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A SADAĻA
Vispārīgā informācija par atļauju
1. Normatīvie akti, uz kuriem pamatojoties izsniegta atļauja:
Likumi:
1. „Vides aizsardzības likums” (02.11.2006.)
2. „Par piesārņojumu” (29.03.2001.)
3. „Dabas resursu nodokļa likums” (01.01.2006.)
4. „Atkritumu apsaimniekošanas likums” (18.11.2010.)
5. „Aizsargjoslu likums” (11.03.1997.)
6. „Ūdens apsaimniekošanas likums” (16.10.2002.)
Ministru kabineta noteikumi:
1. Nr.1082 “Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un
izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai” (30.11.2010.)
2. Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” (22.02.2002.)
3. Nr.736 „Noteikumi par ūdens resursu lietošanas atļauju” (23.12.2003.)
4. Nr.235 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un
kontroles kārtība” (29.04.2003.)
5. Nr.40 „Noteikumi par valsts metroloģiskai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu sarakstu”
(09.01.2007.)
6. Nr.981 „Noteikumi par mērīšanas līdzekļu atkārtoto verificēšanu, verificēšanas sertifikātiem
un verificēšanas atzīmēm” (05.12.2006.)
7. Nr.673 „Noteikumi par metroloģiskām prasībām mērīšanas līdzekļiem” (22.08.2006.)
8. Nr.43 „Aizsargjoslu ap ūdens ņemšanas vietām noteikšanas metodika” (20.01.2004.)
9. Nr.118 „Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti” (12.03.2002.)
10. Nr.318 “Noteikumi par ūdens saimniecisko iecirkņu klasifikatoru” (30.03.2010.)
11. Nr.418 „Noteikumi par riska ūdensobjektiem” (31.05.2011.)
12. Nr.404 „Kārtība, kādā aprēķina un maksā dabas resursu nodokli, izsniedz dabas resursu
lietošanas atļauju un auditē apsaimniekošanas sistēmas” (19.06.2007.)
13. Nr.16 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” (07.01.2014.)
14. Nr.163 „Noteikumi par trokšņa emisiju no iekārtām, kuras izmanto ārpus telpām”
(23.04.2002.)
15. Nr.302 „Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus
bīstamus” (19.04.2011.)
16. Nr.362 “Noteikumi par notekūdeņu dūņu un to komposta izmantošanu, monitoringu un
kontroli” (02.05.2006.)
17. Nr.724 ”Noteikumi par piesārņojošas darbības izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī
kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos” (25.11.2014.)
18. Nr.1075 „Noteikumi par vides aizsardzības valsts statistikas pārskatu veidlapām”
(22.12.2008.)
19. Nr.281 "Noteikumi par preventīvajiem un sanācijas pasākumiem un kārtību, kādā
novērtējams kaitējums videi un aprēķināmas preventīvo, neatliekamo un sanācijas pasākumu
izmaksas" (17.05.2007.)
20. Nr.158 „Noteikumi par prasībām attiecībā uz vides monitoringu un tā veikšanas kārtību,
piesārņojošo vielu reģistra izveidi un informācijas pieejamību sabiedrībai” (17.02.2009.)
2. Atļaujas derīguma termiņš un jauna iesnieguma iesniegšanas termiņš:
Atļauja izsniegta: 2015. gada 7. decembrī
Atļauja izsniegta: uz visu iekārtas darbības laiku
Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 32.panta trešo 2 daļu atļauja tiks pārskatīta un atjaunota ik
pēc septiņiem gadiem.
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Saskaņā ar likumu „Par piesārņojumu” 22. panta otro1 daļu operatoram jāiesniedz Ventspils RVP
iesniegums vismaz 60 dienas pirms būtiskām izmaiņām esošajā B kategorijas piesārņojošajā darbībā.
Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 32.panta 3.daļas 1., 3., 4. punktu vai 8.punktu par būtiskām
izmaiņām piesārņojošā darbībā ir uzskatāmi šādi apstākļi:
1.punkts - ir saņemta informācija par piesārņojuma negatīvo ietekmi uz cilvēku veselību vai vidi,
ir pārsniegti vides kvalitātes normatīvu robežlielumi vai izdarīti grozījumi normatīvajos aktos,
kas nosaka vides kvalitātes normatīvus;
3.punkts - saskaņā ar valsts institūciju atzinumu procesa drošības garantēšanai ir nepieciešams
lietot citu tehnoloģiju;
4. punkts - to nosaka citi normatīvie akti;
8. punkts - ja iekārtas radītais piesārņojums ir tik būtisks, ka atļaujas nosacījumus vai tajā
noteiktos emisijas limitus nepieciešams pārskatīt vai noteikt atļaujā jaunus emisijas limitus.
Atļaujas nosacījumus augstāk minētajos gadījumos var pārskatīt, atjaunot vai papildināt visā atļaujas
darbības laikā.
Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” pēc 32. panta ceturto daļu iesniegumu jaunas atļaujas
saņemšanai vai būtiskas izmaiņas ieviešanai piesārņojošā darbībā iesniedz reģionālajā vides pārvaldē
tādos termiņos un kārtībā, kādi paredzēti normatīvajos aktos, kuri nosaka atļauju izsniegšanu
piesārņojošas darbības veikšanai, vai mēneša laikā pēc šā panta trešās daļas 1.-4. vai 8. punktā
minēto apstākļu atklāšanas.
3. Informācija par to, kam nosūtītas atļaujas kopijas:
Tukuma novada domei;
Veselības inspekcijas Zemgales kontroles nodaļai;
Vides pārraudzības valsts birojam.
4. Norāde par ierobežotas pieejamības informāciju:
Atļaujā nav iekļauta ierobežotas pieejamības informācija.
5. Citas saņemtās atļaujas un atļaujas, kuras aizstāj šī atļauja
Atļauja B kategorijas piesārņojošai darbībai Nr.VE11IB0032, kas izsniegta 10.05.2011. un derīga
uz visu iekārtas darbības laiku.

4

B SADAĻA
Pieteiktā darbība, iesnieguma izvērtējums un atļaujas izsniegšanas
pamatojums
6. Pieteiktās darbības īss apraksts.
SIA “Komunālserviss TILDe” nodrošina Lestenes ciema iedzīvotājus un iestādes ar dzeramo ūdeni,
kā arī ar notekūdeņu savākšanu un attīrīšanu.
Ūdensapgāde
Lestenes ciemā dzeramā ūdens ieguvei ierīkots viens ūdensapgādes urbums “Saulgoži”.
Ūdensapgādes urbums izbūvēts 2009.gadā (VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas
centrs” datu bāzes numurs P300690, dziļums 85 m, debits 2,03 l/s).
2009.gadā izmantojot Irlavas un Lestenes pagasta pārvaldes finansējumu pie urbuma “Saulgoži”
izbūvēta atdzelžošanas iekārta EcolRON36 ar jaudu 30 m3/h, kas aprīkota ar hidroforu V=1000 l
apjomā. Dzeramais ūdens pa maģistrālajiem vadiem tiek novadīts patērētājiem.
Atļaujai pieprasītais pazemes ūdens daudzums – 70 m3/dnn jeb 25550 m3/a. 2014.gadā tika iegūts
~44,65 m3/dnn jeb 16297 m3.
SIA “Komunālserviss TILDe” ar dzeramo ūdeni tiek nodrošinātas 18 individuālās mājas, 7
daudzstāvu mājas, 2 veikali, Lestenes pagasta pakalpojumu centrs, SIA “Lestenes maiznīca”, SIA
“Agro Lestene” – biogāzes ražotne un SIA “Lestene” darbnīcas.
Lestenes ciemā bija ierīkoti 2 ūdensapgādes urbumi “Saulītes” un “Pienotava”, kuri netika izmantoti.
2011.gadā ūdensapgādes urbums “Saulītes” tika tamponēts.
Notekūdeņu savākšana un apsaimniekošana
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas EKKU 14/21 bija novecojušas un tika izstrādāts projekts
“Ūdenssaimniecības attīstība Tukuma novada Lestenes pagasta Lestenes ciemā” jaunas notekūdeņu
attīrīšanas iekārtu būvniecībai. 2014.gadā tika uzstādītas jaunas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas BIOKRB-50, ar jaudu 50 m3 diennaktī, ko projektēja firma SIA “L4”. Lestenes ciemā projekta ietvaros
tika veikti sekojoši darbi:
- jaunas sadzīves notekūdeņu attīrīšanas iekārtas BIO-KRB-50 būvniecība;
- veco notekūdeņu attīrīšanas iekārtu EKKU 14/21 demontāža;
- jaunas kanalizācijas sūkņu stacijas KSS-1 izbūve pie sadzīves notekūdeņu attīrīšanas
iekārtām;
- jauna spiedvada izbūve no KSS-1 uz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām;
- ūdensapgādes urbuma “Pienotava” tamponāža;
- kanalizācijas sistēmas darbības nodrošināšanai ar alternatīvu elektroenerģijas padevi,
stacionāra 16 kw dīzeļģeneratora uzstādīšana;
- ūdensvada sacilpojuma izbūve Saulgriežu ielā;
- nomainīta lietus kanalizācijas caurteka d110 uz d315,T8.
Notekūdeņi Lestenes ciemā tiek savākti un pa centralizēto kanalizācijas sistēmu novadīti uz
bioloģiskajām notekūdeņu attīrīšanas iekārtām.
Bioloģiskā notekūdeņu attīrīšanas sistēma sastāv no:
- sūkņu stacijām;
- spiediena dzēšanas akas;
- pirmreizējā nostādinātāja, kurš sastāv no divām kamerām (katras kameras tilpums 4,8 m3);
- bioloģiskā notekūdeņu attīrīšanas rezervuāra BIO-KRB-50;
- otrreizējā nostādinātāja;
- attīrītā ūdens rezervuāra ar tilpumu 6,5 m3;
- paraugu ņemšanas akas;
- izplūdes vietas Lestenes upē.
Notekūdeņi uz bioloģiskajām notekūdeņu attīrīšanas iekārtām tiek novadīti no 7 daudzdzīvokļu
mājām, 18 individuālām mājām, 2 veikaliem, Lestenes pagasta pakalpojumu centra, SIA “Lestenes
maiznīca” un SIA “Lestene” darbnīcas.
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Notekūdeņi nonāk pirmreizējā nostādinātājā, kurā notiek mehāniska notekūdeņu priekšattīrīšana. No
pirmreizējā nostādinātāja notekūdeņi nonāk bioloģiskā notekūdeņu attīrīšanas rezervuārā.
Rezervuāra konstrukcija aprīkota ar peldošu plastmasas pildījumu un membrānu aeratoriem, kuri
nodrošina notekūdeņu efektīvu samaisīšanos un skābekļa piesātinājumu. Gaisa klātbūtne rezervuārā
veicina labvēlīgu vidi baktēriju augšanai. Attīrīšanas process (organiskas vielas oksidēšana,
nitrifikācija un denitrifikācija) notiek uz plastmasas pildījuma piestiprinātā mikroorganismu
biocenozes (peldošo dūņu metode netiek izmantota). Kā bioreaktora pildījumu izmanto elementus ar
lielu īpatnējo virsmu. Attīrīšanas iekārtu rezervuāra korpuss tiek sadalīts četrās kamerās ar
nepieciešamo pildvirsmas daudzumu, kurās notiek pakāpeniska notekūdeņu attīrīšana. Biocenozes
zemā noslogojuma dēļ, kā arī pateicoties specifiskajiem procesiem bioplēves slānī, veidojas labvēlīgi
apstākļi vienlaicīgai nitrifikācijai-denitrifikācijai. Šo procesu rezultātā notiek ĶSP un BSP5 vielu
samazināšanās. Attīrīšanas iekārtas, kas darbojas, izmantojot piestiprināto bioplēvi, spēj pilnvērtīgi
funkcionēt, samazinoties vai paaugstināties notekūdeņu padevei līdz 50-70 %. Ir pieļaujama īslaicīga
notekūdeņu padeves pārtraukšana līdz 36 stundām. Ilgāku pārtraukumu dēļ piestiprinātā bioplēve
tiks daļēji sabojāta un labvēlīgo baktēriju skaits samazināsies. Atjaunojot notekūdeņu padevi uz
attīrīšanas iekārtām, bioplēve reģenerējas. Adaptācijas laiks var būt no divām nedēļām līdz diviem
mēnešiem. Vienā no bioloģiskās attīrīšanas rezervuāra kamerām ir otrreizējais nostādinātājs. Šajā
daļā notiek otrreizējā notekūdeņu nostādināšana un atmirušās bioplēves nosēšanās pēc gravitācijas
principa. Otrreizējā nostādinātājā uzstādīts laminārais nostādinātājs. Atmirusī bioplēve un liekās
dūņas ar recirkulācijas sūkni tiek padoti uz pirmreizējo nostādinātāju. Pēc bioloģiskās attīrīšanas
notekūdeņi nonāk attīrītā ūdens rezervuārā, tālāk paraugu ņemšanas akā, no kuras ieplūst Lestenes
upē.
Notekūdeņu pieņemšanai no decentralizētajām kanalizācijas sistēmām izbūvēta septisko notekūdeņu
pieņemšanas tvertne. Septisko notekūdeņu pieņemšanas kamera diennaktī drīkst pieņemt ne vairāk
kā 3 m3 notekūdeņus no krājtvertnēm, lai nodrošinātu normālu notekūdeņu attīrīšanas iekārtu
darbību.
Tehniskā projekta realizācijas laikā pēc bioloģiskās sadzīves notekūdeņu attīrīšanas iekārtu un
sadzīves kanalizācijas sūkņu stacijas izbūves, izbūvēts piebraucamais ceļš un laukums pie sadzīves
notekūdeņu attīrīšanas iekārtām, izbūvēts žogs ap bioloģisko sadzīves notekūdeņu attīrīšanas
iekārtām un sadzīves kanalizācijas sūkņu stacijas teritoriju ar vārtiem. Pie vārtiem uzstādīta
brīdinājuma zīme “Nepiederošām personām ieeja aizliegta”.
SIA “Komunālserviss TILDe” nodrošina nešķirotu sadzīves atkritumu savākšanu no daudzdzīvokļu
mājām un pārsūknēšanas stacijas redelēm. Nešķirotie sadzīves atkritumi tiek nodoti
apsaimniekošanai SIA “Eco Baltia vide”. Liekās notekūdeņu attīrīšanas iekārtu dūņas un nosēdumi
tiek nodoti apsaimniekošanai SIA “Agro Lestene” biogāzes ražošanai.
Lestenes centrā un pie pagasta pārvaldes ēkas izvietoti konteineri atkritumu šķirošanai: stiklam un
plastmasai. Šķiroto atkritumu apsaimniekošanu veic SIA “Eco Baltia vide”.
7. Atrašanās vietas novērtējums.
Lestenes ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtas atrodas 300 metru attālumā no tuvākās dzīvojamās
mājas. Iekārtu tuvumā atrodas krūmājs un neapstrādāts lauks. Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas atrodas
Lestenes upes aizsargjoslā, 15 metrus no upes.
8. Lēmuma pieņemšanas procesā iesniegtie priekšlikumi (norādot, kā tie ņemti vērā):
8.1. valsts vai pašvaldību institūciju priekšlikumi;

26.10.2015. saņemta elektroniski parakstīta vēstule Nr.13-35/25845/ no Veselības inspekcijas
Zemgales kontroles nodaļas, kurā ierosina sekojošus priekšlikumus B kategorijas piesārņojošas
darbības atļaujā SIA “Komunālserviss TILDe” Lestenes ciema bioloģiskās attīrīšanas iekārtu
darbībā: (pielikums Nr.1, punkts 22.2.)
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1. Notekūdeņu attīrīšanu un apsaimniekošanu nodrošināt saskaņā ar MK 22.01.2002. noteikumu
Nr.34 “Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” prasībām, nepieļaujot neattīrīto
sadzīves notekūdeņu emisiju vidē.
Veselības inspekcijas Kurzemes kontroles nodaļas prasība ir iekļauta atļaujas C sadaļas 13.1.2.
un 13.2.2. punktā.
2. Ievērot Aizsarjoslu likuma 35. un 55.pantā noteiktos aprobežojumus aizsargjoslā ap
notekūdeņu attīrīšanas iekārtām.
Veselības inspekcijas Kurzemes kontroles nodaļas prasība ir iekļauta atļaujas C sadaļas
16.3.punktā.
3. Dūņu un nosēdumu apsaimniekošanu nodrošināt atbilstoši MK 02.05.2006. noteikumiem
Nr.362 “Noteikumi par notekūdeņu dūņu un to komposta izmantošanu, monitoringu un
kontroli”.
Veselības inspekcijas Kurzemes kontroles nodaļas prasība ir iekļauta atļaujas C sadaļas 13.2.2.
un 15.2.3.punktā.
8.2. citu valstu atbildīgo institūciju priekšlikumi, ja ir pārrobežu ietekme;

Neattiecas uz pieteikto piesārņojošo darbību.
8.3. sabiedrības priekšlikumi;

Nav saņemti.
8.4.operatora skaidrojumi

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

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

2009.gadā veikta ūdensapgādes sistēmas rekonstrukcija un atdzelžošanas stacijas izbūve.
2014.gadā SIA “Komunālserviss TILDe” Lestenes ciema ūdenssaimniecības attīstības projekta
realizācijas gaitā veikta jaunu bioloģisko notekūdeņu attīrīšanas iekārtu BIO-KRB-50 izbūve.
Ūdensapgādes nodrošināšanai Lestenes ciemā veikta neizmantotā ūdensapgādes urbuma
tamponēšana. Dzeramais ūdens tiek attīrīts ūdens atdzelžošanas stacijā.
9.3. resursu izmantošana (ūdens, enerģija un ķīmiskās vielas);

Ūdens
Lestenes ciemā dzeramā ūdens ieguvei ierīkots viens ūdensapgādes urbums “Saulgoži”.
Ūdensapgādes urbums izbūvēts 2009.gadā (VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas
centrs” datu bāzes numurs P300690, dziļums 85 m, debits 2,03 l/s).
Ūdensapgādes urbuma “Saulgoži” galva aprīkota virszemes paviljonā, kurā izvietota arī dzeramā
ūdens sagatavošanas stacija ar ražību 15 m³/h. Izsūknētā ūdens daudzuma uzskaitei uzstādīts
ūdens mērītājs.
2009.gadā izmantojot Irlavas un Lestenes pagasta pārvaldes finansējumu pie urbuma “Saulgoži”
izbūvēta atdzelžošanas iekārta EcolRON36 ar jaudu 30 m3/h, kas aprīkota ar hidroforu V=1000 l
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apjomā, apvienojumā ar dziļurbuma sūkni, frekvenču pārveidotāju tiek nodrošināts ūdens
spiediens sistēmā. Dzeramais ūdens pa maģistrālajiem vadiem tiek novadīts patērētājiem.
Atļaujai pieprasītais pazemes ūdens daudzums – 70 m3/dnn jeb 25550 m3/a. 2014.gadā tika iegūts
~44,65 m3/dnn jeb 16297 m3.
SIA “Komunālserviss TILDe” ar dzeramo ūdeni tiek nodrošinātas 18 individuālās mājas, 7
daudzstāvu mājas, 2 veikali, Lestenes pagasta pakalpojumu centrs, SIA “Lestenes maiznīca”,
SIA “Agro Lestene” – biogāzes ražotne un SIA “Lestene” darbnīcas.
Ūdens uzskaitē tiek lietota standartizēta un metroloģiski pārbaudīta mēraparatūra, atbilstoši MK
09.01.2007. noteikumos Nr.40 „Valsts metroloģiskai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu
saraksts” norādītajam periodiskumam. Mērījumu rezultāti tiek reģistrēti ūdens lietošanas
instrumentālās uzskaites žurnālā atbilstoši MK 23.12.2003. noteikumu Nr.736 “Noteikumi par
ūdens resursu lietošanas atļaujām” 3.pielikuma prasībām.
Ūdensapgādes urbumam ir veikts aizsargjoslu aprēķins, kā arī veikta aizsargjoslas saskaņošana
atbilstoši MK 20.01.2004. noteikumu Nr.43 “Aizsargjoslu ap ūdens ņemšanas vietām
noteikšanas metodika” prasībām. Ūdensapgādes urbuma “Saulgoži” teritorija nožogota ar metāla
žogu rādiusā 10 m, žoga augstums – 1,5 m, uz vārtiņiem novietota informatīvā zīme
“Nepiederošiem ieeja aizliegta”.
Lestenes ciemā bija ierīkoti 2 ūdensapgādes urbumi “Saulītes” un “Pienotava”, kuri netika
izmantoti. 2011.gadā ūdensapgādes urbums “Saulītes” tika tamponēts. Jauno notekūdeņu
attīrīšanas iekārtu izbūves projekta ietvaros 2014.gadā tika tamponēts otrs ūdensapgādes urbums
“Pienotava”.
Ķīmiskās vielas
Ūdensapgādē un notekūdeņu attīrīšanā netiek izmantotas ķīmiskās vielas.
Enerģija
Elektroenerģijas patēriņš ūdensapgādes nodrošināšanai un notekūdeņu attīrīšanas iekārtu
darbināšanai – 42,4 MWh/a. Ūdens ieguvei, atdzelžošanai un piegādei patērētājam tiek patērētas
11,9 MWh elektroenerģijas, bet 30,5 MWh tiek patērētas notekūdeņu pārsūknēšanai un
attīrīšanai.
9.4. emisija gaisā un tās ietekme uz vidi;

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

Specifiska kanalizācijas smaka var veidoties notekūdeņu attīrīšanas iekārtu nekvalitatīvas
darbības rezultātā un to tīrīšanas laikā. Operatoram jāekspluatē notekūdeņu attīrīšanas iekārtas
atbilstoši ekspluatācijas noteikumiem. Tuvākā dzīvojamā māja atrodas 300 m attālumā no
notekūdeņu attīrīšanas iekārtām. Līdz ar to traucējošu smaku iedarbība uz cilvēku labsajūtu ir
maz iespējama.
9.6. emisija ūdenī un tās ietekme uz vidi;

Notekūdeņi Lestenes ciemā tiek savākti un pa centralizēto kanalizācijas sistēmu novadīti uz
bioloģiskajām notekūdeņu attīrīšanas iekārtām. Projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Tukuma
novada Lestenes pagasta Lestenes ciemā” ietvaros tika uzstādītas jaunas notekūdeņu attīrīšanas
iekārtas BIO-KRB-50, ar jaudu 50 m3 diennaktī.
Bioloģiskā notekūdeņu attīrīšanas sistēma sastāv no:
- sūkņu stacijām;
- spiediena dzēšanas akas;
- pirmreizējā nostādinātāja, kurš sastāv no divām kamerām (katras kameras tilpums 4,8
m3);
- bioloģiskā notekūdeņu attīrīšanas rezervuāra BIO-KRB-50;
- otrreizējā nostādinātāja;
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- attīrītā ūdens rezervuāra ar tilpumu 6,5 m3;
- paraugu ņemšanas akas;
- izplūdes vietas Lestenes upē.
Notekūdeņi uz bioloģiskajām notekūdeņu attīrīšanas iekārtām tiek novadīti no 7 daudzdzīvokļu
mājām, 18 individuālām mājām, 2 veikaliem, Lestenes pagasta pakalpojumu centra, SIA
“Lestenes maiznīca” un SIA “Lestene” darbnīcas.
Notekūdeņi nonāk pirmreizējā nostādinātājā, kurā notiek mehāniska notekūdeņu priekšattīrīšana.
No pirmreizējā nostādinātāja notekūdeņi nonāk bioloģiskā notekūdeņu attīrīšanas rezervuārā.
Attīrīšanas process (organiskas vielas oksidēšana, nitrifikācija un denitrifikācija) notiek uz
plastmasas pildījuma piestiprinātā mikroorganismu biocenozes (peldošo dūņu metode netiek
izmantota). Vienā no bioloģiskās attīrīšanas rezervuāra kamerām ir otrreizējais nostādinātājs.
Šajā daļā notiek otrreizējā notekūdeņu nostādināšana un atmirušās bioplēves nosēšanās pēc
gravitācijas principa. Otrreizējā nostādinātājā uzstādīts laminārais nostādinātājs. Atmirusī
bioplēve un liekās dūņas ar recirkulācijas sūkni tiek padoti uz pirmreizējo nostādinātāju. Pēc
bioloģiskās attīrīšanas notekūdeņi nonāk attīrītā ūdens rezervuārā tālāk nonāk paraugu ņemšanas
akā, no kuras ieplūst Lestenes upē.
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu teritorija ir iežogota un aizslēdzama.
Pieprasītais novadāmo notekūdeņu daudzums – 50 m3/dnn jeb 18250 m3/a.
2014.gadā uz Lestenes ciema attīrīšanas iekārtām novadītais notekūdeņu daudzums – 11996 m3
jeb ~32,87 m3/dnn.
Notekūdeņu uzskaite tiek veikta, izmantojot notekūdeņu plūsmas mērītāju “Optifluz 2100”.
Pēc ūdens lietošanas bilances redzams, ka no ūdensapgādes sistēmas urbuma tiek iegūti 70
m3/dnn jeb 25550 m3/gadā no kuriem:
- SIA “Lestenes maiznīca” maizes ražošanai tiek patērēti 193 m3/a jeb ~0,53 m3/dnn;
- SIA “Lestene” lauku miglošanai tiek patērēti 935 m3/a jeb ~2,56 m3/dnn;
- SIA “Agro Lestene” biogāzes ražotnei tiek patērēti 6172 m3/a jeb ~16,91 m3/dnn.
Uz Lestenes ciema bioloģiskajām notekūdeņu attīrīšanas iekārtām tiek novadīti 18250 m3/gadā
jeb 50 m3/dnn.
Darbinot jaunās Lestenes ciema bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas BIO-KRD-50
testēšanas režīmā, tika veikta notekūdeņu laboratoriskā kontrole. 15.10.2014. laboratoriskā
kontrole tika veikta SIA „Vides audits” laboratorijā, kuras akreditācijas sfērā ir iekļauti
monitoringam pakļautie parametri. Notekūdeņos pirms ieplūdes attīrīšanas iekārtās tika noteiktas
piesārņojošo vielu BSP5, ĶSP, suspendēto vielu, Nkop, Pkop koncentrācijas, attīrītajos notekūdeņos
izplūdē tika noteiktas piesārņojošo vielu BSP5, ĶSP, suspendēto vielu, fosfātu, Pkop, Nkop
koncentrācijas.
2014.gada otrā pusgadā un 2015.gada pirmā un otrā pusgadā tika veikta notekūdeņu
laboratoriskā kontrole, izmantojot akreditētas laboratorijas pakalpojumus. Laboratoriskā kontrole
tika veikta VSIA „Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” laboratorijā, kuras
akreditācijas sfērā ir iekļauti monitoringam pakļautie parametri. Notekūdeņos pirms ieplūdes
attīrīšanas iekārtās tika noteiktas piesārņojošo vielu BSP5, ĶSP, suspendēto vielu, fosfātu un
amonija slāpekļa koncentrācijas, attīrītajos notekūdeņos izplūdē tika noteiktas piesārņojošo vielu
BSP5, ĶSP, suspendēto vielu, fosfātu, Pkop, Nkop, amonija slāpekļa, nitrātu slāpekļa un nitrītu
slāpekļa koncentrācijas.
Dati par notekūdeņu daudzumu, testēšanas rezultātiem un ar notekūdeņiem novadītā
piesārņojuma daudzumu četras reizes gadā tiek reģistrēti notekūdeņu kvalitātes reģistrācijas
žurnālā. Lestenes ciemā uz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām novadāmo notekūdeņu aprēķinātais
cilvēku ekvivalents: 2011. gadā – 340 vienības, 2012. gadā – 54 vienības, 2013. gadā – 42
vienības, 2014. gadā – 119 vienības.
Atbilstoši MK 22.01.2002. noteikumu Nr.34 “Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” 5.
pielikuma tabulās norādītajam iedalījumam Lestenes ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtas atbilst
to notekūdeņu attīrīšanas iekārtu grupai, kurām piesaistītais cilvēku ekvivalentu vienību skaits
pārsniedz 200 vienības.
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtām, kurām piesaistīts no 200-2000 cilvēku ekvivalentu vienību,
saskaņā ar MK 22.01.2002. noteikumu Nr.34 “Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī”
5. pielikuma 1.tabulas prasībām ir jānodrošina atbilstoša attīrīšana piesārņojošām vielām ĶSP un
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BSP5. ĶSP piesārņojuma samazinājums jānodrošina no 50 līdz 75 %, bet BSP5 piesārņojuma
samazinājums jānodrošina no 50 līdz 70 %.

Notekūdeņu attīrīšanas iekārtām, kurām piesaistītais cilvēku ekvivalentu vienību skaits ir līdz 10000,
saskaņā ar MK 22.01.2002. noteikumu Nr.34 “Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” 5.
pielikumā noteiktajām prasībām vidē novadāmo suspendēto vielu piesārņojošai koncentrācijai jābūt
mazākai par 35 mg/l, suspendēto vielu piesārņojuma samazinājums jānodrošina līdz 90 %.
Saskaņā ar MK 22.01.2002. noteikumu Nr.34 “Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” 5.
pielikuma 2. tabulā noteiktajām prasībām ir jānodrošina Nkop un Pkop atbilstoša attīrīšana, ja cilvēku
ekvivalents ir mazāks par 2000.
Saskaņā ar MK 22.01.2002. noteikumu Nr.34 “Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī”
37.1. punktu atbilstoša attīrīšana ir tādu tehnoloģiju un novadīšanas sistēmu izmantošana, kas
nodrošina pieņemošā ūdensobjekta atbilstību tam noteiktajiem vides kvalitātes mērķiem un citiem
normatīvajos aktos par vides aizsardzību noteiktajiem nosacījumiem.
Piesārņojošo vielu koncentrācijas – suspendētām vielām, BSP5 un ĶSP un to piesārņojuma
samazinājuma procenti uzrādīti 9.6.1. tabulā.
SIA “Komunālserviss TILDe” Lestenes ciema NAI BIO-KRB-50 notekūdeņu monitoringa rezultātu
izvērtējums 15.10.2014., 2014.gada otrā pusgadā un 2015.gada pirmā un otrā pusgadā atbilstoši MK
17.02.2009. noteikumu Nr.158 “Noteikumi par prasībām attiecībā uz vides monitoringu un tā
veikšanas kārtību, piesārņojošo vielu reģistra izveidi un informācijas pieejamību sabiedrībai” 14.
punktam.
9.6.1. tabula
Parauga
ņemšanas
datums

15.10.2014.

04.11.2014.

17.02.2015.

18.08.2015.

Nosakāmais
parametrs,
mg/l

BSP5
ĶSP
Suspendētās
vielas
BSP5
ĶSP
Suspendētās
vielas
BSP5
ĶSP
Suspendētās
vielas
BSP5
ĶSP
Suspendētās
vielas

Nepieciešami
e
piesārņojuma
samazinājum
a procenti vai
koncentrācija
50-70 %
50-75 %
<35 mg/l

Testēšanas
rezultāts ar
nenoteiktību
paraugam
pirms NAI,
mg/l
169±12
404±36
110±11

Testēšanas
rezultāts ar
nenoteiktību
paraugam pēc
NAI, mg/l

Faktiskais
paliekošais
piesārņojum
s
%

Atbilstība
vai
neatbilstība

2,7
9,3

Faktiskais
piesārņoju
ma
samazināju
ma
%
97,3
90,7

4,53±0,32
38±3
9±1

50-70 %
50-75 %
<35 mg/l

70±12
240±40
34±5

14±2
84±13
27±4

19,5
34,6

80,5
65,4

atbilst
atbilst
atbilst

50-70 %
50-75 %
<35 mg/l

155±26
230±40
65±9

15±3
57±9
18±3

9,9
24,4

90,1
75,6

atbilst
atbilst
atbilst

50-70 %
50-75 %
<35 mg/l

600±100
340±130
110±20

33±5
136±20
58±8

5,4
33,2

94,6
66,8

atbilst
atbilst
neatbilst

atbilst
atbilst
atbilst

Izvērtējot testēšanas pārskatus, var secināt, ka Lestenes ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtas
nodrošina atbilstošu attīrīšanu piesārņojuma parametriem: ĶSP, BSP5. Faktiskie piesārņojuma
samazinājuma procenti parametriem ĶSP un BSP5 atbilst prasībām, kas noteiktas MK 22.01.2002.
noteikumu Nr.34 “Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” 5. pielikumā notekūdeņu
attīrīšanas iekārtām ar cilvēku ekvivalentu 200 – 2000 vienības.
Izvērtējot testēšanas pārskatus var secināt, ka konstatēta piesārņojuma parametra – suspendētās
vielas neatbilstība notekūdeņu kvalitātes normatīvam (saskaņā ar iepriekšminēto noteikumu 5.
pielikumu skaitliskā vērtība piesārņojuma parametram – suspendētās vielas: <35 mg/l), vienā
gadījumā piesārņojuma parametra – suspendētās vielas rādītājs neatbilst noteiktām prasībām.
10

Lestenes ciema jaunās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ne vienmēr nodrošina piesārņojuma parametra
– suspendētās vielas, atbilstošu notekūdeņu attīrīšanu normatīvo aktu prasībām.
VVD Ventspils RVP, pamatojoties uz konstatētajiem faktiem, uzskatījusi par nepieciešamu pieprasīt
SIA “Komunālserviss TILDe” rīcības programmu Lestenes ciema NAI darbības uzlabošanai
atbilstoši likuma „Par piesārņojumu” 15.panta pirmās daļas nosacījumam: “Ja teritorijā, kurā saskaņā
ar normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izsniegtu atļauju tiek veikta piesārņojoša darbība, ir
pārsniegti vai var tikt pārsniegti vides kvalitātes robežlielumi noteiktam piesārņojuma veidam:
operatoram saskaņā ar šā likuma II nodaļā noteiktajām prasībām jāveic pasākumi, kas nepieciešami,
lai pakāpeniski samazinātu emisiju, kura var ietekmēt cilvēku veselību vai vidi attiecīgajā teritorijā”.
Operatoram nepieciešams izvērtēt notekūdeņu attīrīšanas iekārtu nekvalitatīvās darbības cēloņus
sadarbībā ar NAI projektētājfirmu SIA “L4” un izstrādāt rīcības programmu notekūdeņu attīrīšanas
iekārtu efektivitātes uzlabošanai, iesniedzot informāciju par veiktajiem uzlabošanas darbiem un to
rezultātiem VVD Ventspils RVP.
Operatoram nepieciešams VVD Ventspils RVP iesniegt informāciju par veikto un plānoto
notekūdeņu attīrīšanas iekārtu efektivitātes uzlabošanas pasākumu kompleksu, kā arī dokumentālu
pamatojumu attīrīto notekūdeņu kvalitātes paaugstināšanai.
Lestenes upe, kas saņem Lestenes ciema NAI attīrītos notekūdeņus, ir Džūkstes upes pieteka.
Lestenes un Džūkstes upes saskaņā ar “Lielupes baseina apgabala apsaimniekošanas plānu” (VSIA
„Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”, 2009) atrodas Lielupes baseina apgabala
Vecbērzes poldera apvadkanāla teritorijā, kam piešķirts kods L106 SP. Lestenes un Džūkstes upēm
nav piešķirts ūdens objekta kods. Atbilstoši “Lielupes baseina apgabala apsaimniekošanas plāna” 4.6.
sadaļas riska vērtējumā norādīto, Vecbērzes poldera apvadkanāla Džūkstes upes ūdeņu ķīmiskā
kvalitāte ir vērtējama kā vidēja, kas izskaidrojams ar izkliedēto slodzi. Līdz ar to izvirzītais kvalitātes
mērķis šim ūdensobjektam ir esošā kvalitātes stāvokļa uzlabošana līdz 2015. gadam. Lai nodrošinātu
labu ūdens kvalitāti Vecbērzes poldera apvadkanālam, Lestenes ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtas
jāekspluatē atbilstoši notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ekspluatācijas noteikumiem.
Džūkstes upes posms, kur ieplūst Lestenes upe, nav iekļauts MK 12.03.2002. noteikumu Nr.118
“Noteikumi par pazemes un virszemes kvalitāti” 2¹.pielikuma 1. tabulā, kurā norādīti upju posmi,
kas noteikti kā prioritārie zivjūdeņi. Lestenes un Džūkstes upes nav uzskatāmas par prioritārajiem
zivju ūdeņiem, bet saskaņā ar MK 22.01.2002. noteikumu Nr.34 “Noteikumi par piesārņojošo vielu
emisiju ūdenī” 53.3. punktu pieņemošo ūdeņu kvalitātei jāatbilst vismaz karpveidīgo zivju ūdeņu
kvalitātes normatīviem.
Saskaņā ar MK 31.05.2011. noteikumu Nr.418 “Noteikumi par riska ūdensobjektiem” 1. pielikuma
4. tabulu Lestenes upe nav definēta kā riska ūdensobjekts.
Pēc jauno notekūdeņu attīrīšanas iekārtu uzstādīšanas 18.06.2015. veikts Lestenes upes ūdeņu
monitorings, izmantojot akreditētas laboratorijas pakalpojumus. Ūdens paraugi tika ņemti 100 m
augšpus un 100 m lejpus notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izplūdes vietas.
Lestenes upes ūdens monitoringa 100 m augšpus un 100 m lejpus notekūdeņu izplūdes vietas
izvērtējums saskaņā ar MK 12.03.2002. noteikumu Nr.118 „Noteikumi par pazemes un virszemes
ūdeņu kvalitāti” 3. pielikuma prasībām.
9.6.2. tabula
Testēšanas
gads/datums

Nosakāmais
parametrs
mg/l

Mērķlielums

Robež
lielums

Testēšanas rezultāts ar
nenoteiktību

100 m augšpus

18.06.2015.

100 m lejpus

Atbilstība vai neatbilstība
noteiktajam robežlielumam
vai mērķlielumam (MK
not.Nr.118)
100 m
100 m lejpus
augšpus
atbilst
neatbilst

N/NH4

≤0,16

≤0,78

0,073

1,2±0,1

BSP5

≤4

-

2,1±0,3

2,8±0,6

atbilst

atbilst

N/NO2

≤0,03

-

0,025±0,003

atbilst

atbilst

Izšķīdušais
skābeklis

50 % > 8
100 % > 5

50 % > 7

0,0143±0,001
6
Nav veikts

Nav veikts

Nav
iespējams

Nav
iespējams
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pH

-

6-9

Suspendētas
vielas

≤25

-

Nav veikts

8,5±2

izvērtēt
Nav
iespējams
izvērtēt
atbilst

Nav veikts

6,1±1,4

izvērtēt
Nav
iespējams
izvērtēt
atbilst

Izvērtējot Lestenes upes monitoringu 100 m lejpus Lestenes ciema NAI notekūdeņu izplūdes vietas,
var secināt, ka piesārņojošās vielas N/NH4 koncentrācija neatbilst MK 12.03.2002. noteikumu
Nr.118 “Noteikumi par pazemes un virszemes ūdeņu kvalitāti” 3. pielikumā noteiktam
mērķlielumam un robežlielumam. Piesārņojošās vielas BSP5 un suspendēto vielu koncentrācija
atbilst iepriekš minēto noteikumu noteiktam mērķlielumam. Izšķīdušā skābekļa un pH koncentrāciju
noteikšanas netika veiktas līdz ar to nav iespējams izvērtēt.
Lestenes upes ūdens monitoringa rezultāti liecina, ka upes ūdens kvalitāte 100 m augšpus un 100 m
lejpus Lestenes ciema NAI notekūdeņu izplūdes vietas neatbilst karpveidīgo zivju ūdeņu kvalitātes
prasībām.
Lestenes upē 18.06.2015. tika noteikts saprobitātes indekss 100 m augšpus un 100 m lejpus Lestenes
ciema NAI izplūdes. Laboratoriskā kontrole tika veikta VSIA „Latvijas vides, ģeoloģijas un
meteoroloģijas centrs” laboratorijā. Testēšanas pārskatā norādīts, ka saprobitātes indeksa pēc
marozoobentosa:
- 100 m augšpus Lestenes ciema NAI rezultāts ar nenoteiktību – 1,94 ± 0,24;
- 100 m lejpus Lestenes ciema NAI rezultāts ar nenoteiktību – 2,43 ± 0,25.
Izvērtējot saprobitātes indeksu pēc “Pazīmes upju straujteču un dabisko upju posmu biotopu
kvalitātes vērtēšana”, var secināt, ka augšpus Lestenes ciema NAI testēšanas rezultāts norāda, ka
Lestenes upes kvalitāte vērtējama kā vidēja (1,91-2,31), bet lejpus Lestenes ciema NAI testēšanas
rezultāts norāda, ka Lestenes upes kvalitāte vērtējama kā slikta (2,31-2,61).
VVD Ventspils RVP konstatē, ka ir novērojama attīrīšanas iekārtu ietekme uz Lestenes upes ūdeņu
kvalitāti.
Lestenes ciema NAI ietekmes uz Lestenes upes ūdens kvalitāti izvērtējums.
9.6.3. tabula
Testēšanas
gads/datums

18.06.2015.

Nosakāmais
parametrs
mg/l

100 m
augšpus

N/NH4
BSP5
Pkop
N/NO2
Suspendētas
vielas

0,073
2,1
0,17
0,0143
8,5

Pēc NAI pie
izplūdes
Lestenes upē/
Testēšanas
datums:
18.08.2015.
50
33
6,7
0,196
58

Pēc NAI pie
izplūdes
Lestenes upē/
Testēšanas
datums:
17.02.2015.
8,5
15
1,67
0,66
18

100 m
lejpus

1,2
2,8
0,3
0,025
6,1

Tā kā Lestenes upes monitorings veikts citā laikā kā notekūdeņu monitorings pie izplūdes Lestenes
upē, tad tika izvērtēti 2015.gada pirmā un otrā pusgada testēšanas pārskati. Izvērtējot Lestenes ciema
NAI ietekmi uz Lestenes upes ūdens kvalitāti, var secināt, ka 100 m lejpus notekūdeņu izplūdes
vietas Lestenes upē visos gadījumos piesārņojošo vielu visu parametru koncentrācija palielinās, tikai
suspendēto vielu koncentrācija nepalielinās.
VVD Ventspils RVP konstatē, ka ir novērojama attīrīšanas iekārtu ietekme uz Lestenes upes ūdeņu
kvalitāti.
Lai nodrošinātu pieņemošo ūdeņu atbilstību tiem noteiktajām kvalitātes prasībām un Lielupes upju
baseina apgabala apsaimniekošanas plānā izvirzīto mērķu sasniegšanu, operatoram nepieciešams
veikt nepārtrauktu NAI uzraudzību, nodrošināt vienmērīgu notekūdeņu padevi uz NAI, kā arī
attīrīšanas iekārtu ekspluatāciju veikt atbilstoši ekspluatācijas noteikumu prasībām.
Saskaņā ar Lielupes upju baseina apsaimniekošanas plānu un pamatojoties uz MK 12.03.2002.
noteikumu Nr.118 “Noteikumi par pazemes un virszemes ūdeņu kvalitāti” 3. pielikumā un Ūdens
apsaimniekošanas likuma 11. pantā noteiktajām prasībām atļaujas B kategorijas piesārņojošām
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darbībām C sadaļas 13.1.2. punktā noteiktas emisijas robežvērtības vides kvalitātes mērķu
sasniegšanai virszemes ūdensobjektos.
Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 45. panta sesto daļu un MK 17.02.2009. noteikumu Nr.158
„Noteikumi par prasībām attiecībā uz vides monitoringu un tā veikšanas kārtību, piesārņojošo vielu
reģistra izveidi un informācijas pieejamību sabiedrībai” 16. punkta prasībām katru gadu uzņēmumam
nepieciešams iesniegt VVD Ventspils RVP un Tukuma novada pašvaldībai gada pārskatu par
notekūdeņu monitoringa rezultātiem. Ieteicamās monitoringa pārskata formas norādītas atļaujas 1.
pielikumā.
Attīrīšanas procesā radušās liekās notekūdeņu dūņas tiek nodotas SIA “Agro Lestene” biogāzes
ražotnei.
Notekūdeņu pieņemšanai no decentralizētajām kanalizācijas sistēmām izbūvēta septisko notekūdeņu
pieņemšanas tvertne. Septisko notekūdeņu pieņemšanas kamera diennaktī drīkst pieņemt ne vairāk
kā 3 m3 notekūdeņus no krājtvertnēm, lai nodrošinātu normālu notekūdeņu attīrīšanas iekārtu
darbību.
Lietus notekūdeņi no ciema teritorijas netiek savākti.
9.7. atkritumu veidošanās un apsaimniekošana;

SIA “Komunālserviss TILDe” nodrošina nešķirotu sadzīves atkritumu savākšanu no
daudzdzīvokļu mājām un pārsūknēšanas stacijas redelēm. Nešķirotie sadzīves atkritumi tik
savākti 7 gb.x1,1 m3 un 4 gb.x 0,24 m3 konteineros – 35 t/a tiek nodoti apsaimniekošanai SIA
“Eco Baltia vide”. 2014. gadā nodoti 162 m3 jeb 29,16 t nešķirotu sadzīves atkritumu.
Liekās notekūdeņu attīrīšanas iekārtu dūņas un nosēdumi – 8 t/a tiek nodoti apsaimniekošanai
SIA “Agro Lestene” biogāzes ražošanai.
Lestenes centrā un pie pagasta pārvaldes ēkas izvietoti 4 x1,1m3 konteineri atkritumu šķirošanai:
stiklam un plastmasai. Šķiroto atkritumu apsaimniekošanu veic SIA “Eco Baltia vide”.
9.8. trokšņa emisija;

SIA “Komunālserviss TILDe” Lestenes ciema bioloģiskajās notekūdeņu attīrīšanas iekārtās nav
troksni radošu iekārtu, kas atbilst MK 23.04.2003. noteikumu Nr.163 “Noteikumi par trokšņa
emisiju no iekārtām, kuras izmanto ārpus telpām” prasībām. Galvenais trokšņa avots
bioloģiskajās notekūdeņu attīrīšanas iekārtās ir kompresori, kas atrodas slēgtā konteinerā. NAI
atrodas 300 m attālumā no tuvākās dzīvojamās mājas. Sūdzības no iedzīvotājiem par notekūdeņu
attīrīšanas iekārtu radīto troksni nav saņemtas.
9.9. augsnes aizsardzība;

SIA “Komunālserviss TILDe” Lestenes ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtās netiek veiktas
darbības, kuru rezultātā varētu tikt piesārņota augsne. Veicot kanalizācijas sistēmas un bioloģisko
notekūdeņu attīrīšanas iekārtu tīrīšanu, nav pieļaujama notekūdeņu un nosēdumu emisija augsnē.
9.10. avāriju risks un rīcības plāni ārkārtas situācijām.

SIA “Komunālserviss TILDe” ir izstrādāta avārijas situāciju izziņošanas shēma. Ugunsdzēsības
vajadzībām ir ierīkota ūdens ņemšanas vieta no Lestenes upes. Objektam nav nepieciešams
avārijgatavības plāns.
Lestenes NAI aprīkotas ar automātikas un apziņošanas sistēmu. Automātikas sistēmas galvenais
mērķis veikt bioloģisko sadzīves notekūdeņu attīrīšanas ietaišu un to iekārtu novērošanu,
darbības regulēšanu un ziņojumu uz centrālo kontroles punktu, kura uzraudzību veic operators.
Pilnīga bioloģisko sadzīves notekūdeņu attīrīšanas iekārtu automatizācija nav nepieciešama, taču
to ikdienas darbībai ir jābūt automatizētai, nodrošinot bioloģisko sadzīves notekūdeņu attīrīšanas
iekārtu darbību normālā režīmā bez personāla klātbūtnes. Trauksmes signālu saņem operators
telefonā ja:
- 1 – nav spriegums fāzē;
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- 2 – kāda strāvas pārslodze aktivizēta;
- 3 – kāda termoaizsardzība aktivizēta;
- 4 – sasniegts augsts (zems) avārijas līmenis;
- 5 – zema kompresora ražība.
Elektrības atslēguma gadījumā NAI, pārsūknētava KSS-1 un gaisa kompresors ir automatizēta
un strāva tiek padota no stacionāra dīzeļģeneratora. Īsziņas veidā uz telefonu operatoram pienāk
ziņa par elektrības pārtraukšanu un atjaunošanu.

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

10.1.1. SIA “Komunālserviss TILDe” Lestenes ciema saimnieciskā darbība jāveic saskaņā ar
iesniegumā atļaujas saņemšanai B kategorijas piesārņojošām darbībām veikto aprakstu
un turpmāk uzskaitītajiem nosacījumiem.
10.1.2. Atļauja izsniegta B kategorijas piesārņojošai darbībai:
- notekūdeņu novadīšanai Lestenes upē – 50 m3/diennaktī jeb 18250 m3/gadā pēc
attīrīšanas bioloģiskajās notekūdeņu attīrīšanas iekārtās BIO-KRB-50, kuru
projektētā jauda ir 50 m3/dnn. Izplūdes vietas VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un
meteoroloģijas centrs” datu bāzes identifikācijas numurs N300041.
10.1.3. Līdz 01.02.2016. VVD Ventspils RVP iesniegt saskaņošanai rīcības programmu par
Lestenes ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbības efektivitātes nodrošināšanu.
10.1.4. Reizi ceturksnī, līdz rīcības programmas izpildei, VVD Ventspils RVP iesniegt atskaiti,
par Lestenes ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbības efektivitātes nodrošināšanu,
kā arī dokumentāciju, kas apliecinātu attīrīto notekūdeņu kvalitātes uzlabošanos.
10.1.5. Saskaņā ar likuma “Par piesārņojumu” 22. panta otro1 punktu iesniegumu būtiskas
izmaiņas ieviešanai piesārņojošā darbībā iesniegt ne vēlāk kā 60 dienas pirms B
kategorijas piesārņojošas darbības uzsākšanas vai būtiskām izmaiņām esošā
piesārņojošā darbībā.
10.1.6. Katru gadu līdz 1. aprīlim VVD Ventspils RVP Kontroles daļā iesniegt pārskatu par B
kategorijas atļaujas nosacījumu izpildi iepriekšējā gadā. Ieteicamā pārskata forma
norādīta atļaujas 1.pielikumā.
10.1.7. Saskaņā ar likuma “Par piesārņojumu” 45. panta sesto daļu un MK 17.02.2009.
noteikumu Nr.158 “Noteikumi par prasībām attiecībā uz vides monitoringu un tā
veikšanas kārtību, piesārņojošo vielu reģistra izveidi un informācijas pieejamību
sabiedrībai” 16.punkta prasībām katru gadu līdz 1. aprīlim iesniegt Ventspils RVP un
Tukuma novada domei gada pārskatu par notekūdeņu monitoringa rezultātiem.
Nodrošināt gada pārskata pieejamību sabiedrībai.
10.1.8. Reģistrēt saņemtās sūdzības par vides piesārņojumu, veikt izmeklēšanu un korektīvās
darbības sūdzību cēloņu likvidēšanai.
10.2. darba stundas.

SIA “Komunālserviss TILDe” Lestenes ciema bioloģisko notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darba
laiks noteikts 24 h/dnn jeb 365 dienas/gadā.
11. Resursu izmantošana:
11.1. ūdens;

I. Ūdens ieguves nosacījumi:
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11.1.1.1.Atļauts iegūt pazemes ūdeni no ūdensapgādes urbuma “Saulgoži” (Valsts SIA „Latvijas
Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” datu bāzes identifikācijas numurs P300690)
– 70 m3/diennaktī jeb 25550 m3 /gadā.
11.1.1.2. Ūdensapgādes urbumu ekspluatēt saskaņā ar Veselības inspekcijas, Valsts vides
dienesta Ventspils RVP un normatīvo aktu prasībām.
11.1.1.3.Ievērot MK 20.01.2004. noteikumu Nr.43 “Aizsargjoslu ap ūdens ņemšanas vietām
noteikšanas metodika” prasības.
11.1.1.4. Sūkņu maiņas gadījumā fiksēt ūdens līmeni urbumā. Laika periodā, kad urbumā nav
sūkņa to atverei jābūt hermētiski noslēgtai, lai nepieļautu pazemes ūdeņu piesārņošanu.

II. Ūdens uzskaites nosacījumi:
11.1.2.1. Iegūtā ūdens uzskaiti veikt ar ūdens mērītāju un datus fiksēt instrumentālās uzskaites
žurnālā ne retāk kā reizi mēnesī saskaņā ar MK 23.12.2003. noteikumu Nr.736
“Noteikumi par ūdens resursu lietošanas atļauju” 42. punkta un 3. pielikuma prasībām.
11.1.2.2. Ūdens uzskaitē lietot tikai standartizētu un metroloģiski pārbaudītu mēraparatūru.
11.1.2.3. Ūdens mērītāja metroloģisko kontroli veikt saskaņā ar MK 09.01.2007. noteikumu
Nr.40 “Valsts metroloģiskai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu saraksts” noteikto
periodiskumu.
11.1.2.4. Ūdens mērītāja verifikāciju veikt saskaņā ar MK 05.12.2006. noteikumu Nr.981
“Noteikumi par mērīšanas līdzekļu verificēšanu, verificēšanas sertifikātiem un
verificēšanas atzīmēm” noteiktajām prasībām.
11.1.2.5. Veikt dabas resursu nodokļa aprēķinus un maksājumus par ūdens ieguvi saskaņā ar
Dabas resursu nodokļa likuma un MK 19.06.2007. noteikumu Nr.404 “Kārtība, kādā
aprēķina un maksā dabas resursu nodokli, izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju un
auditē apsaimniekošanas sistēmas” prasībām.
11.1.2.6. Katru gadu līdz 1. martam iesniegt VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas
centrs” statistikas pārskata veidlapu “Nr.2-Ūdens” par iepriekšējo gadu, veidlapās
iekļaujamo informāciju ievadot elektroniskajā datubāzē tiešsaistes režīmā saskaņā ar
MK 22.12.2008. noteikumu Nr.1075 “Noteikumi par vides aizsardzības valsts
statistikas pārskatu veidlapām” 3. un 4. punkta prasībām.
Nosacījumi dzeramā ūdens kvalitātes kontrolei:
Dzeramā ūdens kvalitātes kontroli veikt saskaņā ar MK 31.05.2003. noteikumu Nr.235 “Dzeramā
ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība” prasībām.
Šo noteikumu ievērošanu kontrolē Pārtikas un veterinārais dienests un Veselības inspekcija.
11.2. enerģija;

Nosacījumu nav.
11.3. izejmateriāli un palīgmateriāli.

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

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

Nosacījumu nav.
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12.3. procesa un attīrīšanas iekārtu darbība;

Nosacījumu nav.
12.4. smakas;

Pamatotas sūdzības gadījumā par traucējošu smaku trīs dienu laikā sniegt informāciju VVD
Ventspils RVP saskaņā ar MK 25.11.2014. noteikumu Nr.724 “Noteikumi par piesārņojošas
darbības izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku
izplatīšanos” 23. punktu.

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

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

Nosacījumu nav.
12.7. gaisa monitorings;

Nosacījumu nav.
12.8. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija;
Nosacījumu nav.
12.9. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām;

Nosacījumu nav.

13. Notekūdeņi:
13.1. izplūdes, emisijas limiti;

13.1.1.Notekūdeņus pēc attīrīšanas bioloģiskajās notekūdeņu attīrīšanas iekārtās novadīt Lestenes
upē (izplūdes vietas VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” datu bāzes
identifikācijas numurs N300041) – 50 m3/diennaktī jeb 18250 m3/gadā.
13.1.2.Atļautās piesārņojošo vielu limitējošās koncentrācijas saskaņā ar MK 22.01.2002.
noteikumu Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” 5. pielikuma prasībām:
13.1.2.1. tabula
Piesārņojošā viela

Maksimāli pieļaujamā
piesārņojošo vielu
koncentrācija mg/l vai
attīrīšanas tehnoloģija

Piesārņojuma samazinājuma procenti
vai piesārņojuma slodze t/a

Suspendētās vielas
BSP5

<35 mg/l
attīrīšana bioloģiskajās
notekūdeņu attīrīšanas iekārtās
BIO-KRB-50 ar jaudu 50
m3/dnn pilnā attīrīšanas ciklā
saskaņā ar ekspluatācijas
noteikumiem
attīrīšana bioloģiskajās
notekūdeņu attīrīšanas iekārtās
BIO-KRB-50 ar jaudu 50
m3/dnn pilnā attīrīšanas ciklā
saskaņā ar ekspluatācijas

90 % - 0,639 t/a

ĶSP

50-70 %

50-75 %
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Nkop

Pkop

noteikumiem
attīrīšana bioloģiskajās
notekūdeņu attīrīšanas iekārtās
BIO-KRB-50 ar jaudu 50
m3/dnn pilnā attīrīšanas ciklā
saskaņā ar ekspluatācijas
noteikumiem
attīrīšana bioloģiskajās
notekūdeņu attīrīšanas iekārtās
BIO-KRB-50 ar jaudu 50
m3/dnn pilnā attīrīšanas ciklā
saskaņā ar ekspluatācijas
noteikumiem

atbilstoša attīrīšana

atbilstoša attīrīšana

13.2. procesa norise un attīrīšanas iekārtu darbība;

13.2.1.Attīrīšanas iekārtu ekspluatāciju veikt saskaņā ar notekūdeņu attīrīšanas iekārtu
ekspluatācijas noteikumiem un informāciju par veiktajiem darbiem reģistrēt notekūdeņu
attīrīšanas iekārtu ekspluatācijas žurnālā.
13.2.2.Neattīrītu komunālo notekūdeņu un notekūdeņu dūņu emisija virszemes ūdeņos vai vidē ir
aizliegta atbilstoši MK 22.01.2002. noteikumu Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu
emisiju ūdenī” 42. punktā noteiktām prasībām.
13.2.3.Notekūdeņu dūņu apsaimniekošanu veikt atbilstoši MK 02.05.2006. noteikumu Nr.362
„Noteikumi par notekūdeņu dūņu un to kompostu izmantošanu, monitoringu un kontroli”
II, III, IV un X nodaļas prasībām.
13.2.4. Līgumus ar fiziskām un juridiskām personām par notekūdeņu savākšanu un attīrīšanu slēgt
saskaņā ar MK 22.01.2002. noteikumu Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju
ūdenī” 43. punktā noteiktām prasībām.
13.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes);

13.3.1.Attīrīšanas iekārtu darbības efektivitātes noteikšanai divas reizes gadā veikt sekojošu
notekūdeņu monitoringu:
- suspendēto vielu, piesārņojošo vielu BSP5, ĶSP, N/NH4, Nkop, P/PO4, un Pkop
testēšanu notekūdeņos pirms ieplūdes NAI;
- suspendēto vielu, piesārņojošo vielu BSP5, ĶSP, N/NH4, N/NO2, N/NO3, Nkop,
P/PO4, Pkop testēšanu notekūdeņos pēc izplūdes no NAI.
13.3.2.Notekūdeņu paraugu ņemšanu veikt attiecīgajā jomā akreditētai laboratorijai saskaņā ar
MK 22.01.2002. noteikumu Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” 65.
punkta prasībām.
13.3.3.Notekūdeņu monitoringu veikt akreditētā laboratorijā, kuras akreditācijas sfērā iekļautas
atļaujas 24. tabulā norādītās testēšanas metodes vai citas testēšanas metodes, ar kurām var
iegūt līdzvērtīgus rezultātus.
13.3.4.Četras reizes gadā reģistrēt notekūdeņu kvalitātes uzskaites žurnālā:
novadīto notekūdeņu daudzumu;
notekūdeņu testēšanas rezultātus (pirms ieplūdes un pēc izplūdes no NAI);
uz NAI novadītā piesārņojuma daudzumu sekojošiem parametriem: suspendētās
vielas, BSP5, ĶSP, N/NH4, Nkop, P/PO4 un Pkop;
ar notekūdeņiem novadītā paliekošā piesārņojuma daudzumu (visiem
parametriem);
datorizētas uzskaites gadījumā vienu reizi mēnesī veikt izdrukas un saglabāt tās kā
uzskaites žurnālu;
notekūdeņu testēšanas rezultātus izvērtēt atbilstoši MK 17.02.2009. noteikumu
Nr.158 „Noteikumi par prasībām attiecībā uz vides monitoringu un tā veikšanas
kārtību, piesārņojošo vielu reģistra izveidi un informācijas pieejamību sabiedrībai”
14. punkta prasībām.
13.3.5.Vienu reizi gadā veikt rezultātu izvērtējumu un aprēķināt piesārņojuma pakāpes
procentuālo samazinājumu suspendētām vielām, BSP5, ĶSP, Nkop. un Pkop.
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13.3.6.Aprēķinātos lielumus reģistrēt notekūdeņu kvalitātes uzskaites žurnālā.
13.3.7.Neatbilstības gadījumā veikt korektīvās darbības notekūdeņu attīrīšanas pakāpes
uzlabošanai. Informāciju par veiktajām darbībām reģistrēt NAI ekspluatācijas žurnālā.
13.3.8.Notekūdeņu kvalitātes uzskaites žurnālā veikto ierakstu pareizību divas reizes gadā ar
parakstu apliecināt par ūdens lietošanas uzskaiti atbildīgai amatpersonai.
13.3.9.Iegūtos aprēķina rezultātus par piesārņojuma pakāpes procentuālo samazinājumu iesniegt
Ventspils RVP Kontroles daļā kopā ar atskaiti par B kategorijas atļaujas nosacījumu
izpildi.
13.4. mērījumi saņēmējā ūdenstilpē;

13.4.1. Vienu reizi gadā veikt Lestenes upes ūdens monitoringu 100 m augšpus un 100 m lejpus
notekūdeņu izplūdes vietas sekojošiem parametriem: BSP5, suspendētās vielas, N/NH4,
N/NO2, izšķīdušais skābeklis un pH. Saprobitātes indeksu noteikt vienu reizi piecos gados.
Testēšanas pārskatu par iepriekšējo gadu iesniegt Ventspils RVP Kontroles daļā kopā ar
atskaiti par atļaujas B kategorijas piesārņojošām darbībām izpildi.
13.4.2. Lestenes upes ūdens monitoringu veikt laboratorijai, kuras akreditācijas sfērā ir iekļauti
monitoringam noteikto parametru testēšana.
13.5. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija;

13.5.1.Notekūdeņu uzskaitē lietot tikai standartizētu un metroloģiski pārbaudītu mēraparatūru.
13.5.2.Notekūdeņu mērītāju metroloģisko kontroli veikt saskaņā ar MK 09.01.2007. noteikumu
Nr.40 “Valsts metroloģiskai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu saraksts” noteikto
periodiskumu.
13.5.3.Notekūdeņu mērītāju verifikāciju veikt saskaņā ar MK 05.12.2006. noteikumu Nr.981
“Noteikumi par mērīšanas līdzekļu verificēšanu, verificēšanas sertifikātiem un
verificēšanas atzīmēm” noteiktajām prasībām.
13.6. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām.

13.6.1.Veikt dabas resursu nodokļu aprēķinus un maksājumus par vidē novadīto piesārņojumu
atbilstoši Dabas resursu nodokļa likuma un MK 19.06.2007. noteikumu Nr.404 “Kārtība,
kādā aprēķina un maksā dabas resursu nodokli, izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju
un auditē apsaimniekošanas sistēmas” prasībām.
13.6.2. Katru gadu līdz 1. martam VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”
iesniegt valsts statistikas pārskatu "Nr.2-Ūdens" par iepriekšējo gadu, veidlapās
iekļaujamo informāciju ievadot centra elektroniskajā datubāzē tiešsaistes režīmā saskaņā
ar MK 22.12.2008. noteikumu Nr.1075 “Noteikumi par vides aizsardzības valsts
statistikas pārskatu veidlapām” 3. un 4.punkta prasībām.

14. Troksnis:
14.1. trokšņa avoti un nosacījumi troksni radošo iekārtu darbībai;

Ārpus darba zonas uzņēmuma radītais troksnis nedrīkst pārsniegt MK 07.01.2014. noteikumu
Nr.16 “Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” 2. pielikumā norādītos lielumus.
14.2. trokšņa emisijas limiti;

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

14.3.1.Trokšņa rādītāju ievērošanas uzraudzību (ieskaitot sūdzību gadījumus) veikt saskaņā ar
MK 07.01.2014. noteikumu Nr.16 “Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” prasībām.
Šo noteikumu ievērošanu kontrolē Veselības inspekcija.
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14.3.2.Sūdzību saņemšanas gadījumā mērījumus veikt atbilstoši pastāvošās likumdošanas
prasībām vides trokšņa mērījumiem, izmantojot laboratorijas, kuras akreditācijas sfērā
iekļauti skaņas spiediena līmeņa mērījumi, pakalpojumus.
14.4. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām.

Nosacījumu nav.

15. Atkritumi:
15.1. atkritumu veidošanās;

Atkritumu veidi un apjomi noteikti 21. tabulā.

15.2. atkritumu apsaimniekošanas (savākšanas, apstrādes, reģenerācijas un apglabāšanas) nosacījumi;

15.2.1.Sadzīves atkritumu apsaimniekošanu veikt atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likuma
V nodaļas prasībām.
15.2.2.Nešķirotus sadzīves atkritumus nodot firmai, kas saņēmusi attiecīgo atkritumu
apsaimniekošanas atļauju.
15.2.3.Sadzīves notekūdeņu attīrīšanas iekārtu dūņas apsaimniekot atbilstoši MK 02.05.2006.
noteikumu Nr.362 “Noteikumi par notekūdeņu dūņu un to komposta izmantošanu un
kontroli” IV nodaļas prasībām. Neapstrādātu notekūdeņu dūņu un nosēdumu izmantošana
nav atļauta.
15.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes);

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

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

Nosacījumu nav.
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.

Nosacījumu nav.
16. Prasības augsnes, grunts, kā arī pazemes ūdeņu aizsardzībai, tai skaitā nosacījumi
monitoringa veikšanai (mērījumu vietas, regularitāte, metodes), kā arī ziņas, kas
sniedzamas vides aizsardzības institūcijām.
16.1.Nepieļaut notekūdeņu noplūdi ārpus kanalizācijas trasēm.
16.2.Ievērot Aizsargjoslu likuma VI nodaļas 39. pantā noteiktos aprobežojumus ap ūdens
ņemšanas vietām.
16.3.Ievērot Aizsargjoslu likuma 35. un 55. pantā noteiktos aprobežojumus ap notekūdeņu
attīrīšanas ietaisēm.
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16.1 Nosacījumi A kategorijas iekārtām, ar kuriem saskaņā izvērtē atbilstību emisijas
robežvērtībām, kas noteiktas secinājumos par labākajiem pieejamiem tehniskiem
paņēmieniem.
Neattiecas uz pieteikto piesārņojošo darbību.

17. Nosacījumi iekārtas darbībai netipiskos apstākļos – piemēram, iekārtas vai tās daļas
ieregulēšana vai testēšana, iekārtas palaišanas un apturēšanas operācijas, darbības
traucējumi, iekārtas īslaicīga apstādināšana vai iekārtas darbības ierobežošana vai
apturēšana nelabvēlīgos meteoroloģiskos apstākļos.
17.1.Nekavējoties ziņot Ventspils RVP par visām situācijām, kuru dēļ radies vai var rasties
neatļauts vides piesārņojums, kā arī par steidzamu pasākumu uzsākšanu iespējamās avārijas
novēršanai vai avārijas seku likvidēšanai.
17.2.Iekārtas bojājumu gadījumā ierobežot vai apturēt tās darbību līdz brīdim, kad var tikt atsākta
normāla iekārtas darbība.

18. Nosacījumi, pārtraucot iekārtas vai tās daļas darbību, lai samazinātu ietekmi uz vidi.
Pārvalde paredz operatora pienākumu veikt attīrīšanas darbības, lai savāktu, kontrolētu
un ierobežotu bīstamo ķīmisko vielu izplatību un lai neradītu draudus cilvēka veselībai vai
videi.
Ne vēlāk kā 30 dienas pirms uzņēmuma darbības pilnīgas pārtraukšanas iesniegt Ventspils RVP
iesniegumu saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 30. panta ceturtās daļas noteiktajām prasībām.
19. Nosacījumi avāriju novēršanai un darbībām ārkārtas situācijās.
19.1. Veikt nepieciešamos piesardzības pasākumus, lai novērstu vai, ja tas nav iespējams, samazinātu
vides piesārņojumu vai tās risku, kā arī avāriju risku saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” II
nodaļas 5.panta nosacījumiem.
19.2. Saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likuma 22.pantu ne vēlāk kā vienas darbadienas laikā
rakstveidā informēt Ventspils RVP par piesārņojumu, kas emitēts vidē nepārvaramas varas dēļ,
kā arī iesniegt un saskaņot Ventspils RVP pasākumu plānu, lai novērstu turpmāku
piesārņošanu.
19.3. Avārijas gadījumā nekavējoties ziņot par notikušo Ventspils RVP Kontroles daļai saskaņā ar
avārijas situācijas apziņošanas shēmu.
20. Prasības informācijai, kas sniedzama vides aizsardzības institūcijām, ja pārkāpti atļaujas
nosacījumi, vai notikusi avārija, kā arī prasības informācijai, kas sniedzama vides aizsardzības
institūcijām saskaņā ar Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu pārneses reģistru, kā to nosaka
Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 18.janvāra Regula Nr.166/2006 par Eiropas
Piesārņojošo vielu un izmešu pārneses reģistra ieviešanu un Padomes Direktīvu 91/689EEK un
96/61/EK grozīšanu.
20.1. Nekavējoties (ne vēlāk kā 1 darba dienas laikā) informēt Valsts Vides dienesta Ventspils
reģionālo vides pārvaldi (tālr. 63123210 vai 29463392) par atļaujas nosacījumu pārkāpumiem
un avārijas situācijām, kā arī gadījumos, ja radušies vai var rasties draudi cilvēku veselībai,
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dzīvībai vai videi. Sniegt informāciju par nosacījumu pārkāpšanas laiku, iespējamo vides
piesārņojuma raksturu un apjomu, par veiktajiem piesārņojuma likvidācijas pasākumiem.
20.2. Saskaņā ar MK 17.05.2007. noteikumu Nr.281 “Noteikumi par preventīvajiem un sanācijas
pasākumiem un kārtību, kādā novērtējams kaitējums videi un aprēķināmas preventīvo,
neatliekamo un sanācijas pasākumu izmaksas” 48. punkta un 5. pielikuma prasībām iesniegt
VVD Ventspils RVP rakstisku informāciju par gadījumiem, kad radušies tieša kaitējuma
draudi vai radies kaitējums videi.
20.3. Saskaņā ar MK 17.05.2007. noteikumu Nr.281 “Noteikumi par preventīvajiem un sanācijas
pasākumiem un kārtību, kādā novērtējams kaitējums videi un aprēķināmas preventīvo,
neatliekamo un sanācijas pasākumu izmaksas” 51. punkta prasībām informāciju par
gadījumu, kad radies kaitējums videi vai tieša kaitējuma draudi, iesniegt Ventspils RVP ne
vēlāk kā trīs mēnešus pēc nodarītā kaitējuma videi vai radītā tieša kaitējuma draudiem. Ja
sanācijas pasākumi attiecībā uz nodarīto kaitējumu videi šajā termiņā nav vēl pilnībā
pabeigti, iesniegt informāciju par kaitējumu videi un jau veiktajiem pasākumiem. Turpmāko
informāciju iesniegt pēc sanācijas pasākumu pabeigšanas, bet ne retāk kā reizi gadā.
20.4. Ar vides piesārņojumu saistītu avāriju gadījumā nekavējoties rīkoties saskaņā ar operatīvās
apziņošanas shēmu un 10 dienu laikā Ventspils RVP iesniegt rakstisku pasākumu plānu
avārijas seku novēršanai.
20.5. Atļaujas nosacījumu pārkāpšanas gadījumā 10 dienu laikā iesniegt Ventspils RVP rakstisku
paskaidrojumu un pasākumu plānu neatbilstības novēršanai.
21. Nosacījumi vides valsts inspektoru regulārajām kontrolēm.
21.1. Nodrošināt Ventspils RVP inspektoriem brīvu pieeju nepieciešamajai dokumentācijai, kā arī
pēc inspektora pieprasījuma sagatavot informāciju par SIA „Komunālserviss TILDe”
saimniecisko darbību.
21.2. Nodrošināt Ventspils RVP inspektoriem iespēju netraucēti veikt pārbaudes un nodrošināt to
laikā atbildīgo amatpersonu klātbūtni.
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TABULAS

9. Ūdens ieguve
11.Ūdens lietošana
17.Tieša notekūdeņu un lietus ūdeņu izplūde ūdens objektos (grāvī, upē, ezerā, jūrā)
21.Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem
24.Monitorings
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Ūdens ieguve
9.tabula
Ūdens
Ūdens ieguves avots (ūdens objekts vai urbums)
ieguves
ģeogrāfiskās koordinātas
ūdens
avota
nosaukums un
saimniecisk
teritorijas
identifikā atrašanās vieta
ā iecirkņa
kods
Z platums
A garums
cijas
(adrese)
(1)
kods
numurs
Ūdensapgādes
urbums
,,Saulgoži’’
JonišķuP300690
56046’24.1’’ 23008’33,2’’
Akmens
ūd.hor.,
Lestenes
pagasts.

38162460

0900268

Ūdens daudzums
kubikmetr kubikmet
i dienā
ri gadā

70

25550

Ūdens lietošana
11.tabula
Ūdens ieguves
avoti un
izmantošanas
veidi

Kopējais ūdens
patēriņš
(kubikmetri
gadā)

Atdzesēšanai
(kubikmetri
gadā)

Ražošanas
procesiem
(kubikmetri
gadā)

Sadzīves
vajadzībām
(kubikmetri
gadā)

Citiem
mērķiem
(kubikmetri
gadā)

1. No ārējiem
piegādātājiem
2. No īpašniekam
25550
piederoša urbuma

659

8214

16677

659

8214

16677

3. Ezers vai upe
4. Jūras ūdens
5. Citi avoti
Kopā: 25550
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Notekūdeņu un lietusūdeņu novadīšana ūdensobjektos (grāvī, upē, ezerā, jūrā)
17. tabula
Novadīšanas vietas
ģeogrāfiskās koordinātas

Novadīšanas
vietas
nosaukums un
adrese (vieta)

Novadīšanas
vietas
identifikācijas
numurs(1)

Z platums

A garums

nosaukums

ūdens
saimnieciskā
iecirkņa kods(2)

ūdens
caurtece
(m3/h)

m3/d (vidēji)

kubikmetri
gadā (vidēji)

Novadīšanas
ilgums(3)
(stundas
diennaktī vai
dienas gadā)

NAI “Lestene”
Lestenes upe

N 300041

56046’24.1’

23008’33.2’

Lestenes upe

38162460

2

50

18250

24h/365

Saņemošais ūdensobjekts

Notekūdeņu daudzums

Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem
21.tabula
Ienākošā atkritumu plūsma (t/a)
Atkritum Pagaidu
Atkritumu
saražots
saņemts no citiem
Atkritum
u
glabāšan
(
(1) nosaukums
uzņēmumiem
u klase
bīstamība ā (tonnas
2)
galvenais
tonnas
(3)
(uzņēmējsabiedrībā
gadā)
avots(4)
gadā
m)
200301

Nešķiroti
sadzīves
atkritumi

190805

Notekūdeņu
attīrīšanas Nav
iekārtu
bīstami
dūņas

Nav
bīstami

Izejošā atkritumu plūsma (t/a)
pārstrādāts
kopā

apglabāts

daudzum R- daudzum Ds
kods(5)
s
kods(6)
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24. tabula

Monitorings
Kods

Pirms
ieplūdes
NAI

Pēc
izplūdes no
NAI

Lestenes
upē 100 m
augšpus un
100 m
lejpus NAI

Monitoringam
pakļauti parametri

Paraugu
ņemšanas
metode

Analīzes metode un
tehnoloģija

Suspendētās vielas

LVS EN 872:2005

BSP5

LVS EN 1899-2:1998

ĶSP
N/NH4
N kop

LVS ISO 6060:1989
LVS ISO 566710:2000

LVS ISO 5664:2004
LVS 340:2001

P kop

LVS EN 6878:2005 n.7

P/PO4

LVS EN 6878:2005 n.4

Suspendētās vielas

LVS EN 872: 2005

BSP5

LVS EN 1899-2:1998

ĶSP

LVS ISO 6060:1989

N/NH4

LVS ISO 7150/1:1984

N/NO2
N/NO3

LVS ISO 566710:2000

LVS ISO 6777:1984
LVS ISO 7890-3:1984

N kop

LVS 340:2001

P/PO4

LVS EN 6878:2005 n.4

P kop

LVS EN 6878:2005 n.7

pH

DIN 38404 Teil 5

Suspendētās vielas

LVS EN 872: 2005

BSP5

LVS EN 1899-2:1998

ĶSP
N/NH4
N/NO2

Kontroles
biežums

LVS ISO 6060:1989
LVS ISO 566710:2000

LVS ISO 7150/1:1984

Vienu reizi
pusgadā

Vienu reizi
pusgadā

Vienu reizi
gadā

LVS ISO 6777:1984

N/NO3

LVS ISO 7890-3:1984

P/PO4

LVS EN 6878:2005 n.4

Saprobitātes indekss

LVS 240:1999

Vienu reizi
piecos gados

Laboratorija, kas
veic analīzes
Testēšanas
laboratorija, kuras
akreditācijas sfērā
iekļautas uzrādītās
metodikas, vai
citas ar labāku vai
līdzīgu veiktspēju

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

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

1. pielikums
22. Pievienotie dokumenti (norādes par datumiem, tai skaitā iesniegumu un to precizējumu vai papildinājumu iesniegšanas datumi,
sabiedrības, pašvaldības, citu iestāžu priekšlikumi, operatoru skaidrojumi, sabiedriskās apspriešanas protokoli) Gada monitoringa pārskats
22.1.punkts
Gada pārskats par___________________________________ monitoringa rezultātiem par_______ gadu.
(uzņēmuma un iekārtas nosaukums)

___________________________________
(atļaujas numurs)

1. Emisiju mērījumu rezultātu apkopojums un izvērtējums par notekūdeņu radīto piesārņojumu
1.1.

Datums:

Valsts statistikas atskaites „Nr.2 – Ūdens”. Pārskats par ūdens resursu lietošanu” pievienošanas datums un pārskata ID numurs
VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” datu bāzē
D

D

M

M

G

G

G

G

Atskaites identifikācijas numurs LVĢMC datu bāzē:

1.2. Ūdens ieguves un notekūdeņu daudzums: salīdzinājums ar iepriekšējo pārskata gadu (izmaiņas, to cēloņi)
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
1.3. Attīrītajos notekūdeņos esošo piesārņojošo vielu emisija vidē mērījumu rezultāti: salīdzinājums ar iepriekšējo pārskata gadu
(izmaiņas, to cēloņi)
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
1.4. Neattīrītajos notekūdeņos esošo piesārņojošo vielu mērījumu rezultāti (mg/l): salīdzinājums ar iepriekšējo pārskata gadu
(izmaiņas, to cēloņi)
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
2. Pazemes ūdeņu kvalitātes monitorings un izvērtējums: salīdzinājums ar iepriekšējo pārskatu (izmaiņas, to cēloņi)
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_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
3. Piesārņojošo vielu emisiju gaisā rezultātu apkopojums un izvērtējums par radīto gaisa piesārņojumu
2.1. Valsts statistikas atskaites „Nr.2 – Gaiss”. Pārskats par gaisa aizsardzību” pievienošanas datums un pārskata ID numurs VSIA
„Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” datu bāzē
Datums:

D

D

M

M

G

G

G

G

Atskaites identifikācijas numurs LVĢMC datu bāzē:
2.2. Piesārņojošo vielu emisiju gaisā gada apjoms: salīdzinājums ar iepriekšējo pārskata gadu (izmaiņas, to cēloņi)
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
4. Atkritumu apsaimniekošana
2.3. Valsts statistikas atskaites „Nr.3 – Atkritumi”. Pārskats par atkritumiem” pievienošanas datums un pārskata ID numurs VSIA
„Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” datu bāzē
Datums:

D

D

M

M

G

G

G

G

Atskaites identifikācijas numurs LVĢMC datu bāzē:
2.4. Iekārtās radīto atkritumu plūsmas: salīdzinājums ar iepriekšējā gada atkritumu apjomiem (izmaiņas, to cēloņi)
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
5. Atļaujas nosacījumu izpildes novērtējums par monitoringa veikšanu
(jāizvērtē atļaujas nosacījumu izpilde pārskata gadā, analizējot faktisko situāciju iekārtā)
Nosacījums atļaujā

Izpildes novērtējums

Novērtējuma pamatojums
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(norādīt konkrētu punktu)

Izpildīts

Daļēji izpildīts

Nav izpildīts

6. Secinājumi
(iekļaut nepieciešamās rīcības uzlabojumiem un to veikšanai grafiku nākamajā pārskata periodā).
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________
Atbildīgās amatpersonas amats, uzvārds

__________________
paraksts
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22.2.punkts
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2. pielikums

Iesnieguma kopsavilkums
23. Kopsavilkumā sabiedrības informēšanai par iekārtu norāda:
23.1. iekārtas nosaukumu, informāciju par operatoru, īpašnieku un iekārtas atrašanās vietu;

SIA “Komunālsrviss TILDe” Pasta iela 1a, Tumes pagasts, Tukuma novads, LV-3139.
Notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas iekārtas atrodas Lestenes ciemā, Lestenes pagastā, Tukuma
novadā, LV-3141.
23.2. īsu ražošanas aprakstu un iemeslu, kāpēc nepieciešama atļauja;

Atļauja nepieciešama saimnieciskās darbības turpināšanai. Lestenes ciemā uzstādīto jauno
notekūdeņu attīrīšanas iekārtu BIO-KRB-50 ar jaudu 50 m3 diennaktī, piesārņojošā darbība atbilst
B kategorijai saskaņā ar MK 30.11.2010. noteikumu Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C
kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo
darbību veikšanai” 1.pielikuma
8.9.punktu – notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru diennaktī, kuras
attīrītos notekūdeņus novada vidē.
23.3. piesārņojošās darbības aprakstu (norāda izmantojamos resursus un emisiju ietekmi uz vidi).
Aprakstā sniedz šādas ziņas:
23.3.1. ūdens patēriņš (ikgadējais daudzums – esošām iekārtām) un pasākumi ūdens lietošanas
samazināšanai;

Dzeramais ūdens tiek iegūts no ūdensapgādes urbuma „Saulgoži” (Valsts SIA „Latvijas Vides,
ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” datu bāzes identifikācijas numurs P300690). Atļaujai
pieprasītais ūdens daudzums – 70 m3/diennaktī jeb 25550 m3 /gadā.
Ūdensapgādes urbuma „Saulgoži” galva aprīkota virszemes paviljonā, kurā izvietota arī dzeramā
ūdens sagatavošanas stacija ar ražību 15 m³/h. Izsūknētā ūdens daudzuma uzskaitei uzstādīts
ūdens mērītājs.
2009.gadā izmantojot Irlavas un Lestenes pagasta pārvaldes finansējumu pie urbuma ,,Saulgoži’’
izbūvēta atdzelžošanas iekārta EcolRON36 ar jaudu 30 m3/h, kas aprīkota ar hidroforu V=1000 l
apjomā, apvienojumā ar dziļurbuma sūkni, frekvenču pārveidotāju tiek nodrošināts ūdens
spiediens sistēmā. Dzeramais ūdens pa maģistrālajiem vadiem tiek novadīts patērētājiem.
SIA “Komunālserviss TILDe” ar dzeramo ūdeni tiek nodrošinātas 18 individuālās dzīvojamās
mājas, 7 daudzstāvu dzīvojamās mājas, 2 veikali, Lestenes pagasta pakalpojumu centrs, SIA
“Lestenes maiznīca”, SIA “Agro Lestene” – biogāzes ražotne un SIA “Lestene” darbnīcas.
23.3.2. galvenie izejmateriāli (arī kurināmais un degviela) un to lietojums;

Komunālo pakalpojumu sniegšanai Lestenes ciemā tiek patērētas 42,4 MWh elektroenerģijas
gadā. Ūdens ieguvei, atdzelžošanai un piegādei patērētājam tiek patērētas 11,9 MWh/a
elektroenerģijas, notekūdeņu pārsūknēšanai un attīrīšanai tiek patērētas 30,5 MWh/a
elektroenerģijas.
23.3.3. bīstamo ķīmisko vielu lietošana un plānotie pasākumi to aizvietošanai;

Bīstamās ķīmiskās vielas netiek izmantotas.
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23.3.4. nozīmīgākās emisijas gaisā un ūdenī (koncentrācija un ikgadējais lielums);

Notekūdeņi Lestenes ciemā tiek savākti un pa centralizēto kanalizācijas sistēmu novadīti uz
bioloģiskajām notekūdeņu attīrīšanas iekārtām. Projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Tukuma
novada Lestenes pagasta Lestenes ciemā” ietvaros 2014.gadā tika uzstādītas jaunas notekūdeņu
attīrīšanas iekārtas BIO-KRB-50, ar jaudu 50 m3 diennaktī.
Bioloģiskā notekūdeņu attīrīšanas sistēma sastāv no:
- sūkņu stacijām;
- spiediena dzēšanas akas;
- pirmreizējā nostādinātāja, kurš sastāv no divām kamerām (katras kameras tilpums 4,8 m3);
- bioloģiskā notekūdeņu attīrīšanas rezervuāra BIO-KRB-50;
- otrreizējā nostādinātāja;
- attīrītā ūdens rezervuāra ar tilpumu 6,5 m3;
- paraugu ņemšanas akas;
- izplūdes vietas Lestenes upē.
Atļaujai pieprasītā notekūdeņu attīrīšanas iekārtu slodze – 50 m3/dnn jeb 18250 m3/a.
23.3.5. atkritumu veidošanās un apsaimniekošana;

Lestenes ciemā veidojas nešķiroti sadzīves atkritumi, kas tiek savākti konteineros un saskaņā ar
noslēgto līgumu tiek nodoti SIA “Eco Baltia vide” tālākai apsaimniekošanai.
Liekās notekūdeņu dūņas un NAI tīrīšanas atkritumi saskaņā ar noslēgto līgumu nodoti SIA
“Agro Lestene” biogāzes ražotnei.
23.3.6. trokšņa emisijas līmenis;

Galvenais trokšņa avots bioloģiskajās notekūdeņu attīrīšanas iekārtās ir kompresori, kas
atrodas slēgtā konteinerā. NAI atrodas 300 m attālumā no tuvākās dzīvojamās mājas. Sūdzības
no iedzīvotājiem par notekūdeņu attīrīšanas iekārtu radīto troksni nav saņemtas.

23.4. iespējamo avāriju novēršanu;

SIA “Komunālserviss TILDe” Lestenes ciemā ir izstrādāta avārijas situāciju izziņošanas shēma.
Ugunsdzēsības vajadzībām ir ierīkota ūdens ņemšanas vieta no Lestenes upes.
Lestenes NAI aprīkotas ar automātikas un apziņošanas sistēmu. Automātikas sistēmas galvenais
mērķis veikt bioloģisko sadzīves notekūdeņu attīrīšanas ietaišu un to iekārtu novērošanu, darbības
regulēšanu un ziņojumu uz centrālo kontroles punktu, kura uzraudzību veic operators.
Elektrības atslēguma gadījumā NAI, pārsūknētava KSS-1 un gaisa kompresors ir automatizēta un
strāva tiek padota no stacionāra dīzeļģeneratora. Īsziņas veidā uz telefonu operatoram pienāk ziņa
par elektrības pārtraukšanu un atjaunošanu.

23.5. nākotnes plānus – iekārtas plānotā paplašināšanos, atsevišķu daļu vai procesu modernizāciju.

Līdz 2020.gadam veikt daļēju kanalizācijas pašteces vadu nomaiņu un “Lestenes brāļu kapu”
publiskās tualetes pieslēgšanu centrālajai kanalizācijai.
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