,
monitoringa un kontroles kārtība”, 37.punkts).
11.Ūdensvada iekārtas (piemēram, rezervuārus, ūdenstorņus, spiedkatlus, nostādinātājus)
mazgāt, tīrīt un dezinficēt pirms ekspluatācijas uzsākšanas un pēc avārijas remonta, kā
arī profilaktiski ne retāk kā divas reizes gadā (2003.gada 29.aprīļa MK noteikumu
Nr.235 “Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un
kontroles kārtība” 16.punkts).
12.Izmantot sūkņus, kuru ražība nepārsniedz artēzisko urbumu pasēs norādītos
rekomendējamos ūdens ieguves debitus.
13.Dzeramā ūdens nodošanu citiem patērētājiem veikt pēc savstarpējiem līgumiem.
14.Katru ceturksni veikt dabas resursu nodokļa aprēķinu par faktisko ūdens ieguvi un
veikt maksājumus Valsts ieņēmumu dienesta noteiktajā budžeta kontā (2005.gada
15.decembra “Dabas resursu nodokļa likums” 27.panta (2), (3) daļa).
15.Pazemes ūdens vērtību un tai atbilstošo likmi noteikt atbilstoši likumdošanā noteiktajai
kārtībai (2005.gada 15.decembra “Dabas resursu nodokļa likums” 2.pielikums,
2007.gada 19.jūnija MK noteikumu Nr.404 “Dabas resursu nodokļa un aprēķināšanas un
maksāšanas kārtība un kārtība, kādā izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju”
3.pielikums, 2011.gada 06.septembra MK noteikumu Nr.696 “Zemes dzīļu
izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas
kārtība” 8.pielikums).
16.Katru ceturksni aizpildīt dabas resursu nodokļa aprēķina lapu par faktiskiem ūdens
ieguves apjomiem un uzrādīt pēc pieprasījuma pārbaudes laikā Liepājas RVP vides
valsts inspektoram; šos uzskaites materiālus uzglabāt trīs gadus (2007.gada 19.jūnija
MK noteikumu Nr.404 “Dabas resursu nodokļa un aprēķināšanas un maksāšanas kārtība
un kārtība, kādā izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju” 43.punkts., 6.pielikums).”
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17.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).
18.Pārtraucot izmantot urbumus Liepājas ielā 12 (LVĢMC Nr.3028) un Dārza ielā 11
(LVĢMC Nr.3033), nodrošināt urbumu konservāciju vai likvidāciju (2011.gada
06.septembra MK noteikumu Nr.696 “Zemes dzīļu izmantošanas licenču un bieži
sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas kārtība” - 21.punkts,
9.pielikums).
19.Par urbuma likvidāciju sastādīto aktu kopiju iesniegt Valsts ģeoloģijas fondā un
Liepājas RVP (2011.gada 06.septembra MK noteikumu Nr.696 “Zemes dzīļu
izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas
kārtība” - 21.punkts, 9.pielikums).
11.2. enerģija;

1.Elektroenerģiju ūdenssaimniecības darbības nodrošināšanai saņemt no as “Latvenergo”
uz līguma pamata.
2.Ievērot iekārtu tehnoloģiskos procesus, taupīt elektroenerģiju. Ja radies nepamatots
enerģijas pieaugums, jāatrod iemesls un jāveic nepieciešamās darbības, lai samazinātu
patēriņu (2001.gada 15.marta likums "Par piesārņojumu" 4.panta (1)daļa 10)punkts).
11.3. izejmateriāli un palīgmateriāli.

Neattiecas
12. Gaisa aizsardzība:
12.1. emisija no punktveida avotiem, emisijas limiti;

Neattiecas
12.2. emisija no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem, emisiju limiti;

Neattiecas
12.3. procesa un attīrīšanas iekārtu darbība;

Neattiecas
12.4. smakas;

Nosacījumi netiek izvirzīti.
12.5. emisijas uzraudzība un mērīšana (mērījuma vietas, regularitāte, metodes);

Neattiecas
12.6. to emisijas veidu pārraudzība, kas rodas no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem;

Neattiecas
12.7. gaisa monitorings;

Neattiecas
12.8. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija;

Neattiecas
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12.9. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām;

Neattiecas
13. Notekūdeņi:
13.1. izplūdes, emisijas limiti;

1.Notekūdeņus (skatīt bilances shēmu) no Skrundas novadīt caur NAI (A400376) Ventas
upē (N400298), limiti atbilstoši 16.tabulai.
2.Notekūdeņu izplūdē nodrošināt piesārņojošo vielu emisiju robežvērtības (mg/l) vai
attīrīšanas tehnoloģiju un atļauto piesārņojuma slodzi (t/gadā) atbilstoši 16.tabulai.
3.Notekūdeņu pieņemšanu uz Skrundas NAI no citiem uzņēmumiem un iestādēm veikt
pēc savstarpējiem līgumiem.
13.2. procesa norise un attīrīšanas iekārtu darbība;

1.Pilsētas NAI ekspluatāciju veikt saskaņā ar NAI ekspluatācijas noteikumiem, lai
sasniegtu maksimālo iespējamo attīrīšanas efektivitāti un informāciju par veiktajiem
darbiem reģistrēt NAI ekspluatācijas žurnālā. (2002.gada 22.janvāra MK noteikumu
Nr.34 “Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” 41.punkts).
2.Kanalizācijas sistēmas un NAI objektu tīrīšanu veikt pēc vajadzības.
3.Neattīrītu notekūdeņu un dūņu emisija virszemes ūdeņos un vidē ir aizliegta (2002.gada
22.janvāra MK noteikumu Nr.34 “Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī”
42.punkts).
13.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes);

1.Ieejošo notekūdeņu paraugu ņemšanu veikt pirms ieplūdes NAI 1 x pusgadā un
akreditētā laboratorijā kontrolēt notekūdeņu kvalitāti, analizējot BSP5, ĶSP un
suspendētās vielas.
2.No NAI izejošo notekūdeņu paraugu ņemšanu veikt aiz attīrīšanas iekārtām 1 x pusgadā
un akreditētā laboratorijā kontrolēt notekūdeņu kvalitāti visām 16.tabulā minētajām
piesārņojošām vielām un atbilstoši 24.tabulai (2002.gada 22.janvāra MK noteikumu
Nr.34 “Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” 56.punkts).
3.Analīžu rezultātus ierakstīt notekūdeņu kvalitātes reģistrācijas žurnālā.
4.Vienu reizi mēnesī notekūdens daudzuma uzskaites datus ierakstīt instrumentālās
uzskaites žurnālā (2005.gada 15.decembra “Dabas resursu nodokļa likums” 13.panta (3)
daļa).
5.Katra ieraksta pareizību un atbilstību mēraparātu rādījumiem 1x ceturksnī jāapliecina
atbildīgai amatpersonai.
6.Katru ceturksni veikt dabas resursu nodokļa aprēķinu par faktisko ūdeņu piesārņojumu
no izplūdes N400298 un veikt maksājumus (2005.gada 15.decembra “Dabas resursu
nodokļa likums” 27.panta (2), (3) punkts).
13.4. mērījumi saņēmējā ūdenstilpē;

1.Vienu reizi gadā veikt Ventas upes ūdens paraugu ņemšanu:
 ~ 500 m pirms NAI izplūdes,
 ~ 300 m pēc NAI izplūdes.
2.Akreditētā laboratorijā, atbilstoši 24.tabulai, 1 x gadā analizēt ūdens kvalitāti šādiem
parametriem:
 suspendētās vielas, BSP5, Pkop, pH, amonija joni (NH4), nitrītjoni (NO2),
izšķīdušais skābeklis
(2002.gada 12.marta MK noteikumu Nr.118 3.pielikums).
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13.5. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija;

Notekūdeņu uzskaitei izmantot standartizētu vai metroloģiski pārbaudītu mēraparatūru,
veikt mēraparātu pārbaudi (1997.gada 27.februāra likums “Par mērījumu vienotību”
7.pants).
13.6. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām.

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).
2.Katru ceturksni aizpildīt dabas resursu nodokļa aprēķina lapu par faktiskiem ūdens
piesārņojuma apjomiem un uzrādīt pēc pieprasījuma pārbaudes laikā Liepājas RVP
vides valsts inspektoram; šos uzskaites materiālus uzglabāt trīs gadus (2007.gada
19.jūnija MK noteikumu Nr.404 43.punkts., 6.pielikums).
3.Ja notekūdeņu monitoringā konstatēta emisijas neatbilstība atļaujas nosacījumiem,
operators par to divu nedēļu laikā informē Liepājas reģionālās vides pārvaldes kontroles
daļu (2002.gada 22.janvāra MK noteikumu Nr.34 VII nodaļas 62.punkts).
14. Troksnis:
14.1. trokšņa avoti un nosacījumi troksni radošo iekārtu darbībai;

Neattiecas
14.2. trokšņa emisijas limiti;

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

Neattiecas
14.4. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām.

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

Atkritumu plūsmu uzņēmumā nodrošināt atbilstoši 21.tabulai.
15.2. atkritumu apsaimniekošanas
nosacījumi;

(savākšanas,

apstrādes,

reģenerācijas

un

apglabāšanas)

1.Atkritumu apsaimniekošanu veikt atbilstoši 22.tabulai.
2.Nešķirotos sadzīves atkritumus un NAI atkritumus (no sietiem, iekārtām, kanalizācijas
sistēmas) savākt standarta konteineros un nodot atkritumu apsaimniekotājuzņēmumam.
Nepieļaut bīstamo atkritumu ievietošanu šajos konteineros (2010.gada 28.oktobra
likums “Atkritumu apsaimniekošanas likums” 15., 19.pants).
3.Notekūdeņu kanalizācijas sistēmas un NAI dūņu un nosēdumu apsaimniekošanu veikt
saskaņā ar 2006.gada 02.maija LR MK noteikumu Nr.362 „Noteikumi par notekūdeņu
dūņu un to komposta izmantošanu, monitoringu un kontroli” prasībām.
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15.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes);

Veikt nebīstamo atkritumu uzskaiti, fiksējot atkritumu veidus, daudzumus,
transportēšanas datumus, apliecinot to ar atbildīgās amatpersonas parakstu (2010.gada
28.oktobra likums “Atkritumu apsaimniekošanas likums” 23.pants (1) daļa 1)punkts).
15.4. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām;

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).
2.Katru gadu valsts statistikas pārskata veidlapā "Nr.2-Ūdens. Pārskats par ūdens resursu
lietošanu " sniegt informāciju par notekūdeņu kanalizācijas sistēmas un NAI nosēdumu
daudzumu (2009.gada 17.februāra MK noteikumu Nr.158 “Noteikumi par prasībām
attiecībā uz vides monitoringu un tā veikšanas kārtību, piesārņojošo vielu reģistra
izveidi un informācijas pieejamību sabiedrībai” 9., 10., 17.punkts).
15.5. atkritumu sadedzināšanas vai līdzsadedzināšanas iekārtai – iekārtas jauda, iekārtā
sadedzināmo atkritumu kategorijas, atkritumu daudzums;

Neattiecas
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.

Neattiecas
16. Prasības augsnes, grunts, kā arī pazemes ūdeņu aizsardzībai.
1.Ievērot noteiktos aprobežojumus aizsargjoslām ap Skrundas pilsētas notekūdeņu

attīrīšanas iekārtām saskaņā ar 1997.gada 05.februāra likuma „Aizsargjoslu likums”
28.un 55.pantu.
2.Ievērot noteiktos aprobežojumus aizsargjoslām ap pilsētas ūdens ņemšanas vietām
saskaņā ar 1997.gada 05.februāra likuma „Aizsargjoslu likums” 35.un 39.panta un
2004.gada 20.janvāra MK noteikumu Nr.43 “Aizsargjoslu ap ūdens ņemšanas vietām
noteikšanas metodika” 9., 10., 12.punkta prasībām.
3.Stingrā režīma aizsargjoslā ap ūdens ņemšanas vietām nodrošināt virszemes ūdens
noteci no aizsargjoslas. Aizsargjoslai jābūt labiekārtotai un iežogotai. Nožogojuma
augstums nedrīkst būt zemāks par 1.5 m, un uz tā jābūt informatīvai zīmei ar uzrakstu
“Nepiederošiem ieeja aizliegta” (2004.gada 20.janvāra MK noteikumu Nr.43
“Aizsargjoslu ap ūdens ņemšanas vietām noteikšanas metodika” 11.punkts).
4.Pazemes ūdens ieguves urbumu atveru aprīkojumam jābūt hermētiskam, sūkņu telpa
jāuztur sanitārajā un tehniskajā kārtībā, kā arī jānodrošina pret applūšanu (2003.gada
23.decembra LR MK noteikumu Nr.736 “Noteikumi par ūdens resursu lietošanas
atļauju” -34.punkts; 2000.gada 01.februāra noteikumu par Latvijas būvnormatīvu LBN
222-99 “Ūdensapgādes ārējie tīkli un būves” 5.daļa).
17. Nosacījumi iekārtas darbībai netipiskos apstākļos.
1.NAI iekārtas darbināt saskaņā ar to ekspluatācijas noteikumiem.
2.Nodrošināt vides aizsardzības iestāžu izvirzīto nosacījumu ievērošanu laikā, kad iekārtas
darbība notiek netipiskos apstākļos (piem. iekārtas vai to daļu darbības ieregulēšana vai
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testēšana) un nodokli par piesārņojumu, kas emitēts vidē noteiktā laika periodā sakarā ar
iekārtai netipisku darbību, aprēķina par visu piesārņojuma apjomu kā par limita robežās
emitēto piesārņojumu (2005.gada 15.decembra “Dabas resursu nodokļa likums”
22.panta (3) punkts).
18.Nosacījumi, pārtraucot iekārtas vai tās daļas darbību, lai samazinātu ietekmi uz vidi;
1.Ne vēlāk kā 30 dienas pirms objekta darbības pilnīgas pārtraukšanas iesniegt Liepājas
RVP attiecīgu iesniegumu (2001.gada 15.marta likuma “Par piesārņojumu” 30.panta (4)
daļa).
2.Ja objekta darbība pilnīgi tiek pārtraukta, veikt pasākumus, kas nepieciešami
piesārņojuma riska novēršanai un iekārtas atrašanās vietas sakārtošanai atbilstošā
stāvoklī (2001.gada 15.marta likums „Par piesārņojumu” 4.pants (9).daļa).
3.Pārtraucot objekta darbību, nodrošināt atkritumu nodošanu utilizācijai uzņēmumam,
kuram ir atbilstoša atkritumu apsaimniekošanas atļauja (2000.gada 14.decembra
“Atkritumu apsaimniekošanas likums” 13.pants (1) punkts, 14.pants (1) punkts).
19.Nosacījumi avāriju novēršanai un darbībām ārkārtas situācijās.
1.Novērtēt avāriju iespējamību, veikt piesardzības pasākumus, kas novērstu avārijas vai
samazinātu to sekas (2001.gada 15.marta likums "Par piesārņojumu" 5.pants).
2.Redzamās vietās izvietot objektam izstrādāto rīcības plānu ugunsgrēka izcelšanās
gadījumā.
3.Ugunsgrēka gadījumos objektā rīkoties saskaņā ar izstrādāto dokumentāciju.
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 91/689EEK un 96/61/EK grozīšanu.
Saskaņā ar (2001.gada 15.marta likuma “Par piesārņojumu” 6., 45.pantiem:
1.Nekavējoties informēt attiecīgās institūcijas:
 ja pārkāpti atļaujas nosacījumi;
 ja radušies vai var rasties draudi cilvēka veselībai, dzīvībai vai videi;
 avārijas vai tās draudu gadījumā.
2.Paziņojumā operatoram jāiekļauj šāda informācija:
 datums un laiks, kad negadījums noticis;
 negadījuma detaļas;
 pasākumi, kas veikti, lai likvidētu sekas un izvairītos no negadījumu
atkārtošanās.
3.Veikt katra pārkāpuma un avārijas reģistrāciju.
21.Nosacījumi vides valsts inspektoru regulārajām kontrolēm.
1.Atļaujas nosacījumu izpildi kontrolē vides valsts inspektori (2001.gada 15.marta likuma
“Par piesārņojumu” 49.pants).
2.Nodrošināt, inspekcijas veikšanai un atļaujas nosacījumu pārbaudei, brīvu pieeju
nepieciešamajiem dokumentiem un datiem par objektu (2001.gada 15.marta likuma “Par
piesārņojumu” 49.pants).
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Tabulu saraksts
Tabulas
Nr
1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Nosaukums
Informācija par noslēgtajiem līgumiem.
Ķīmiskās vielas, ķīmiskie produkti un
citi materiāli, ko izmanto ražošanas
procesā kā izejmateriālus vai
palīgmateriālus un kuri nav klasificēti
kā bīstami
Bīstamās ķīmiskās vielas un maisījumi,
kas izmantoti ražošanā kā izejmateriāli,
palīgmateriāli vai veidojas
starpproduktos vai gala produktos
Kurināmā vai degvielas izmantošana
siltumenerģijai, elektroenerģijai un
transportam uzņēmumā
Uzglabāšanas tvertņu saraksts
Atkritumi, ko izmanto sadedzināšanas
vai līdzsadedzināšanas procesā
Elektroenerģijas izmantošana (gadā)
Siltumenerģijas izmantošana gadā
Ūdens ieguve
Informācija par ūdensapgādes sistēmu
un derīgo izrakteņu (pazemes ūdens)
atradnēm
Ūdens lietošana
Emisijas avotu fizikālais raksturojums
No emisiju avotiem gaisā emitētās
vielas
Emisija no neorganizētiem emisiju
avotiem un smakas
Piesārņojošo vielu emisijas limitu
projekts
Piesārņojošās vielas notekūdeņos
Tieša notekūdeņu un lietusūdeņu
izplūde ūdens objektos (grāvī, upē,
ezerā, jūrā)
Notekūdeņu izplūde uz cita operatora
attīrīšanas iekārtām
Operatora rīcībā esošie kanalizācijas
sistēmu raksturojošie dokumenti
Trokšņa avoti un to rādītāji
Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem
Atkritumu savākšana un pārvadāšana
Atkritumu apglabāšana
Monitorings

Aizpildīta
(atzīmēt Komentārs, ja tabula nav aizpildīta
ar X)
X
Neattiecas
-

Neattiecas
Neattiecas
x
X

Neattiecas
Neattiecas
Atļaujā netiek pievienota
Neattiecas
Atļaujā netiek pievienota

x
x
-

Atļaujā netiek pievienota
Neattiecas
Neattiecas
Neattiecas
Neattiecas

X
X
x
X
X
X

Neattiecas
Atļaujā netiek pievienota
Neattiecas

Neattiecas
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Informācija par noslēgtajiem līgumiem(1)
1.tabula
Nr.
p.k
.
1

Līguma numurs

Līguma priekšmets

Līgumslēdzēju puses

Līgumā norādītā jauda

Līguma termiņš

SAL2010/23

Laboratoriski
izmeklējumi

SIA”SKS”
„BIOR”

29.01.2010
Līdz 29.01.2013

2

Nr.288052-2

Atkritumu apsaimniekošana

3

Nr.2012-T-02

4

Nr.1014266415

Ūdenstorņu,hidroforu
dezinfekcij
Elektroenerģijas piegāde

SIA”SKS”
SIA”EKO KURZEME
SIA”SKS”
SIA”MAZURS”
A/s „Latvenergo”
SIA „SKS”

Dzeramajam ūdenim un
notekūdeņiem ķīmisko un
mikrobioloģisko rād.
noteikšana
240 tonnas/gadā atkritumu
savākšana un pārvadāšana.
Ūdenstorņu, pazemes rezervuāru,
hidroforu tīrīšana, dezinfekcija
Elektroenerģijas sadales sistēmas
pakalpojumu sniegšana.

01.10.2007
Līdz -beztermiņa
14.02.2012
Līdz 31.12.2012
01.02.2012
Līdz 31.01.2013

Piezīme. (1) Operators pēc reģionālās vides pārvaldes pieprasījuma uzrāda līgumu oriģinālus.
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9.tabula
Ūdens ieguve
Ūdens ieguves avota
identif- ikācijas
numurs
(*)

P400840
LVĢMC Nr.14761

Ūdens ņemšanas avots (ūdenstilpe vai urbums)
nosaukums un
ģeogrāfiskās koordinātas
ūdens saimnieciskā
atrašanās vieta
iecirkņa kods
Z platums
A garums
(adrese)
36581
Art.urbums
Garūdene no Durbes
Cērpiņi 1,
56°40’21”
21°59’21”
upītes līdz ietekai Ventā
Skrunda

Ūdens daudzums
teritoriāla
is kods

kubikmetri
dienā

kubikmetri gadā

0621209
Skrunda

96

35 000

0621209
Skrunda

96

35 000

0621209
Skrunda

0,1

50

(Vecais kods 36394100)

P400841
LVĢMC Nr.14762

P400543
LVĢMC Nr.3022

P400539
LVĢMC Nr.3033
P400542
LVĢMC Nr.3028

Art.urbums
Cērpiņi 2,
Skrunda
Artēziskais urbums
Pirts,
Parka iela 7,
Skrunda
Artēziskais urbums
Dārza iela 11
Skrunda
Artēziskais urbums
Liepājas iela 12
Skrunda

56°40’21”

21°59’23”

36581
Garūdene no Durbes
upītes līdz ietekai Ventā
(Vecais kods 36394100)

56°40’31”

22°01’36”

36711
Venta no Klūgas līdz
Ciecerei
(Vecais kods 36511000)

56°40’04”

22°01’10”

36711
Venta no Klūgas līdz
Ciecerei

0621209
Skrunda

Rezervē

(Vecais kods 36511000)

56°40’31”

22°00’38”

36711
Venta no Klūgas līdz
Ciecerei

0621209
Skrunda

Nedarbojas

(Vecais kods 36511000)
Piezīme.
(1)
Saskaņā ar valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" klasifikatoru.
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16.tabula
Piesārņojošās vielas notekūdeņos
Izplūdes
punkta numurs
un adrese

Piesārņojošā viela,
parametrs/ kods (3)

(1)

N400298
Skrundas
attīrīšanas
iekārtas,
Rūpniecības
iela 14,
Skrunda,
Skrundas
novads

Pirms attīrīšanas

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

mg/l, 24
stundās
(vidēji) *

tonnas
gadā
(vidēji )

*

Susp.vielas

230 026

35

120-450

12-45

BSP5

230 003

25

150-350

15-35

ĶSP

230 004

125

210-740

21-74

N kopējais

230 015
230 012
230 013

-

-

-

230 016
230 010

-

-

-

N/NH4
N/NO3

P kopējais
P/PO4

Pēc attīrīšanas
Īss lietotās attīrīšanas
apraksts un tās
efektivitāte (%)*

mg/l,
24 stundās
(vidēji) *

tonnas
gadā
(vidēji)

90

Mazāk nekā 35,0 Mazāk nekā
3,51
50-70
25
2,51
50-75
125
12,54
Bez limita
A400376;
Bez limita
Bez limita
Bioreaktors ar jaudu
3
Bez
limita
380 m /dnn;
Bez limita
attīrīšanas efektivitāte
Bez limita
~85%
Bez limita
Bez limita

* -saskaņā ar MK noteikumiem Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” 52., 53.punkts, 5.pielikums
Piezīme.
(1) Saskaņā ar valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs"klasifikatoru.
(2) Norāda tikai atļaujā.
(3) Vielas kods saskaņā ar valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" apstiprinātu sarakstu.
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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
(1)

Skrundas pilsētas
NAI;
Rūpniecības iela 14
Skrunda, Skrundas
novads

N400298

Izplūdes vietas
ģeogrāfiskās
koordinātas
Z
platums

56040’29”

A garums

22001’33”

Notekūdeņu
daudzums

Saņemošā ūdenstilpe

nosaukums

Ūdenssaimniecības
iecirkņakods

Venta

36711
Venta no Klūgas
līdz Ciecerei

(1)

Izplūdes
ilgums
(2)

ūdens
caurtece
(m3/h)

m3/d
(vidēji)

kubikmetru
gadā
(vidēji)

stundas/
diennaktī
dienas/ gadā

-

275

100 300

24 / 365

(Vecais kods
36511000)

Piezīmes.
(1)
(2)

Saskaņā ar valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" 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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21.tabula
Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem

Atkritumu
klase

Atkritumu
nosaukums
(2)

(1)

200301 Nešķiroti
sadzīves atkritumi

190801 Atkritumi no sietiem
190802 Atkritumi no smilšu
uztvērējiem
190805 Sadzīves n/ū dūņas

Atkritumu
bīstamība(3)

Nav
bīstami
Nav
bīstami
Nav
bīstami
Nav
bīstami

Pagaidu
glabāšanā
(tonnas
gadā)

Ienākošā atkritumu plūsma (t/a)
saņemts no
saražots
citiem
uzņēmugalvetonkopā
miem
nais
nas
(uzņēmēavots
gadā
jsabied(4)
rībām)

-

Iedzīvotāji

-

Notekūdeņu
attīrīšana
Notekūdeņu
attīrīšana
Notekūdeņu
attīrīšana

-

Izejošā atkritumu plūsma (t/a)
nodots
pārstrādāts
apglabāts
citiem
uzņēmuRDmiem
daudaukods
kods (uzņēmējdzums
dzums
(5)
(6)
sabiedrībām)

kopā

200

-

200

-

-

-

-

200

200

1

-

1

-

-

-

-

1

1

13

-

13

-

-

-

-

13

13

50

-

50

50

50

-

-

-

-

Piezīmes.(1) , (2) , (3) Atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada 19.aprīļa noteikumiem Nr.302 "Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kas padara atkritumus bīstamus" un
Ministru kabineta 2006.gada 02.maija noteikumiem Nr.362 “Noteikumi par notekūdeņu dūņu un to komposta izmantošanu, monitoringu un kontroli”
(4)
Atsauce jāsniedz par galveno darbību un procesu katram atkritumu veidam.
(5)
R-kods - atkritumu pārstrādes veids saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 26.aprīļa noteikumiem Nr.319 "Noteikumi par atkritumu reģenerācijas un apglabāšanas veidiem".
(6)
D-kods - atkritumu apglabāšanas veids saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 26.aprīļa noteikumiem Nr.319 "Noteikumi par atkritumu, reģenerācijas un apglabāšanas veidiem".
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22.tabula
Atkritumu savākšana un pārvadāšana

200301

Nešķiroti
sadzīves atkritumi

Nav bīstami

konteineri

Pārvadāto
atkritumu
daudzums
(tonnas/
gadā)
200

190801

Atkritumi no sietiem

Nav bīstami

konteineri

1

Autotransports

Atkritumu pārvadātājuzņēmums

190802

Atkritumi no smilšu
uztvērējiem

Nav bīstami

konteineri

13

Autotransports

Atkritumu pārvadātājuzņēmums

190805

Sadzīves n/ū dūņas

Nav bīstami

Speciālais
transports

50

Autotransports

Atkritumu pārvadātājuzņēmums

Atkritumu
klase (1)

Atkritumu nosaukums(2)

Atkritumu
bīstamība(3)

Savākšanas
veids(4)

Pārvadāšanas veids(5)

Komersants, kas veic
atkritumu
pārvadājumus (vai
atkritumu radītājs)

Autotransports

Atkritumu pārvadātājuzņēmums

Komersants,
kas saņem
atkritumus
Atkritumu
apsaimniekotājuzņēmums
Atkritumu
apsaimniekotājuzņēmums
Atkritumu
apsaimniekotājuzņēmums
Atkritumu
apsaimniekotājuzņēmums

Piezīmes.
(1) , (2) , (3)
(4)
(5)

Saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 19.aprīļa noteikumiem Nr.302 "Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kas padara atkritumus bīstamus".
Konteineri, mucas, maisi un citi.
Autotransports, dzelzceļš, jūras transports.
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24.tabula
Monitorings
(1)

Kods

Monitoringam pakļautie
parametri

Paraugu ņemšanas
metode

Analīzes metode un
tehnoloģija

Kontroles
biežums
(reizes gadā)

Laboratorija, kas
veic analīzes

NOTEKŪDEŅU MONITORINGS

Pirms NAI
Notekūdens
N400298

BSP5
Suspendētās vielas
ĶSP

LVS ISO 566710:2000

LVS EN 1899-2:98
LVS EN 872:2005
LVS ISO 6060:1989

1x pusgadā
1x pusgadā
1x pusgadā

Šajā jomā akreditēta
laboratorija

Izplūdē
BSP5
Suspendētās vielas
ĶSP
Kopējais slāpeklis
Kopējais fosfors
Nitrātu slāpeklis
Amonija slāpeklis
Fosfātu fosfors

Virszemes
ūdens

LVS ISO 566710:2000

LVS EN 1899-2:98
LVS EN 872:2007
LVS ISO 6060:1989
LVS EN ISO 25663:2000
LVS EN ISO 6878:2005
LVS ISO 7890-3:2002
LVS ISO 7150/1:84
LVS EN ISO 6878:2005

1x pusgadā
1x pusgadā
1x pusgadā
1x pusgadā
1x pusgadā
1x pusgadā
1x pusgadā
1x pusgadā

VENTAS UPES ŪDENS MONITORINGS -500 m pirms NAI izplūdes un 300 m pēc NAI izplūdes
BSP5
LVS ISO 5667LVS EN 1899-2:98
1x gadā
10:2000
Šajā jomā akreditēta
Suspendētās vielas
LVS EN 872:2005
1x gadā
laboratorija
P kopējais
LVS EN ISO 6878:2005
1x gadā
Amonija joni (NH4)
LVS ISO 5664:2000
1x gadā
Nitrītjoni (NO2)
LVS ISO 6777:1984
1x gadā
pH
LVS ISO 10523:2009
1x gadā
Izšķīdušais skābeklis -O2
LVS ISO 1899-2:1998
1x gadā

28

1.pielikums

Informācija par iesnieguma un tā precizējumu vai papildinājumu
saņemšanas datumiem
Dokuments
SIA „Skrundas komunālā saimniecība” Iesniegums
(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" II daļu, 3.pielikumu)

Liepājas RVP Atzinums

Saņemts/Nosūtīts
Saņemts
2012.gada 03.aprīlī

Nosūtīts

(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" 25.punktu)

2012.gada 10.aprīlī

Liepājas RVP Vēstule Veselības inspekcijas Kurzemes
kontroles nodaļai

Nosūtīts

(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" 27.punktu)

2012.gada 13.aprīlī

Veselības inspekcijas Kurzemes kontroles nodaļas

Vēstule
(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" 28.punktu)

Saņemts
2012.gada 17.maijā
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2.pielikums

PIETEIKUMA KOPSAVILKUMS
1.Uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) nosaukums, informācija par operatoru, īpašnieku
un iekārtas atrašanās vietu.
Iekārta:

Skrundas pilsētas centrālā ūdensgūtne Cērpiņos un notekūdeņu attīrīšanas
ietaises Rūpniecības ielā 14.
Operators:
SIA „Skrundas komunālā saimniecība”
Tālruņa numurs:
63331258 / 29126785 / 26154604, fakss:63331526
e-pasts:
sks@skrunda.lv; guntars@sks.lv
Īpašnieks:
SIA „Skrundas komunālā saimniecība” Stūra ielā 7, Skrunda
Iekārtas atrašanās vieta: Skrundas novads, Skrundas pilsēta, Cērpiņi un Rūpniecības iela 14
2.Īss ražošanas apraksts un iemesls kāpēc nepieciešama atļauja.
Atļauja nepieciešama esošai piesārņojošai darbībai – Skrundas pilsētas notekūdeņu
novadīšanai (NAI jauda - 380 m3/dnn).
Saskaņā ar MK noteikumu Nr.1082 1. pielikuma punktu:
8.9. – notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ar jaudu 20 un vairāk m3 diennaktī, kuras attīrītos
notekūdeņus novada vidē.
Pilsētas centrālās attīrīšanas iekārtas sāktas būvēt 1997.gadā, bet nodotas ekspluatācijā
2000.gadā.
Iekārtā izmantots viens reaktors, kurā ietverti visi galvenie attīrīšanas procesi. Aptuveni 18-20
stundas diennaktī tvertne darbojas pārmaiņus gan kā aerācija, gan kā aneksijas baseins. Nakts
laikā aerācijas sistēma un mikseris izslēdzas, aktīvās dūņas nosēžas un bioloģiski attīrītais
notekūdens tiek izsūknēts no tvertnes.
Galvenā sūkņu stacija izbūvēta grodu akā parka stūrī pie estrādes. Sūkņu darbība ir
automatizēta- atkarībā no notekūdeņu līmeņa. Stacijā uzstādītas mehāniskās redeles ar
spraugu izmēru 50mm, lai pasargātu tilpni un sūkņus no svešķermeņiem, kurus nevar
pārsūknēt. Papildus sūkņu stacija ir apgādāta ar avārijas noplūdes līniju gadījumam, ja sūkņi
pie ekstremālām pieplūdēm nevar nodrošināt pārsūknēšanu.
Notekūdeņu priekšattīrīšana notiek kompaktajā iekārtā, kas ietver visas mehāniskās
priekšattīrīšanas sastāvdaļas un kurā notekūdens tiek attīrīts no smalkiem piemaisījumiem.
Priekšattīrīšanas iekārta aprīkota ar automātisku vadību, kura nav saistīta ar NAI bioloģisko
procesu vadību.Mehāniskā attīrīšana notiek ar tilpnē iebūvēta sieta gliemežtransportiera
palīdzību, kas atdala no notekūdeņiem peldošās vielas un piemaisījumus, kuri tiek savākti
smilšu un cieto atkritumu konteineros, kas pēc vajadzības tiek izvesti uz cieto sadzīves
atkritumu konteineri. Iekārta projektēta slodzei-25l/sek. Tajā tiek novadīti pilsētas un
individuālo māju notekūdeņi, septiskie notekūdeņi no pilsētas izsmeļamajām bedrēm. Pēc
priekšattīrīšanas notekūdeņi nonāk uzkrāšanas tvertnē, kurā var uzkŗāt 1/3 dienas pieplūdumu,
kas dod drošību avārijas pieplūžu un nevienmērību gadījumā. Uzkrāšanas tvertne aprīkota ar
mikseri un sūkņiem. Process ir mainīgs, tā cikls sākas kad beidzies iepriekšējo iepriekšējo
dūņu un notekūdens atsūknēšana. Reaktora tvertnē paliek ~150 kub. aktīvo dūņu un~70 kub.
ūdens drošības zona. Tad seko neliela iepriekš iestādīta neliela pauze un vadības programma
dod atļauju ieslēgties bufertvertnes sūknim. Sākas ūdens pieplūde reaktora tvertnē, vienlaicīgi
tiek aktivēts skābekļa zonas signāls. Ja skābekļa saturs reaktorā nokrīt zemāk par iestādīto
minimālo vērtību, ieslēdzas aerācijas turbīna. Notiek aktīva nitrifikācija un BSP noārdīšana.
Kad skābekļa saturs sasniedz maksimāli uzstādīto vērtību, turbīna izslēdzas,tad ieslēdzas
mikseris un notiek denitrifikācija. Mikseris darbojas tikai tad, kad darbojas bufertvertnes
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sūkņi, notiek jaunu notekūdeņu pieplūde reaktorā. Ja pieplūde ir neliela, iespējams ka uz laiku
tie apturēta gan turbīna, gan mikseris. Šajā gadījumā sistēma gaida jaunu notekūdeņu pieplūdi
vai skābekļa satura samazināšanos. Pārmaiņas nitrifikācijas un denitrifikācijas procesā notiek
iepriekš iestādītajā programmā. Visu šo laiku notiek skābekļa satura mērījumi. Liekā
notekūdeņu dūņas tiek atsūknētas no reaktora kad to daudzums sasniedzis noteiktu līmeni,
dūņas tiek sūknētas uz dūņu pārpalikuma tanku. Uzkrātās dūņas 2 reizes gadā un izmanto
pagasta apzaļumošanas darbos. NAI darbības rezultātā notekūdeņi tiek attīrīti līdz
pastāvošajiem normatīviem.
3.Piesārņojošās darbības aprakstu, norādot izmantojamos resursus un emisiju ietekmi
uz vidi.
3.1.ūdens patēriņš (ikgadējais daudzums - esošām iekārtām) un pasākumi ūdens
lietošanas samazināšanai.
Pilsētas vajadzībām tiek
urbumiem~70000m3/gadā.

iegūts

pazemes

ūdens

no

diviem

artēziskajiem

3.2.galvenie izejmateriāli (arī kurināmais un degviela) un to lietojums.
Nav
3.3.bīstamo ķīmisko vielu lietošana un plānotie pasākumi to aizvietošanai.
Netiek lietotas
3.4.nozīmīgākās emisijas gaisā un ūdenī (koncentrācija un ikgadējais lielums).
Pēc 2010.gada vidējiem rādītājiem Ventas upē (no centrālās NAI) tika ievadītas sekojošas
piesārņojošās vielas:
Suspendētās vielas 0.71 t/gadā
BSP5
0.31 t/dadā
ĶSP
2,13 t/gadā
Pkop
0,29 t/gadā
Nkop
0,36 t/gadā
P/PO4
0,15 t/gadā
N/NH4
0.27 t/gadā
N/NO3
0.01 t/gadā
3.5.atkritumu veidošanās un apsaimniekošana.
Atkritumu galvenais veidošanās avots ir NAI un sadzīves atkritumi. Ir noslēgts līgums ar
SIA „Eko Kurzeme” par atkritumu izvešanu uz atkritumu apsaimniekošanas poligonu
‘’Ķīvītes” Grobiņas pagasta teritorijā.
3.6.trokšņa emisijas līmenis.
Uzņēmumu radītais troksnis ir nenozīmīgs
4.Iespējamo avāriju novēršana.
Iekārtai nav nepieciešama rūpniecisko avāriju novēršanas programma vai drošības pārskats un
objekta avārijgatavības plāns.
Ugunsdzēsības vajadzībām var tikt izmantoti ugunsdzēšamie hidranti.
Lai nodrošinātu notekūdeņu attīrīšanas procesu elektroenerģijas pārtraukumu gadījumos,
iespējams darbināt pārvietojamu ģeneratoru un ar kompresora palīdzību nodrošināt bioloģisko
procesu NAI. Notekūdeņus ar asenizācijas mucām iespējams izvest uz citām NAI novada
teritorijā.
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5.Nākotnes plānus - iekārtas plānotā paplašināšanās, atsevišķu daļu vai procesu
modernizāciju.
Saskaņā ar projektu „Ūdenssaimniecības attīstība 14 Kurzemes reģiona pašvaldībās, Skrundā”
paredzēts turpināt kanalizācijas un ūdensvada rekonstrukciju. Tiks veikti arī jauni pieslēgumi
ūdensvadam un kanalizācijai. Plānota papildus 148 iedzīvotāju nodrošināšana ar
pakalpojumu.
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