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A SADAĻA
Vispārīgā informācija par atļauju
1. Normatīvie akti, uz kuriem pamatojoties izsniegta atļauja


























LR likums “Par piesārņojumu” (15.03.2001., ar grozījumiem, kas izdarīti līdz
07.05.2009.)
LR likums „Vides aizsardzības likums” (15.11.2006., ar grozījumiem, kas izdarīti
līdz 12.06.2009.)
LR likums „Dabas resursu nodokļa likums” (15.12.2005., ar grozījumiem, kas
izdarīti līdz 12.06.2009.)
LR likums „Atkritumu apsaimniekošanas likums” (14.12.2000., ar grozījumiem,
kas izdarīti līdz 13.03.2008.)
LR likums “Ūdens apsaimniekošanas likums” (12.09.2002, ar grozījumiem, kas
izdarīti līdz 23.04.2009.)
LR likums “Aizsargjoslu likums”(05.02.1997., ar grozījumiem, kas izdarīti līdz
14.05.2009.)
LR likums „Par mērījumu vienotību” (27.02.1997., ar grozījumiem, kas izdarīti
līdz 12.06.2009.)
LR likums “Valsts statistikas likums”(06.11.1997., ar grozījumiem, kas izdarīti
līdz 29.01.2009.).
LR MK noteikumi Nr.294 “Kārtība, kādā piesakāmas A,B un C kategorijas
piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošās
darbības veikšanai” (09.07.2002., ar grozījumiem, kas izdarīti līdz 06.01.2009.)
LR MK noteikumi Nr.404 "Dabas resursu nodokļa aprēķināšanas un maksāšanas
kārtība un kārtība, kādā izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju" (19.06.2007. ar
grozījumiem, kas izdarīti līdz02.06.2009.)
LR MK noteikumi Nr.985 "Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām,
kuras padara atkritumus bīstamus" (30.11.2004.)
LR MK noteikumi Nr.362 "Noteikumi par notekūdeņu dūņu un komposta
izmantošanu, monitoringu un kontroli”(11.05.2006.)
LR MK noteikumi Nr.1075 “Noteikumi par vides aizsardzības valsts statistikas
pārskatu veidlapām”( 22.12.2008.)
LR MK noteikumi Nr.40 „Valsts metroloģiskai kontrolei pakļauto mērīšanas
līdzekļu saraksts” (09.01.2007., ar grozījumiem, kas izdarīti līdz 11.06.2008)
LR MK noteikumi Nr.34 "Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī"
(22.01.2002. ar grozījumiem, kas izdarīti līdz 15.04.2008.)
LR MK 2002.gada 12.marta noteikumi Nr.118 "Noteikumi par virszemes un
pazemes ūdens kvalitāti”(12.03.2002. ar grozījumiem, kas izdarīti līdz
07.07.2008.)
LR MK 2003.gada 29.aprīļa noteikumi Nr.235 "Dzeramā ūdens obligātās
nekaitīguma prasības, monitoringa un kontroles kārtība"(29.04.2003. ar
grozījumiem, kas izdarīti līdz 19.05.2008.)
LR MK noteikumi Nr.43 "Aizsargjoslu ap ūdens ņemšanas vietām noteikšanas
metodika" (20.01.2004., ar grozījumiem 17.03.2008.)
LR MK noteikumi Nr.158 "Noteikumi par prasībām attiecībā uz vides
monitoringu un tā veikšanas kārtību, piesārņojošo vielu reģistra izveidi un
informācijas pieejamību sabiedrībai”(17.02.2009.)
LR MK noteikumi Nr.736 "Noteikumi par ūdens resursu lietošanas atļauju"
(23.12.2003., ar grozījumiem, kas izdarīti līdz 13.09.2005.)
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LR MK noteikumi Nr.11 „Noteikumi par rūpniecības produkcijas klasifikāciju
(PRODCOM)” (15.01.2008., ar grozījumiem 25.11.2008.)
LR MK noteikumi Nr.214 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 223-99
“Kanalizācijas ārējie tīkli un būves” ( 15.06.99 ar grozījumiem līdz 18.01.2005.)
LR MK 2000.gada 01.februāra noteikumi Nr.38 "Noteikumi par Latvijas
būvnormatīvu LBN 222-99 “Ūdensapgādes ārējie tīkli un būves””(01.02.2000., ar
grozījumiem, kas izdarīti līdz 21.12.2004.)

2. Atļaujas derīguma termiņš un jauna iesnieguma iesniegšanas termiņš
Atļauja izsniegta uz 5 gadiem un derīga līdz 2014. gada 30.septembrim.
Jauns pieteikums vides pārvaldē jāiesniedz :
 60 dienas pirms atļaujas termiņa beigām;
 90 dienas pirms būtiskām izmaiņām esošā piesārņojošā darbībā;
 Viena mēneša laikā:
- ja ir saņemta informācija par piesārņojuma negatīvo ietekmi uz
cilvēku veselību vai vidi, ir pārsniegti vides kvalitātes normatīvu
robežlielumi;
- ja iekārtas radītais piesārņojums ir tik būtisks, ka atļaujas
nosacījumus vai tajā noteiktos emisijas limitus nepieciešams
pārskatīt vai noteikt atļaujā jaunus emisijas limitus (likums „Par
piesārņojumu” 32.pants 3.daļa, 1.-4., 8.punkts).
3. Informācija par to, kam nosūtītas atļaujas kopijas
Atļaujas kopijas nosūtītas:
- Vides pārraudzības valsts birojam (VPVB), Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV 1045
(arī elektroniski);
- Veselības inspekcijas Kurzemes kontroles nodaļai, Liepājas ielā 64, Kuldīgā,
LV 3301(elektroniski).
4. Norāde par ierobežotas pieejamības informāciju
Atļaujā nav ietverta ierobežotas pieejamības informācija.
5. (Svītrots ar 26.07.2005. noteikumiem Nr.567)
6. Citas saņemtās atļaujas un atļaujas, kuras aizstāj šī atļauja
Atļauja LI-09-IB-0049 aizstāj:
 2004.gada 11. augustā izdoto atļauju B kategorijas piesārņojošai darbībai
Nr.LIT-12-079B ar derīguma termiņu - 2009.gada 10. augustam
(2009.gada 4. augusta lēmums Nr.132 par derīguma termiņa pagarināšanu
līdz 2009.gada 1. oktobrim).
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B SADAĻA
Pieteiktā darbība, iesnieguma novērtējums un atļaujas izsniegšanas
pamatojums
7. Pieteiktās darbības īss apraksts
Ūdens apgādi Upīškalna ciema iedzīvotājiem nodrošina dziļurbums Nr.1 (LVĢMA
4576). Ar ūdens apgādi tiek nodrošināti aptuveni 70 iedzīvotāji, kas dzīvo
daudzstāvu mājās un privātmājās. Ar ūdeni tiek nodrošināta draudzes ,,Dzīvības
vārds” ēka. Ciematā ūdens tiek izmantots saimnieciskajām vajadzībām, kā arī tiek
izmantots piemājas saimniecībās lopu dzirdināšanai.
Ciema centralizēto kanalizāciju izmanto aptuveni 70 iedzīvotāji.
Projekta „Ventas upes baseina mazo apdzīvoto vietu ūdenssaimniecību sakārtošana”
ietvaros ciema ūdens sagatavošanas ēkā tika uzstādītas ūdens atdzelžošanas
iekārtas.
Ūdensvada dezinfekciju un nodrošina SIA ,,Desco” ar saviem materiāliem.
Ūdensapgādes sistēmas tehnisko pasi skatīt pielikumā Nr.2.
Upīškalna ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtas (NAI) tika izbūvētas 1976.gadā ar
jaudu 100 m3/dnn. NAI sastāvs:
- emšers (EM);
- dzelzbetona tekne;
- bioloģiskais dīķis;
- dūņu aka (netiek izmantota).
Kanalizācijā nokļūst tikai saimnieciski - fekālie notekūdeņi, kas pa pašteces
kolektoriem nonāk uz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām – emšeru (EM) ar
horizontālo tekni, kur notiek notekūdeņu mehāniskā attīrīšana no suspendētām
vielām un daļēji no BSP5 ( līdz 40%). Dzidrinātais notekūdens no emšera akas
nonāk bioloģiskajā dīķī, kur notiek bioloģiskā attīrīšana. Attīrītie notekūdeņi tiek
novadīti Taurkalnu upītē.
Emšeru tīra divas reizes gadā, izvedot nosēdumus ar asenizācijas mucu uz
lauksaimniecībā izmantojamām zemēm. NAI fiziskais nolietojums ir aptuveni 80%.
Kanalizācijas sistēmas tehnisko pasi skatīt pielikumā Nr.3.
Sauso sadzīves atkritumu savākšanai ciemā izvietoti standarta konteineri.
Konteinerus 2 x mēnesī izved atkritumu apsaimniekotājuzņēmums SIA „Ventspils
labiekārtošanas kombināts”.
8. Atrašanās vietas novērtējums
Kurmāles pagasts atrodas Kuldīgas rajona centrālajā daļā dienvidrietumos no
Kuldīgas pilsētas. Ziemeļos tas robežojas ar Padures, ziemeļrietumos ar Īvandes,
rietumos ar Gudenieku, dienvidos ar Turlavas, bet dienvidaustrumos – ar Snēpeles,
austrumos ar Pelču pagastiem.
Upīškalna ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtas atrodas netālu no ezera. NAI
neatrodas ezera aizsargjoslā.
9. Lēmuma pieņemšanas procesā iesniegtie priekšlikumi (norādot, kā tie ņemti
vērā):
9.1. valsts un pašvaldību institūciju priekšlikumi
Nav saņemti.
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9.2.citu valstu atbildīgo institūciju priekšlikumi, ja ir pārrobežu ietekme
Neattiecas.
9.3.sabiedrības priekšlikumi
Neattiecas.
9.4.operatora skaidrojumi
Neattiecas.
10. Iesnieguma novērtējums
10.1. ieviestie un plānotie labākie pieejamie tehniskie paņēmieni A kategorijas
darbībām
Neattiecas.
10.2. ieviestie un plānotie tīrākas ražošanas pasākumi
1. Projekta ,,Ventas upes baseina mazo apdzīvoto vietu ūdenssaimniecību
sakārtošana” ietvaros ciema ūdens sagatavošanas ēkā tika uzstādītas ūdens
atdzelžošanas iekārtas.
2. Daļēji ir ieviesta atkritumu šķirošana un atkritumu apsaimniekotājuzņēmumam
SIA ,,Ventspils labiekārtošanas kombināts” nodod jau sašķirotus atkritumus.
10.3. resursu izmantošana (ūdens, enerģija un ķīmiskās vielas)
1

Ūdens apgādi Upīškalna ciema iedzīvotājiem nodrošina dziļurbums Nr.1
(LVĢMC 4576). Ar ūdens apgādi tiek nodrošināti aptuveni 70 iedzīvotāji, kas
dzīvo daudzstāvu mājās un privātmājās. Ar ūdeni nodrošina arī draudzes
,,Dzīvības vārds” ēku. Urbums Nr.1 un spiedvads atrodas vienā iežogojumā, un
ir uzstādīts ūdens skaitītājs. Ūdensvada dezinfekciju un tīrīšanu nodrošina SIA
„Desco” ar saviem materiāliem. Ciemā ūdens tiek izmantots tikai
saimnieciskajām vajadzībām, kā arī tiek izmantots piemājas saimniecībās lopu
dzirdināšanai.
Ūdens ieguve no urbuma sastāda 7 500 m3 /gadā, skatīt ūdens lietošanas gada
bilanci attēlā B1. Projekta ietvaros tika uzstādīta ūdens atdzelžošanas iekārta.
Ūdens ieguves dati tiek reģistrēti instrumentālās uzskaites žurnālā.

Attēls B1
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ŪDENS LIETOŠANAS BILANCE ( m3/gadā ).

Urbums Nr1
P400060
LVĢMA 4576
7 500

Iedzīvotāji
6 700

Draudze
500

Mājlopi
200

Zudumi
100

A400125
NAI: EM, BD
7 200
N 400122
Taurkalnu upīte
2. Ķīmiskās vielas netiek izmantotas vai uzglabātas. Ūdens torņa dezinfekciju 2x
gadā veic SIA „DESCO” ar saviem materiāliem.
10.4.emisija gaisā un tās ietekme uz vidi
Neattiecas.
10.6.emisija ūdenī un tās ietekme uz vidi
Saimnieciski - fekālie notekūdeņi 7 200 m3/gadā tiek novadīti caur Upīškalna ciema
NAI , ar jaudu 100 m3/dnn. Attīrītie notekūdeņi tiek iepludināti Taurkalnu upītē.
Notekūdeņu izplūdē piesārņojošo vielu emisijas ūdenī skatīt tabulā B1.
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Tabula B1
Piesārņojošā
viela

Piesārņojošās
vielas
kods

Faktiskā
piesārņojošo
vielu
koncentrācija
ieplūdē
2009.gadā
(mg/l)

Susp.vielas
BSP5

230 026
230 003

85
263

ĶSP

230 004

525

N kopējais

230 015

-

P kopējais

230 016

-

N/NH4

230 012

-

N/NO3

230 013

-

P/PO4

230 010

-

Piesārņojošo
vielu limitējošā
koncentrāc.
(mg/l) pēc (MK
Nr.34)
CE<100
CE 30

35,0
Atbilstoša
attīrīšana
Atbilstoša
attīrīšana
Atbilstoša
attīrīšana
Atbilstoša
attīrīšana
Atbilstoša
attīrīšana
Atbilstoša
attīrīšana
Atbilstoša
attīrīšana

Piesārņojuma
samazinājuma %
(MK Nr.34)/
faktiskais
samazinājums

Faktiskā
piesārņojošo
vielu
koncentrācija
izplūdē
2009.gadā
(mg/l)

90/66
-

38
90

-

139

-

22

-

2,2

-

18

-

1,6

-

1,7

Pēc analīžu rezultātiem redzams, ka esošās attīrīšanas iekārtas darbojas
neapmierinoši, jo tiek pārsniegtas pieļaujamās normas, kuras noteiktas Latvijas
normatīvajos aktos.
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.
Cilvēku ekvivalents pēc 2009. gada notekūdeņu analīzēm aprēķināts - 198 ( BSP5 –
263 mg/l), līdz ar to piesārņojošām vielām piemērojami MK noteikumu Nr.34
vājākie kritēriji (skat. tabulu Nr.14.1).
Atbilstoša attīrīšana – tādu tehnoloģiju un novadīšanas sistēmu izmantošana, kas
nodrošina pieņemošo ūdeņu atbilstību tiem noteiktajām kvalitātes prasībām
(2002.gada 22.janvāra noteikumi Nr.34 "Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju
ūdenī" V. nodaļa 38.punkts).
Pēc analīžu rezultātiem redzams, ka bioloģiskās attīrīšanas iekārtas darbojas
neapmierinoši, jo piesārņojuma samazinājuma procents suspendētām vielām ir
zemāks par 90% un izplūdē N400122 tiek pārsniegta arī limitējošā koncentrācija
(35 mg/l).
Liepājas RVP uzskata:
 ka notekūdeņi no Upīškalna ciema NAI būtiski neietekmēs Taurkalnu upītes
ūdens kvalitāti, jo suspendēto vielu koncentrācijas pārsniegums ir par 8%,
kas ir pieļaujamās robežās.
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10.7.atkritumu veidošanās un apsaimniekošana
Upīškalna ciemā veidojas:
 Sadzīves atkritumi - sauso sadzīves atkritumu savākšanai ciemā izvietoti
standarta
konteineri.,
kurus
1
x
nedēļā
izved
atkritumu
apsaimniekotājuzņēmums SIA ”Ventspils labiekārtošanas kombināts”. Gada
laikā veidojas 96 t atkritumu.
 NAI dūņas - gada laikā no NAI veidojas 18 t dūņas, kuras tiek izvestas uz
pagastam piederošajām lauksaimniecībā izmantojamām zemēm.
Sīkāku informāciju skatīt 17.1, 17.2 tabulās.
10.8.troksņa emisija
Neattiecas.
10.9.augsnes aizsardzība
Nav informācijas par augsnes piesārņojumu.
10.10.avāriju risks un rīcības plāni ārkārtas situācijām
Iespējamās avārijas un to seku samazināšana saskaņā ar 2005.gada 19. jūlija MK
noteikumiem Nr.532 ”Par rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtību un riska
samazināšanas pasākumiem” uzņēmumam nav saistoša.
Ugunsdzēsības vajadzībām darba zonās ir novietoti ugunsdzēšamie aparāti,
izstrādāta instrukcija un rīcības plāns kā rīkoties ugunsgrēka gadījumā.
Ugunsgrēka likvidēšanai ir apmācīti 2 darbinieki, kas regulāri piedalās
ugunsdrošības instruktāžās un ir apguvuši prasmes kā rīkoties ugunsgrēka gadījumā.
Ciemā ir uzstādīti ugunsdzēsības hidranti, kā arī nepieciešamības gadījumā tiek
izmantota ugunsdzēsēju mašīna ar mucu 2 m³.
Kanalizācijas sistēmas avārijas rezultātā nopietns vides piesārņojums nav
iespējams, jo novadīti tiek tikai saimnieciskie notekūdeņi. Iespējamās avārijas
gadījumā notekūdeņus paredzēts izvest ar asenizācijas mašīnu uz cita ciema NAI.

C SADAĻA
Atļaujas nosacījumi
11. Nosacījumi uzņēmuma darbībai
11.1. darbība un vadība
1.Atļauja attiecas uz:
 Upīškalna ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtu (NAI) ar jaudu 100 m³/dnn;
 Pazemes ūdens ieguvi – 7500 m3/gadā.
2. Saskaņā ar likuma „ Par piesārņojumu” 30.panta 1.daļu un MK noteikumu
Nr.294 4.1. punktu 90 dienas pirms darbības izmaiņām paziņot par to Liepājas
RVP, lai izvērtētu, vai šīs izmaiņas uzskatāmas par būtiskām izmaiņām un vai
ir nepieciešams izdarīt grozījumus atļaujas nosacījumos.
3. Saskaņā ar likuma “Par piesārņojumu” 30.panta 3.daļu, operatora maiņas
gadījumā Liepājas RVP iesniegt iesniegumu, lai precizētu atļauju.
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4. 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.
5. Saskaņā ar 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.
11.2. darba stundas
Ierobežojumu nav.
11.3. (svītrots ar MK 08.07.2003. noteikumiem Nr.376)
12. Resursu izmantošana
12.1. ūdens
1. Ūdensapgādei nepieciešamo pazemes ūdeni – 7 500 m3/gadā iegūt no urbuma
Nr.1 (LVĢMC Nr. 4576).
3. Ūdens ieguves vietās 1 x mēnesī veikt ūdens caurplūdes instrumentālo uzskaiti
un datus reģistrēt ūdens lietošanas instrumentālās uzskaites žurnālā (LR MK
noteikumu Nr.736 - 42., 44.punkti).
4. Katra ieraksta pareizību un atbilstību mēraparātu rādījumiem 1x mēnesī
jāapliecina atbildīgai amatpersonai.
5. Pēc ūdens apgādes sistēmas dezinfekcijas, nodrošināt dzeramā ūdens kvalitātes
pārbaudi. (MK noteikumu Nr.235, 18.punkts).
6. Katru ceturksni veikt dabas resursu nodokļa aprēķinu par ūdens ieguvi un veikt
maksājumus (“Dabas resursu nodokļa likums” 27.panta (2), (3) daļa).
7. Katru ceturksni aizpildīt dabas resursu nodokļa aprēķina lapu par ūdens
ieguves apjomiem un limitiem un uzrādīt pēc pieprasījuma pārbaudes laikā vai
iesniedzot statistikas pārskatus Liepājas RVP vides valsts inspektoram (MK
noteikumu Nr.404 43.punkts., 6.pielikums).
8. Katru gadu līdz 31.janvārim (ja nav noteikts savādāk) Latvijas Vides, ģeoloģijas
un meteoroloģijas centrā iesniegt valsts statistikas pārskatu "Nr.2-Ūdens" par
iepriekšējo gadu, veidlapās iekļaujamo informāciju ievadot aģentūras
elektroniskajā datubāzē tiešsaistes režīmā (MK noteikumi Nr. 1075 4.punkts).
9. Ūdens datu uzskaitei izmantot standartizētu vai metroloģiski pārbaudītu
mēraparatūru.
10. Mēraparatūras metroloģisko pārbaudi veikt 1 x 4 gados (likums "Par mērījumu
vienotību" un MK noteikumi Nr.334).
11. Izmantot sūkņus, kura ražība nepārsniedz artēziskā urbuma pasē norādītos
rekomendējamos ūdens ieguves debitus.
12. Pazemes ūdens ieguves urbumu atveres konstrukcijās jābūt ierīkotai vietai
ūdens līmeņa mērīšanai un ūdens paraugu ņemšanai (MK noteikumu Nr.736
34.punkts; MK noteikumu Nr.38 “Ūdensapgādes ārējie tīkli un būves” 5.daļa).
12.2. enerģija
Neattiecas.

12.3. izejmateriāli un palīgmateriāli
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Neattiecas.
13. Gaisa aizsardzība
13.1. emisija no punktveida avotiem, emisijas limiti
Neattiecas.
13.2. emisija no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem, emisiju limiti
Neattiecas.
13.3. procesa un attīrīšanas iekārtu darbība
Neattiecas.
13.4. smakas
Neattiecas.
13.5. emisijas uzraudzība un mērīšana (mērījuma vietas, regularitāte, metodes)
Neattiecas.
13.6. to emisijas veidu pārraudzība, kas rodas no neorganizētiem (difūziem)
emisiju avotiem
Neattiecas.
13.7.gaisa monitorings
Neattiecas.
13.7. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija
Neattiecas.
13.8. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām
Neattiecas.

14. Notekūdeņi
14.1. izplūdes, emisijas limiti
1. Saimnieciski - fekālos notekūdeņus (skat. bilances shēmu) novadīt caur
Upīškalna ciema NAI (N400060 ) Taurkalnu upītē, limiti atbilstoši 14.2. tabulai.
2. Notekūdeņu izplūdē atļauto piesārņojošo vielu emisiju robežvērtības (mg/l) un
atļauto piesārņojuma slodzi (t/gadā) nodrošināt 14.1.tabulā noteikto limitu
robežās.

11

14.2. procesa norise un attīrīšanas iekārtu darbība
1. Upīškalna ciema NAI ekspluatāciju veikt saskaņā ar NAI ekspluatācijas
noteikumiem, lai sasniegtu maksimālo iespējamo attīrīšanas efektivitāti un
informāciju par veiktajiem darbiem reģistrēt NAI ekspluatācijas žurnālā. (MK
noteikumu Nr.34 V. nodaļas 41.punkts).
2. Neattīrītu notekūdeņu un dūņu emisija virszemes ūdeņos un vidē ir aizliegta
(MK noteikumu Nr.34 “ V. nodaļas 42.punkts).
14.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)
1. Ieejošo notekūdeņu paraugu ņemšanu veikt pirms Upīškalna ciema NAI 1 x
gadā un akreditētā laboratorijā kontrolēt notekūdeņu kvalitāti, analizējot BSP5,
ĶSP un suspendētās vielas.
2. No Upīškalna ciema NAI izejošo notekūdeņu paraugu ņemšanu veikt
kontroles
akā tieši aiz attīrīšanas iekārtām 1 x pusgadā un akreditētā
laboratorijā kontrolēt notekūdeņu kvalitāti visām 14.1.tabulā minētajām
piesārņojošām vielām atbilstoši 18.tabulai.
3. Analīžu rezultātus ierakstīt notekūdeņu kvalitātes reģistrācijas žurnālā.
4. Regulāri veikt izsmeļamās sistēmas tīrīšanu.
5. 1x mēnesī veikt notekūdens daudzuma uzskaiti un datus ierakstīt ūdens
lietošanas uzskaites žurnālos (“Dabas resursu nodokļa likums” 13.panta (3)
daļa).
6. Katra ieraksta pareizību un atbilstību mēraparātu rādījumiem 1x ceturksnī
jāapliecina atbildīgai amatpersonai.
14.4. mērījumi saņēmējā ūdenstilpē
Neattiecas.
14.5. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija
Neattiecas.
14.6.ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām
1. Katru gadu līdz 31.janvārim, (ja nav noteikts savādāk) Latvijas Vides,
ģeoloģijas un meteoroloģijas centrā iesniegt valsts statistikas pārskatu "Nr.2Ūdens" par iepriekšējo gadu, veidlapās iekļaujamo informāciju ievadot
aģentūras elektroniskajā datubāzē tiešsaistes režīmā (MK noteikumi Nr. 1075
4.punkts).
2. 2 x gadā veikt dabas resursu nodokļa aprēķinu par ūdeņu piesārņojumu un veikt
maksājumus (“Dabas resursu nodokļa likums” 27.panta (2), (3) daļa).
3. 2 x gadā aizpildīt dabas resursu nodokļa aprēķina lapu par ūdens piesārņojuma
apjomiem un limitiem un uzrādīt pēc pieprasījuma pārbaudes laikā vai
iesniedzot statistikas pārskatus Liepājas RVP vides valsts inspektoram (MK
noteikumu Nr.404 43.punkts., 6.pielikums).
4. Ja notekūdeņu monitoringā konstatēta emisijas neatbilstība atļaujas
nosacījumiem, operators par to informē Liepājas reģionālās vides pārvaldes
Piesārņojuma kontroles daļu (MK noteikumu Nr.34 VII. nodaļas 62.punkts).

12

15. Troksnis
15.1. trokšņa avoti un nosacījumi troksni radošo iekārtu darbībai
Nosacījumu nav.
15.2. trokšņa emisijas avoti
Neattiecas.
15.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)
Neattiecas.
15.4. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām
Neattiecas.
16. Atkritumi
16.1. atkritumu veidošanās
Atkritumu plūsma nedrīkst pārsniegt 17.1 tabulā norādītos lielumus.
16.2. atkritumu apsaimniekošanas (savākšanas, apstrādes, reģenerācijas un
apglabāšanas) nosacījumi
1. Atkritumu apsaimniekošanu veikt saskaņā ar “Atkritumu apsaimniekošanas
likuma” prasībām un atbilstoši 17.1. un 17.2.tabulai.
2. Nešķirotos sadzīves atkritumus savākt standarta konteineros, kas novietoti
asfaltētā vietā un saskaņā ar līgumu nodot atkritumu apsaimniekošanas
uzņēmumam, kas saņēmis attiecīgu atļauju.
3. Notekūdeņu kanalizācijas sistēmas un NAI nosēdumu apsaimniekošanu veikt
saskaņā ar MK noteikumu Nr.362 prasībām.
16.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)
Veikt sadzīves un tiem pielīdzināmo atkritumu uzskaiti speciālā žurnālā, fiksējot
atkritumu daudzumus, veidus, transportēšanas datumus, apliecinot to ar atbildīgās
amatpersonas parakstu (“Atkritumu apsaimniekošanas likums” 20.pants).
16.4.ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām
Katru gadu līdz 15.februārim (ja nav noteikts savādāk) Latvijas Vides, ģeoloģijas
un meteoroloģijas centrā iesniegt valsts statistikas pārskatu "Nr.3 - Pārskats par
atkritumiem" par iepriekšējo gadu, veidlapās iekļaujamo informāciju ievadot
aģentūras elektroniskajā datubāzē tiešsaistes režīmā (MK noteikumu Nr. 1075
4.3.punkts).
16.5. atkritumu sadedzināšanas vai līdzsadedzināšanas iekārtai – iekārtas jauda,
iekārtā sadedzināmo atkritumu kategorijas, atkritumu daudzums
Neattiecas.
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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.
17. Prasības augsnes, grunts, kā arī pazemes ūdeņu aizsardzībai
1. Ievērot noteiktos aprobežojumus aizsargjoslām ap ūdens ņemšanas vietu
(LVĢMC Nr.4576) saskaņā ar Aizsargjoslu likuma 35.un 39.pantu un MK
noteikumu Nr.43 “Aizsargjoslu ap ūdens ņemšanas vietām noteikšanas
metodika” 9., 10., 12.pantu prasībām.
2. Stingrā režīma aizsargjoslā ap ūdens ņemšanas vietu 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” (MK noteikumu
Nr.43 “Aizsargjoslu ap ūdens ņemšanas vietām noteikšanas metodika”
11.pants).
3. Pazemes ūdens ieguves urbumu atveres aprīkojumiem jābūt hermētiskiem,
sūkņu telpa jāuztur sanitārajā un tehniskajā kārtībā, kā arī jānodrošina pret
applūšanu (MK noteikumu Nr.736 34.punkts; MK noteikumu Nr.38
“Ūdensapgādes ārējie tīkli un būves” 5.daļa).
18. Nosacījumi iekārtas darbībai netipiskos apstākļos
Nosacījumi netiek izvirzīti.
18’ Nosacījumi, pārtraucot iekārtas vai tās daļas darbību, lai samazinātu ietekmi
uz vidi.
Nosacījumi netiek izvirzīti.
19. Nosacījumi avāriju novēršanai un darbībām ārkārtas situācijās
Kanalizācijas avāriju, NAI darbības pārtraukšanas gadījumos rīkoties saskaņā ar
izstrādāto instrukciju un nekavējoties informēt Liepājas RVP.
20. Prasības informācijai, kas sniedzama vides aizsardzības institūcijām, ja
pārkāpti atļaujas nosacījumi, vai notikusi avārija kā arī prasības informācijai,
kas sniedzama vides aizsardzības institūcijām saskaņā ar Eiropas Piesārņojošo vielu
un izmešu pārneses reģistru, kā to nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada
18.janvāra Regula Nr.166/2006 par Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu pārneses
reģistra ieviešanu un Padomes Direktīvu 91/689 EEK un 96/61/EK grozīšanu.

1. Nekavējoties informēt attiecīgās institūcijas, ja:
 pārkāpti atļaujas nosacījumi;
 radušies vai var rasties draudi veselībai, dzīvībai vai videi;
 ir notikusi avārija.
2. Paziņojumā operatoram jāiekļauj šāda informācija:
 datums un laiks, kad negadījums noticis;
 negadījuma detaļas;
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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.
Nodrošināt, inspekcijas veikšanai un atļaujas nosacījumu pārbaudei, brīvu pieeju
nepieciešamajiem dokumentiem un datiem par objektu (Likuma “Par piesārņojumu”
49.pants).
22. ( Svītrots ar MK 08.07.2003. noteikumiem Nr.376)
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Tabulu saraksts
Tabulas
Nr
7.1.

9.1.

9.2.

9.3.
9.4.
10.1.
10.2.
11.1.
11.2
12.
13.1.
13.2.
13.3.
13.4.
14.1.
14.2.
14.3.
14.4.
16.1.
17.1.
17.2.
17.3.
18.

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 ķīmiskie
produkti, kas izmantoti ražošanā kā
izejmateriāli, palīgmateriāli vai
veidojas starpproduktos vai gala
produktos
Kurināmā vai degvielas izmantošana
siltumenerģijai, elektroenerģijai un
transportam uzņēmumā
Uzglabāšanas tvertņu saraksts
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 uzņēmuma
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
ar X)

Komentārs, ja tabula nav
aizpildīta

X

Neattiecas.

Neattiecas.

Neattiecas.

Neattiecas.
Neattiecas.
Neattiecas.
X
X

X
Neattiecas.
Neattiecas.
Neattiecas.
Neattiecas.
X
X
Neattiecas.
X

Neattiecas.
X
X
Neattiecas.
X
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7.1.tabula
Informācija par noslēgtajiem līgumiem.
Nr.
p.k.
1.

Līguma
numurs
Nr. 605

Līguma priekšmets

Sauso sadzīves
atkritumu izvešana

Līguma puses

SIA „Ventspils
labiekārtošanas
kombināts”

Līgumā norādītā
jauda (piemēram,
notekūdeņu,
atkritumu apjoms)

Līguma
termiņš

Sadzīves atkritumi

Beztermiņa

Testēšanas pārskati

Beztermiņa

Kurmāles pagasta
padome

2.

Nr.KRL2006/71

Laboratorisko
Pārtikas un
izmeklējumu veikšana veterinārā
dienesta
Nacionālais
diagnostikas
centrs
Kurmāles
pagasta padome

3.

Nr.5-42/59

Atdzelžošanas iekārtas SIA ,,Junels”
uzstādīšana

Ūdens sagatavošanas 27.06.2008.
iekārta FER 2A-2

Piezīme. *Operators pēc pārvaldes pieprasījuma uzrāda līgumu oriģinālus.
( MK 06.01.2009. noteikumu Nr.11 redakcijā, kas stājas spēkā ar 11.01.2009)
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11.1.tabula
Ūdens ieguve
Ūdens ieguves avota
identif- ikācijas
numurs
(*)

P400060,
LVĢMC Nr. 4576
P400759, VĢD
Nr.4577

nosaukums un
atrašanās vieta
(adrese)
Art. urbums Nr.1
Upīškalni
Art. Urbums Nr.2
Upīškalni

Ūdens ņemšanas avots (ūdenstilpe vai urbums)
ģeogrāfiskās koordinātas
ūdens saimnieciskā
iecirkņa kods
Z platums
A garums
56º 56´ 29˝

21º 55´ 49˝

56º 28´ 05˝

22º 12´ 10˝

36336300-Taurkalnu
upīte
36336300-Taurkalnu
upīte

Ūdens daudzums
teritoriālais
kods

kubikmetri
dienā

kubikmetri
gadā

6260

20,5

7 500

6260

iekonservēts

Piezīmes.
(*)

Saskaņā ar Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūras klasifikatoru.
11.1 Ūdensapgādes sistēmas shēmā (mērogā 1:500 vai 1:5000, vai 1: 10000) norāda ūdens ņemšanas akas vai vietas, ūdens mērītāju atrašanās vietas, maģistrālos vadus, ūdensapgādes ārējos
tīklus ar diametru 100 mm un lielāku, hidrantus, aizbīdņus, skatakas, ūdenstorņus, tīrā ūdens rezervuārus, ūdens attīrīšanas iekārtas un dezinficēšanas ierīces;
11.2 Operators sniedz informāciju par ierīcēm, kas novērš zivju iekļūšanu tehniskajā aprīkojumā, kā arī informāciju par ūdens ieguves režīmu, noteikto ņemtā ūdens kategoriju un ūdens
ņemšanas vietas aizsargjoslām atbilstoši Aizsargjoslu likumam. Ja plānots iegūt dzeramo ūdeni, pēc pārvaldes pieprasījuma pievieno ūdens kvalitātes testēšanas pārskatu.
( MK 06.01.2009. noteikumu Nr.11 redakcijā, kas stājas spēkā ar 11.01.2009)
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11.2.tabula

Informācija par ūdensapgādes sistēmu un derīgo izrakteņu (pazemes ūdens) atradnēm*
Nr.

Dokuments

p.k.

Izstrādāšanas
datums

Atzīme par
dokumenta esību

1.

Ūdensapgādes ārējo tīklu un būvju
tehniskās inventarizācijas lieta

12.06. 2000.

Ir

2.

Ūdensapgādes sistēmas shēma

12.06. 2000.

Ir

3.

Tehniskā pase

2000. gads

Ir

4.

Ūdensapgādes urbuma pase

Ir

5.

Derīgo izrakteņu (pazemes ūdens)
atradnes pase

Neattiecas

Piezīme. * Operators pēc pārvaldes pieprasījuma uzrāda dokumentu oriģinālus.
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12.tabula
Ūdens lietošana

Ūdens ieguves avoti un
izmantošanas veidi
1. No ārējiem piegādātājiem
2. No īpašniekam piederoša urbuma
3. Ezers vai upe
4. Jūras ūdens
5. Citi avoti (dīķis)
Kopā

18

Kopējais ūdens
patēriņš
(kubikmetri
gadā)
7 400

7 400

Atdzesēšanai
(kubikmetri
gadā)

Ražošanas
procesiem
(kubikmetri
gadā)

Sadzīves
vajadzībām
(kubikmetri
gadā)
7 200

7 200

Citiem mērķiem
(kubikmetri
gadā)
200
(lopi)

200

14.1.tabula
Piesārņojošās vielas notekūdeņos
Izplūdes vietas
identifikācijas
numurs

Piesārņojošā viela,
parametrs kods (3)

(1)

N 400122
Taurkalnu upīte

19

Pirms attīrīšanas

Koncentrācij
a, ko nedrīkst
pārsniegt
(mg/l) (2)

mg/l, 24
stundās
(vidēji)

tonnas
gadā
(vidēji )

35

620,0

4,5

-

268,0

1,93

-

547,0

3,94

-

-

-

Susp.vielas

230 026

BSP-5

230 003

ĶSP

230 004

Nkop

230 015

N/NO3
N/NH4
Pkop

230 013
230 012
230 016

-

-

-

-

-

-

P/PO4

230 010

-

-

-

Īss lietotās attīrīšanas
apraksts un tās
efektivitāte (%)

Bioloģiskā attīrīšanaAN, efektivitāte 66%

Pēc attīrīšanas
mg/l,
tonnas
24
gadā
stundās
(vidēji)
(vidēji)
Mazāk
Mazāk
nekā 35,0 nekā 0,58
Atbilstoša
Bez limita
attīrīšana
Atbilstoša
Bez limita
attīrīšana
Atbilstoša
Bez limita
attīrīšana
Bez limita Bez limita
Bez limita Bez limita
Atbilstoša
Bez limita
attīrīšana
Bez limita Bez limita

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

Izplūdes
vietas
identifikācijas
numurs

Izplūdes vietas
ģeogrāfiskās koordinātas
Z platums

A garums

56º 56´ 34˝

21º 55´ 42˝

(1)

Taurkalnu
upīte,
Upīškalna
ciema NAI

N400122

Saņemošā ūdenstilpe
Kods
nosaukums

Taurkalnu
upīte

(1)

36336300

ūdens
caurte
ce
(m3/h)

Notekūdeņu
Izplūdes ilgums
(2)
daudzums
m3/d
kubikstundas/
(vidēji)
metru gadā
diennaktī
(vidēji)
dienas/ gadā

20,5

7 200

Piezīmes.
(1)
(2)
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Saskaņā ar Latvijas Vides aģentūras klasifikatoru.
Neregulārām izplūdēm izplūdes periodu norāda stundās, dienās, mēnešos un gados (arī periodus, kas saistīti ar sistēmas uzstādīšanu, uzturēšanu un remontēšanu).

24/365

17.1.tabula
Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem

Atkritumu
klase

Atkritumu
nosaukums

(1)

(2)

200301

Nešķiroti
sadzīves atkritumi
Sadzīves
notekūdeņu
attīrīšanas dūņas

190805

(1) , (2) , (3)

(4)
(5)
(6)

21

Atkritumu
bīstamība(3)

Nav
bīstami
Nav
bīstami

Pagaidu
glabāšanā
(tonnas
gadā)

Ienākošā atkritumu plūsma (t/a)
Izejošā atkritumu plūsma (t/a)
saņemts
nodots
saražots
pārstrādāts
apglabāts
no citiem
citiem
uzņēmuuzņēmugalvetonRDkopā daumiem
miem
daunais avots
nas (uzņēmēkods
kods (uzņēmējdzums
dzums
(4)
(5)
(6)
gadā jsabiedsabiedrībām)
rībām)
Iedzīvotāji

5

NAI

10

-

kopā

5

5

96

10

10
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Atbilstoši Ministru kabineta 2004.gada 30.novembra noteikumiem Nr.985 "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”
Atsauce jāsniedz par galveno darbību un procesu katram atkritumu veidam.
R-kods - atkritumu pārstrādes veids saskaņā ar Ministru kabineta 2004.gada 20.aprīļa noteikumiem Nr.365 "Noteikumi par atkritumu pārstrādes, reģenerācijas un apglabāšanas veidiem".
D-kods - atkritumu apglabāšanas veids saskaņā ar Ministru kabineta 2004.gada 20.aprīļa noteikumiem Nr.365 "Noteikumi par atkritumu pārstrādes, reģenerācijas un apglabāšanas
veidiem".

17.2.tabula
Atkritumu savākšana un pārvadāšana
Atkritumu
klase (1)

Atkritumu
nosaukums(2)

200301

Nešķiroti
sadzīves atkritumi

190805

Sadzīves
notekūdeņu
attīrīšanas dūņas

Atkritumu
bīstamība(3)

Nav bīstami

Nav
bīstami

Savākšanas
veids(4)

Pārvadāto
atkritumu
daudzums
(tonnas/
gadā)

Pārvadāšanas veids(5)

Komersants, kas
veic atkritumu
pārvadājumus (vai
atkritumu radītājs)

Konteinerā

5

Autotransports

Pašvaldības SIA
”Ventspils
labiekārtošanas
kombināts”

Asenizācijas
muca

10

Autotransports

Kurmāles pagasta
padome

Komersants,
kas saņem
atkritumus
Pašvaldības SIA
”Ventspils
labiekārtošanas
kombināts”
Lauksaimniecībā
izmantojamās
zemes

Piezīmes.
(1) , (2) , (3)
(4)
(5)

Saskaņā ar Ministru kabineta 2004.gada 30.novembra noteikumiem Nr.985 "Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kas padara atkritumus bīstamus".
Konteineri, mucas, maisi un citi.
Autotransports, dzelzceļš, jūras transports
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18.tabula
Monitorings
Kods(1)

Bioloģiskā attīrīšanaEM, BD
A400125
NAI

N 400122
Taurkalnu upīte

Monitoringam
pakļautie parametri
Pirms NAI
Suspendētās vielas
BSP5
ĶSP

Paraugu ņemšanas
metode
Konkrētā laboratorijā
akreditētas metodes

Analīzes metode un
tehnoloģija
Konkrētā laboratorijā
akreditētas metodes

Kontroles
biežums

1 x gadā
Akreditēta
laboratorija

Izplūdē
Suspendētās vielas
ĶSP
BSP5
Pkop
Nkop
N/NH4
N/NO3
P/PO4

Konkrētā laboratorijā
akreditētas metodes

Konkrētā laboratorijā
akreditētas metodes

1 x pusgadā

Piezīme.
(1)
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Laboratorija, kas veic
analīzes

Emisijas avota kods, izplūdes kods vai atkritumu kods. Lietot tādus pašus kodus kā šī pielikuma 13.2., 14.1., 14.2., 14.3., 16.1. un 17.1.tabulā.

2. pielikums

Kopsavilkums
1.Uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) nosaukums.
Kurmāles pagasta pārvalde
Upīškalna ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtas (NAI)
2.Informācija par operatoru, īpašnieku un iekārtas atrašanās vietu.
Upīškalna ciems, Kurmāles pagasts, Kuldīgas novads, LV- 3332
3.Piesārņojošās darbības apraksts, norādot izmantojamos resursus un emisiju ietekmi
uz vidi.
Atļauja attiecas uz:
 Upīškalna ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtu (NAI) ar jaudu 100 m³/dnn;
 Pazemes ūdens ieguvi – 7500 m3/gadā.
Pieteiktās piesārņojošās darbības veids atbilstoši Ministru kabineta 2002. gada 9. jūlija
noteikumu Nr. 294 “Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošās darbības
un izsniedzamas atļaujas A un B piesārņojošās darbības veikšanai” 1. pielikuma:
8.9. - notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ar jaudu 20 un vairāk m3 diennaktī.
3.1.ūdens patēriņš (ikgadējais daudzums - esošām iekārtām) un pasākumi ūdens
lietošanas samazināšanai.
Ūdens apgādi Upīškalna ciema iedzīvotājiem nodrošina dziļurbums Nr.1 (LVĢMC
4576). Ciemā ūdens tiek izmantots tikai saimnieciskajām vajadzībām, kā arī tiek
izmantots piemājas saimniecībās lopu dzirdināšanai. Ūdens ieguve no urbuma sastāda
7 500 m3 /gadā.
3.2.Galvenie izejmateriāli (arī kurināmais un degviela) un to lietojums.
Neattiecas.
3.3. Bīstamo ķīmisko vielu lietošana un plānotie pasākumi to aizvietošanai.
Neattiecas.
3.4.Nozīmīgākās emisijas gaisā un ūdenī (koncentrācija un ikgadējais lielums).
Saimnieciski - fekālie notekūdeņi 7 200 m3/gadā tiek novadīti caur Upīškalna ciema
NAI, ar jaudu 100 m3/dnn. Attīrītie notekūdeņi tiek iepludināti Taurkalnu upītē.
3.5.Atkritumu veidošanās un apsaimniekošana.
Upīškalna ciemā veidojas:
 Sadzīves atkritumi - sauso sadzīves atkritumu savākšanai ciemā izvietoti 7
standarta konteineri. Konteinerus 2 x mēnesī izved atkritumu
apsaimniekotājuzņēmums SIA „Ventspils labiekārtošanas kombināts”. Gada
laikā veidojas 5,0 t atkritumu.
 NAI dūņas - gada laikā no NAI veidojas 10 t dūņas, kuras ar asenizācijas mucu
tiek izsūknētas un pēc tam izvestas uz lauksaimniecībā izmantojamām zemēm.
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3.6.trokšņa emisijas līmenis.
Neattiecas.
4.Iespējamo avāriju novēršana.
Ugunsdzēsības vajadzībām darba zonās ir novietoti ugunsdzēšamie aparāti, izstrādāta
instrukcija un rīcības plāns kā rīkoties ugunsgrēka gadījumā. Ciemā ir uzstādīti
ugunsdzēsības hidranti, kā arī nepieciešamības gadījumā tiek izmantota ugunsdzēsēju
mašīna ar mucu 2m3. Darbinieki regulāri piedalās ugunsdrošības instruktāžās un ir
apguvuši prasmes kā rīkoties ugunsgrēka gadījumā.
Kanalizācijas sistēmas avārijas rezultātā nopietns vides piesārņojums nav iespējams, jo
novadīti tiek tikai saimnieciskie notekūdeņi. Iespējamās avārijas gadījumā notekūdeņus
paredzēts izvest ar asenizācijas mašīnu uz cita ciema NAI.
5.Nākotnes plānus - iekārtas plānotā paplašināšanās, atsevišķu daļu vai procesu
modernizāciju.
Pašreiz NAI modernizācija netiek plānota.
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