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A sadaļa
Vispārīgā informācija par atļauju
1. Normatīvie akti, uz kuriem pamatojoties izsniegta atļauja*:
1.
2.

2001.gada 15.marta likums "Par piesārņojumu",
2010.gada 30.novembra Ministru kabineta noteikumi Nr.1082 "Kārtība, kādā piesakāmas
A,B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas
piesārņojošo darbību veikšanai".

*

atsauces uz normatīvajiem aktiem, kas pamato atļaujā izvirzītos nosacījumus sniegtas šīs
atļaujas C sadaļā.
2. Atļaujas derīguma termiņš un jauna iesnieguma iesniegšanas termiņš:
1. Atļauja Nr.LI11IB0014 izsniegta 2011.gada 11.martā un derīga visu iekārtas darbības
laiku (likums "Par piesārņojumu" 32.panta pirmā daļa).
2. Atļauja tiek pārskatīta un atjaunota ik pēc septiņiem gadiem saskaņā ar likuma „Par
piesārņojumu” 32.panta trīs divi prim daļu.
3. Iesniegums atļaujas nosacījumu pārskatīšanai un atjaunošanai iesniedzams Liepājas
reģionālajā vides pārvaldē (turpmāk – Pārvalde):
 vismaz 60 dienas pirms būtiskām izmaiņām piesārņojoša darbībā saskaņā ar Ministru
kabineta 30.11.2010. noteikumu Nr.1082 "Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C
kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B piesārņojošo darbību
veikšanai" 4. punktu;
 mēneša laikā pirms izmaiņām piesārņojošā darbībā likuma „Par piesārņojumu” 32.panta
trešās daļas 1. – 4. vai 8. punktā minēto apstākļu atklāšanas;
 pirms izmaiņām piesārņojošā darbībā likuma „Par piesārņojumu” 32.panta trešajā trīs
prim daļā noteiktajos gadījumos;
3. Informācija par to, kam nosūtītas atļaujas kopijas:
Pārskatītā atļauja LI11IB0014 kopijas elektroniski nosūtītas:
 Vides pārraudzības valsts birojam, Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045, e-pasts:
vpvb@vpvb.gov.lv;
 Veselības inspekcijas Kurzemes kontroles nodaļai, Pilsētas laukums 2, Kuldīga, Kuldīgas
novads, LV-3301, e-pasts: kurzeme@vi.gov.lv;
 Brocēnu novada pašvaldībai, Lielcieceres iela 3, Brocēni, Brocēnu novads, LV-3851, epasts: dome@broceni.lv
4. Norāde par ierobežotas pieejamības informāciju:
Ierobežotas pieejamības informācijas nav.
5. Citas saņemtās atļaujas un atļaujas, kuras aizstāj šī atļauja
2018.gada 27.aprīlī pārskatītā atļauja Nr.LI11IB0014 aizstāj 2011.gada 11.martā izsniegto
atļauju B kategorijas piesārņojošai darbībai Nr.LI-11-IB-0014 ar derīguma termiņu uz visu
iekārtas darbības laiku.
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B SADAĻA
Pieteiktā darbība, iesnieguma izvērtējums un atļaujas izsniegšanas
pamatojums
6. Pieteiktās darbības īss apraksts.
Brocēni ir Brocēnu novada administratīvais centrs, kas izvietojusies Cieceres ezera
ziemeļaustrumu krastā pie autoceļa A9 un Rīgas - Liepājas dzelzceļa.
1992.gadā ekspluatācijā nodotās un 2011.gadā rekonstruētās Brocēnu pilsētas bioloģiskās
notekūdeņu attīrīšanas iekārtas (turpmāk tekstā – NAI) atrodas ziemeļaustrumu virzienā no
pilsētas novietojuma, ~ 1 km attālumā. Attīrīšanas iekārtas paredzētas saimnieciski fekālo
notekūdeņu bioloģiskajai attīrīšanai. NAI projektētā jauda pēc rekonstrukcijas - 955 m3/dnn.
Attīrīšanas stacijas kompleksa sastāvs:
1. pieņemšanas - dzēšanas kamera – 10 m³;
2. restu māja ( tekne) – 13 x 6 m;
3. smilšu ķērājs – diametrs 3 m;
4. aerotenks – 61 x 18 m;
5. ražošanas palīgēka – 18 x 12,5 x 4,5 m;
6. administratīvā ēka – 29 x 12,5 x 4,5 m;
7. elektrolīzes telpa (bez iekārtām) – 11,5 x 6,5 x 3,0 m;
8. ūdensapgādes sūkņu stacija (bez iekārtām) – 5,0 x 6,5 x 3,0 m;
9. drenāžas sūkņu stacija (sūknis FGP50-12,5-4kW) – diametrs 2,5 m H=2,73 m;
10. dūņu lauki – 5854 m²;
11. pēcattīrīšanas ietaise – 6x1,5 x1,5 (h);
12. automātisko paraugu ņēmējs un Paršala tekne.
Brocēnu pilsētas NAI tehnoloģiskajā procesā ietilpst:
- Notekūdeņu mehāniskā attīrīšana ar automātiskajām un manuālajām restēm un smilšu
ķērāja;
- Bioloģiskā attīrīšana ar aktīvajām dūņām aerotenkos;
- Lieko dūņu atūdeņošana dūņu laukos;
- Septisko nogulšņu pieņemšanas kamera.
Brocēnu pilsētas NAI sastāv no sekojošām iekārtām:
1. Mehāniskā attīrīšana:
- notekūdeņu plūsmu sadalošā kamera, kas sadala uz kura tipa restēm novadīt plūsmu;
- prieķšattīrīšanas iekārtu ēka, kurā atrodas automātiskās restes (attālums starp restēm 6
mm) ar atkritumu presi un manuālās restes (attālums starp restēm 20 mm), smilšu ķērājs
un smilšu mazgāšanas iekārta;
- notekūdeņu plūsmu sadalošā kamera, kas sadala plūsmu starp divām bioloģiskās
attīrīšanas līnijām. Viena no tām ir strādājoša, otra rezerves;
- Septisko nogulšņu pieņemšanas kamera ar restēm (attālums starp restēm 50 mm).
2. Bioloģiskā attīrīšana:
- pirmreizējais nostādinātājs;
- aerotenks;
- otrreizējais nostādinātājs;
- dūņu stabilizators;
- kontaktrezervuārs (nedarbojas).
3. Dūņu atūdeņošana:
- dūņu lauki, 5 gab.
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas tehnoloģisko procesu apraksts:
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Notekūdeņi pa pašteces kolektoriem nonāk pārsūknēšanas stacijās, un tad pa diviem čuguna
spiedvadiem tiek pārsūknēti uz bioloģiskajām attīrīšanas iekārtām.
Galvenā sūkņu stacija ar restēm un 3 iegremdējamiem sūkņiem strādā automātiskā režīmā.
Notekūdeņi pa abiem spiedvadiem nonāk ieplūdes un spiediena izlīdzināšanas kamerā. Pieņemtie
notekūdeņi plūst caur automātiskajām vai mehāniskajām restēm, kur no tiem tiek atdalītas lielās
daļas, kas var būt par iemeslu sistēmas mezglu aizsērēšanai. Tālāk notekūdeņi nokļūst
centrifūgas tipa smilšu ķērājā, kurā tiek atdalītas smiltis, dubļi. Atdalītās smiltis tiek sūknētas ar
smilšu sūkni uz smilšu mazgāšanas iekārtu un novadītas konteinerā.
Pēc smilšu ķērāja notekūdeņi nokļūst plūsmu sadalošā kamerā un tad tiek padoti uz bioloģiskā
bloka 2 līnijām, kur notiek galvenie notekūdeņu attīrīšanas procesi. Katra līnija var būt neatkarīgi
atvienota.
Notekūdens tiek dzidrināts pirmreizējā nostādinātājā, dūņas ar ērliftu padod uz aerējamu dūņu
stabilizatoru. Tad notekūdens nonāk aerotenkā, kur uzstādīta aerācijas sistēma (sīkburbuļu
aerācija). Aerotenkā izveidojas notekūdeņu maisījums - aktīvās dūņas, kas atrodas peldošā
stāvoklī. Tālāk notekūdens tiek dzidrināts otrreizējā nostādinātājā. Aktīvās dūņas ar ērlifta un
sūkņu palīdzību pārsūknē atpakaļ aerotenkā, bet liekās dūņas pārsūknē uz dūņu stabilizatoru. No
dūņu stabilizatora dūņas tiek sūknētas uz dūņu atūdeņošanas laukiem. Dūņu lauki ir aprīkoti ar
drenāžas sistēmu, drenāžas ūdens tiek sūknēts atpakaļ uz NAI ieplūdes un spiediena
izlīdzināšanas kameru.
Attīrītais notekūdens caur kanālu, kurā atrodas automātiskais paraugu ņēmējs un „Paršala
teknes” plūsmas mērītājs, tālāk caur kontaktrezervuāru (nedarbojas) ieplūst novadgrāvī un tālāk Kazenieku strautā, kas pēc 1,5 km ieplūst Brocēnu ezerā.
Notekūdeņu caurplūdi ar plūsmas mērītāju mēra izplūdē ar „Paršala teknes” plūsmas mērītāju.
NAI bioloģiskās attīrīšanas iekārtas tīra 1 reizi gadā, bet restes – nepārtraukti. Uz sadzīves
atkritumu izgāztuvi 1 x mēnesī izved restu atkritumus, bet pārējie (NAI dūņas, smiltis,) nonāk
NAI dūņu laukos, ko pēc uzglabāšanas izmanto apzaļumošanas darbos.
Brocēnu pilsētā ir viena centrālā kanalizācijas sistēma, kurai pieslēgti 93% iedzīvotāju.
Privātmāju sektorā (Krasta iela, Upes iela, daļa no Lielcieceres un Kalna ielas) nav izveidota
centralizēta notekūdeņu savākšanas sistēma, tur notekūdeņus savāc ar asenizācijas mašīnu
palīdzību. SIA „Brocēnu siltums” nenodrošina asenizācijas pakalpojumus, iedzīvotāji izvēlas šī
pakalpojuma sniedzējus no Brocēnu un Saldus novadiem, kuri notekūdeņus izved uz Brocēnu
pilsētas NAI vai Saldus NAI.
Kanalizācijas sistēmas vispārīgs raksturojums:
1. kanalizācijas iekārtas nodotas 2011.gada jūnijā;
2. kanalizācijas sistēmas tips – dalīta;
3. notekūdeņu attīrīšanas iekārtu tips – pilnas bioloģiskās attīrīšanas iekārta;
4. attīrīto notekūdeņu izlaides vieta – grāvis: Kazenieku strauts;
5. kanalizācijas tīklu kopgarums – 13,9 km:
 galvenie kolektori – a) keramikas ( kopā 0,61 km): DN =250mm 0,48 km; DN
=300 mm 0,13 km; b) betona ( kopā 1,17 km): DN=300 mm 0,56 km; DN =400
mm 0,48 km; DN =500 mm 0,13 km.
 Ielu tīkli – keramikas ( kopā 3,6 km): DN =150 mm 1,8 km; DN =200 mm 1,02
km; DN =250 mm 0,66 km; DN =300 mm 0,12 km.
 Spiedvadi tērauda – DN =250 mm 3,85 km. PE –DN200 0,750 km
 Pieslēgumi no objektiem: DN =150 mm – 39 gab., DN =200 mm - 24 gab.
Kanalizācijas sūkņu stacija (KSS) atrodas Brocēnos, Skolas ielā 25a. Kanalizācijas sūkņu
stacijas tips un izmēri: dzelzsbetona kesons ar virszemes mūra ēku. D=6,5 m; H= 11,0 m, izmēri
–6 x 8 m. Sūkņu tipi: TC-80 x 3 gab Grunfos KS1- 1 gab. Restes apkalpo ar rokām.
Lietus ūdens kanalizācija: Jaunatnes ielā 5 → Skolas iela → Lielcieceres iela → Stūru iela
→Ezera iela. Cauruļvadu D=300 mm. LK tīklu apkalpo SIA „Brocēnu siltums”. Sniega kušanas
periodā un lietus laikā saimnieciski fekālajā kanalizācijā iekļūst līdz 1000 m³/dnn lietus ūdens.
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7. Atrašanās vietas novērtējums.
Brocēnu pilsēta izvietojusies Cieceres ezera ziemeļaustrumu krastā pie autoceļa A9 un Rīgas Liepājas dzelzceļa. Brocēni atrodas Austrumkursas augstienes Saldus pauguraines D daļā. ZR
malā pilsēta robežojas ar Brocēnu ezeru.
Brocēnu NAI (zemes vienības kadastra apzīmējums Nr. 8405 002 0020) atrodas –
rūpnieciskās apbūves teritorijā; ko no trim pusēm iekļauj SIA „Cemex” teritorija, un valsts mežs
(mežu aizsargjosla ap pilsētu) rietumu / dienvidu pusē. Ziemeļu pusē no NAI atrodas cementa
rūpnīcas noliktavas (~ 100 m).
Brocēnu pilsētas kanalizācijas KSS atrodas Skolas ielā 25a daudzstāvu dzīvojamās apbūves
teritorijā, rietumu pusē atrodas degradēta dabas un apstādījumu teritorija.
Hidroloģiskais raksturojums
Brocēnu pilsētas NAI teritorijā gruntsūdens horizonta saguluma apstākļi ir relatīvi vienkārši.
Gruntsūdens līmenis galvenokārt atrodas 1.5 – 2.5 m dziļumā, atsevišķās vietās atrodas līdz ~ 4
metriem. Ģeoloģiskā griezuma augšējā daļa ir stipri mālaina, nevar izslēgt to, ka visai apkārtnei
vienots gruntsūdens horizonts neveidojas.
Ģeoloģiskais raksturojums:
Brocēnu pilsētas NAI teritorija atrodas Austrumkursas augstienē, Saldus pauguraines
centrālajā daļā. Relatīvā augstuma izmaiņas galvenokārt atrodas 5-20 m robežās. Zemes virsmas
reljefa absolūtais augstums mainās robežās no aptuveni 100 m vjl (Cieceres ezera krastā) līdz
120 m vjl Brocēnu apkārtnē.
Atbilstoši Brocēnu novada teritorijas plānojumam 2017. – 2030. gadam (apstiprināts ar
Brocēnu novada domes 27.10.2016. sēdes lēmumu (prot.Nr.23., 23&) „Par Brocēnu novada
teritorijas plānojuma apstiprināšanu”) un izdotajiem saistošajiem noteikumiem Nr.18 „Brocēnu
novada teritorijas plānojuma (2017.-2030.) teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” SIA
„Brocēnu siltums” Brocēnu pilsētas NAI Meža iela 15 atrodas teritorijā ar zemes izmantošanas
mērķi – tehniskās apbūves teritorija (TA).
Brocēnu NAI aizsargjoslas platums – 200 m.
8. Lēmuma pieņemšanas procesā iesniegtie priekšlikumi (norādot, kā tie ņemti vērā):
8.1. valsts vai pašvaldību institūciju priekšlikumi;

Pārvalde 2018.gada 2.martā Veselības inspekcijas Kurzemes kontroles nodaļai izsūtīja vēstuli
Nr.5.5-10/ 443 par priekšlikumiem atļaujas nosacījumiem.
2018.gada 15.martā no Veselības inspekcijas Kurzemes kontroles nodaļas saņemta vēstule
(Nr.2.3.6-25/6659/2544), skatīt 1.pielikumu. Veselības inspekcijas Kurzemes kontroles nodaļa
neiebilst atļaujas izsniegšanai ar nosacījumiem:
1. Tiks ievēroti „Aizsargjoslu likuma” 35. un 55.pantā noteiktie darbības aprobežojumi
aizsargjoslās ap notekūdeņu attīrīšanas ietaisēm.
Ņemts vērā C sadaļas 16.punktā.
2. Netiks pārsniegti NAI darbības rezultātā radītā trokšņa robežlielumi apbūves teritorijā
atbilstoši 07.01.2014. Ministru kabineta noteikumiem Nr.16 „Trokšņa novērtēšanas un
pārvaldības kārtība”.
Nav ņemts vērā, jo troksnis objektā ir nenozīmīgs.
3. Notekūdeņu attīrīšana un apsaimniekošana tiks nodrošināta atbilstoši 22.01.2002. Ministru
kabineta noteikumu Nr. 34 ,,Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” prasībām.
Ņemts vērā C sadaļas 13.2.punktā.
4. Dūņu un nosēdumu apsaimniekošana tiks nodrošināta atbilstoši 02.05.2006. Ministru kabineta
noteikumu Nr.362 „Noteikumi par notekūdeņu dūņu un to kompostu izmantošanu,
monitoringu un kontroli” prasībām.
Ņemts vērā C sadaļas 15.2., 15.3.punktā.
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5. Tiks nodrošināta 25.11.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr.724 ,,Noteikumi par
piesārņojošas darbības izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo
smaku izplatīšanos” prasību ievērošana iedzīvotāju veselības aizsardzībai un dzīves kvalitātes
nodrošināšanai.
Ņemts vērā C sadaļas 12.4.punktā.
6. Atkritumu apsaimniekošana tiks nodrošināta atbilstoši likuma „Atkritumu apsaimniekošanas
likums” un saistošo noteikumu prasībām.
Ņemts vērā C sadaļas 15.2.punktā.
Pārvalde 2018.gada 2.martā Brocēnu novada pašvaldībai izsūtīja vēstuli Nr.5.5-10/ 443 par
priekšlikumiem atļaujas nosacījumiem.
2018.gada 14.martā no Brocēnu novada pašvaldības saņemta vēstule (Nr. 3-5.2/18/351-NJ),
skatīt 1.pielikumu. Brocēnu novada pašvaldība neiebilst atļaujas izsniegšanai un tai nav papildus
priekšlikumi.
8.2. citu valstu atbildīgo institūciju priekšlikumi, ja ir pārrobežu ietekme;

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas atļauju.
8.3. sabiedrības priekšlikumi;

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas atļauju.
8.4.operatora skaidrojumi

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

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas atļauju.
9.2. ieviestie un plānotie tīrākas ražošanas pasākumi;

Ar 2018.gada janvāri Brocēnos tiek uzsākts Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekts
„Brocēnu ūdenssaimniecības attīstība 2.kārta” (Nr. 5.3.1.0/17/I/002). Projekta ietvaros paredzēts
veikt kanalizācijas tīklu, pieslēgumu un sūkņu stacijas izbūves darbus, nodrošinot iedzīvotājiem
Upes, Stūra, Kalna, Krasta, Skolas un Lielcieceres ielās iespēju pieslēgties centralizētiem
kanalizācijas pakalpojumiem, kā arī vienlaikus par Pašvaldības un SIA “Brocēnu siltums”
līdzekļiem veikt ūdensapgādes tīklu izbūves darbus minētajās ielās, nodrošinot kvalitatīvus un
nepārtrauktus ūdensapgādes pakalpojumus. Ar jaunu ārējo kanalizācijas tīkla izveidi varēs
pieslēgt pie centralizētās kanalizācijas 72 privātmājas.
Plānotie pasākumi:
-) Rekonstruēt ūdens padeves un kanalizācijas tīklus. Izbūvēt jaunus kanalizācijas tīklus,
veidojot pieslēgumus visiem ūdens patērētājiem Brocēnu pilsētā, centralizētai notekūdeņu
savākšanai.
-) Apzināt visus ūdens patērētājus un apsekot notekūdeņu novadīšanas vietas. Izvērtēt septiķu
un krājtvertņu tehnisko stāvokli. Veikt pazemes ūdeņu aizsardzības pasākumus, vietās, kur
konstatēta notekūdeņu noplūde.
-) Izbūvēt dalītu lietus ūdens kanalizācijas tīklu.
Enerģijas patēriņa samazināšana: Brocēnu pilsētas NAI pēc rekonstrukcijas 2011.gadā tika
darbinātas divas bioloģiskās attīrīšanas līnijas. Pēc tehnoloģiskā procesa uzlabošanas, 2012.gadā
tika atslēgta 1992.gadā ekspluatācijā nodotā bioloģiskā attīrīšanas līnija, kuras darbību
nodrošināja gaisa pūtējs ar 22 kW motoru (līnija paredzēta rezerves vajadzībām).
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9.3. resursu izmantošana (ūdens, enerģija un ķīmiskās vielas);

Brocēnu pilsētas ūdensapgādi reglamentē Pārvaldes izsniegtā ūdens resursu lietošanas atļauja
Nr.LI18DU0004. NAI iekārtu tīrīšanai un sadzīves vajadzībām tērē līdz 300 m3 ūdens. Patērētā
ūdens daudzums var mainīties, tas atkarīgs no NAI darbības.
Elektroenerģiju SIA „Brocēnu siltums” vajadzībām nodrošina AS „Latvenergo”.
Elektroenerģija nodrošina sūkņu, gaisa pūtēju, ērliftu, telpu apsildes, videonovērošanas, izplūdes
skaitītāju, palaišanas un vadības iekārtu darbību.
SIA „Brocēnu Siltums” neizmanto ķīmiskās vielas, maisījumus un citus materiālus
notekūdeņu attīrīšanai.
9.4. emisija gaisā un tās ietekme uz vidi;

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas atļauju.
9.5. smaku veidošanās;

NAI darbības rezultātā neveidojas smakas, kas varētu atstāt negatīvu iedarbību uz apkārtējo
iedzīvotāju labsajūtu. Nav ziņu par iedzīvotāju sūdzībām. Smaku mērījumi vidē nav veikti.
Pārvaldes vērtējums: Veicot NAI tīrīšanu, vai arī iekārtu avārijas gadījumā iespējami īslaicīgi
smaku traucējumi – specifiska kanalizācijas ūdeņu smaka. Pārvaldē nav saņemtas iedzīvotāju
sūdzības par traucējošām smakām no NAI un kanalizācijas sūkņu stacijām, tādēļ nav
nepieciešams veikt pasākumus smaku novēršanai.
9.6. emisija ūdenī un tās ietekme uz vidi;

Brocēnu pilsētas ūdenssaimniecības bilanci skatīt 1.attēlā.
3
1.attēls Ūdens izmantošanas bilance Brocēnu pilsētā ( m /gadā )
Art. urbums Nr.1

Zudumi

P400826

15 700

LVĢMC Nr.14606

99 000

Izsmeļamās
bedres (privātie,
juridiskie klienti)

Juridiskie klienti

3 000

Privātie klienti

70 000

140 000

19 000
Atdzelžošanas
stacija un NAI

6 300
No asenizācijas
pieņemtie n/ū

1 500
Art. urbums Nr.2

P400827
LVĢMC Nr.14563

70 000

Lietus notekūdens,
Infiltr.,gruntsūd.

8 200

SIA „Cemex” n/ū

8 000
A400020
NAI –US, AN

139 000
Izplūde: N400018
Grāvis, Kazenieku strauts
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Attīrītais notekūdens caur kanālu, kurā atrodas automātiskais paraugu ņēmējs un „Paršala
teknes” plūsmas mērītājs, tālāk caur kontaktrezervuāru (nedarbojas) ieplūst novadgrāvī un tālāk Kazenieku strautā – (izplūdē N400018), kas pēc 1,5 km ieplūst Brocēnu ezerā.
Operators pārvaldē ir iesniedzis notekūdeņu testēšanas pārskatus par 2015., 1016. un 2017.
gadu, kuru rezultāti apkopoti B1. –B3.tabulā. Notekūdeņu testēšanu veicis SIA „Vides audits”,
akreditācijas apliecība Nr. LATAK-T-261.
B1.tabula

Piesārņojošā
viela
Suspendētas
vielas
BSP5
ĶSP
N kopējais

Piesārņo
-jošās
vielas
kods
230 026
230 003
230 004
230 015

P kopējais

230 016

N/NH4
N/NO3
P/PO4
Naftas produkti

230 012
230 013
230 010
230 025

Piesārņojošo
vielu limitējošā
koncentrācija
(mg/l) pēc MK
Nr. 34

Piesārņojošās vielas notekūdeņos -2015.gads

< 35,0
25
125
Atbilstoša
attīrīšana
Atbilstoša
attīrīšana
-

Piesārņojuma
samazinājuma
% (MK

Faktiskā piesārņojošo vielu koncentrācija pirms un pēc NAI
izplūdei N400018 (mg/l)
13.03.
2015.

%

17.06.
2015.

%

29.09.
2015.

%

25.11.
2015.

-/2

-

284/4

99

268/3

99

-/2

-/1,61
-/27

-

330/5,5
756/24

99
98

359/1,4
722/24

99
97

-/3,03
-/9

-/18,9

-

57,2/18,3

68

115/11,1

90

-/8,56

-/0,116

-

16,7/0,97

94

14,6/0,368

98

-/0,995

-/9,68
-/1,91
-/<0,02

-

-/1,32
-/15,1
-/0,52
-

-

-/0,14
-/10,4
-/0,159
-/<0,02

-

-/0,44
-/5,2
-/0,718
-/<0,02

Nr. 34)

90
70-90
75
10-15
10-15
-

B2.tabula
Piesārņojošās vielas notekūdeņos -2016.gads
Piesārņojošā viela
Suspendētas vielas
BSP5
ĶSP
N kopējais
P kopējais
N/NH4
N/NO3
P/PO4
Naftas produkti

Faktiskā piesārņojošo vielu koncentrācija pirms un pēc NAI izplūdei
N400018 (mg/l)
30.03.
24.05.
02.08.
11.10.
%
%
%
2016.
2016.
2016.
2016.
170/17
90
228/2
99
98
243/2
90/<2
181/5,26
97
383/1,68
99
51,3/0,86
98
205/2,03
470/7
99
684/23
97
95
117/<6
449/<6
65,9/12
82
152/20,2
87
80,2/7,79
90
97,2/9,96
9,28/0,86
91
16,6/0,79
95
25,1/0,164
99
16,8/2,83
-/0,352
-/0,03
-/0,241
-/8,71
-/16,9
-/9,51
-/0,03
-/0,634
-/2,69
-/<0,02
-

%
99
99
99
90
83

B3.tabula
Piesārņojošās vielas notekūdeņos -2017.gads
Piesārņojošā viela
Suspendētas vielas
BSP5
ĶSP
N kopējais
P kopējais
N/NH4
N/NO3
P/PO4
Naftas produkti

Faktiskā piesārņojošo vielu koncentrācija pirms un pēc NAI izplūdei
N400018 (mg/l)
28.02.
15.05.
07.07.
06.11.
%
%
%
2017.
2017.
2017.
2017.
206/3
99
293/8
97
218/3
99
235/4
290/7,88
97
399/3,08
99
209/2,1
99
257/3,7
542/20
96
757/30
96
637/35
95
472/25
103/8,34
92
105/11,4
89
89,9/16,7
81
91,3/13,7
11,1/0,596
95
14,7/0,74
95
8,86/0,568
94
5,38/0,031
-/3,71
-/0,9
-/<0,007
-/0,304
-/3,37
-/10,3
-/14
-/12,4
-/0,525
-/0,634
-/0,448
-/0,014
-/<0,02
-

%
98
99
95
85
99
-
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Pārvaldes vērtējums: NAI darbības izvērtēšanai par notekūdeņu ietekmi uz vidi izmantoja
notekūdeņu testēšanas pārskatus, kuros ietverta informācija par notekūdeņu kvalitāti
raksturojošiem mērījumiem. Galvenās vielas, kas tiek novadītas vidē pēc NAI, ir tipisku sadzīves
notekūdeņu paliekošais piesārņojums: suspendētās vielas, kopējais slāpeklis un kopējais fosfors,
kā arī bioķīmiskais un ķīmiskais skāpekļa patēriņš (BSP5 un ĶSP), kas raksturo notekūdeņu
kopējo noslogojumu ar organiskajām vielām. BSP5 ir lielums, kas raksturo ūdens organisko
piesārņojumu, ko spēj noārdīt mikroorganismi. Savukārt ĶSP raksturo notekūdeņu kopējo
noslogojumu ar organiskajām vielām, tas aptver arī bioloģiski nenoārdāmās vielas.
2011.gada dokumentā „Robežu noteikšana aglomerācijām 3.5.1.1 aktivitātes
„Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu lielāku par
2000” ietvaros (Nr.37/70.05) BROCĒNI” aglomerācijas piesārņojuma slodze ilgtermiņā ir 2861
CE (cilvēku ekvivalents), bet Kohēzijas projekta „Ūdenssaimniecības attīstība 14 Kurzemes
reģiona pašvaldībās” tehniski ekonomiskā pamatojuma 7.pielikumā (2005.gads) aglomerācijas
kopējā aprēķinātā piesārņojuma slodze izteikta CE ir no 3225 līdz 3294.
MK noteikumu Nr.34 “Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” 37.1., 38.punktā, ir
noteikts, ka apdzīvotās vietās, kurās CE ir no 2000 - 10000, NAI jāveic notekūdeņu otrējā
attīrīšana, kā arī jānodrošina piesārņojuma samazinājums attiecībā pret ienākošo slodzi atbilstoši
noteikumu 5.pielikuma 1., 2.tabulai.
Pārvalde NAI darbības izvērtēšanai par notekūdeņu ietekmi uz vidi izmantoja notekūdeņu
testēšanas pārskatus, skatīt B1. – B3.tabulu. Pēc analīžu rezultātiem redzam, ka NAI 2015.,
2016. un 2017.gadā nodrošināja piesārņojošās vielas – suspendētās vielas, BSP5, ĶSP limitējošo
koncentrāciju izplūdē, un arī piesārņojuma samazinājuma % attiecībā pret ienākošo slodzi suspendētām vielām, BSP5 un ĶSP, Nkop (izņemot 2015.gada jūnijā, 2016.gada martā,
2017.gada jūlijā), Pkop (izņemot 2016.gada oktobrī). Ņemot vērā, ka faktiski aprēķinātais CE
2015.gadā bija 1938, 2016.gadā - 1073 un 2017.gadā – 1792, secinām, ka NAI darbība
nodrošina MK noteikumu Nr.34 “Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” 5.pielikuma
2.tabulas prasības attiecībā uz Nkop un Pkop.
Lai nodrošinātu kvalitatīvu notekūdens sistēmu, NAI darbību un nepieļautu nepietiekami
attīrītu notekūdeņu nonākšanu apkārtējā vidē, nepieciešams veikt notekūdens sistēmas un
attīrīšanas iekārtu regulāru tīrīšanu un apkopi atbilstoši NAI pasē izvirzītajām prasībām.
Pārvalde Atļaujas C sadaļā izvirzīs prasības – turpināt pirms pilsētas NAI un pēc NAI
(izplūde Nr.N400018) veikt notekūdeņu kvalitātes kontroli, analizējot 16. un 24.tabulā norādītās
piesārņojošās vielas vienu reizi ceturksnī.
9.7. atkritumu veidošanās un apsaimniekošana;

SIA “Brocēnu siltums” saimnieciskās darbības rezultātā veidojas šādi atkritumi:
1.Sadzīves
Nešķiroti sadzīves atkritumi (klase 200301) - no sadzīves telpām, tie netiek šķiroti. NAI
teritorijā ir uzstādīts viens konteiners V=0,24 m³. Atkritumus vienu reizi mēnesī izved SIA
„Viduskurzemes atkritumu apsaimniekošanas organizācija”.
2.Ražošanas
Atkritumi no sietiem (klase 190801) – mehāniskās attīrīšanas blokā ieplūde ir aprīkota
automātiskajām restēm, kuras atdala ūdenī peldošās un izšķīdušās vielas. Rezultātā savāktais
restojums nepārtraukti tiek atūdeņots, presēts un savākts metāla atkritumu konteinerā V=0,5 m³,
un kopā ar sadzīves atkritumiem regulāri tiek izvests uz atkritumu izgāztuvi. Atkritumus no
restēm izved SIA „Viduskurzemes atkritumu apsaimniekošanas organizācija”.
- Atkritumi no smilšu uztvērēja (klase 190802) – no centrifūgas tipa smilšu ķērāja atdalītās
smiltis tiek sūknētas ar smilšu sūkni uz smilšu mazgāšanas iekārtu un novadītas konteinerā.
Konteineri tiek izvesti uz dūņu laukiem. Dūņas pēc caursalšanas izmanto apzaļumošanas darbos
Brocēnu novadā.

10

Sadzīves notekūdeņu attīrīšanas dūņas (klase 190805) - NAI attīrīšanas bioloģisko
procesu rezultātā rodas bioloģiski aktīvo dūņu pieaugums, kurš tiek regulāri atdalīts no procesa.
Rezultātā novāktās dūņas tiek atūdeņotas, savāktas un uzkrātas dūņu žāvēšanas laukos ar
drenāžas sistēmu un atrodas pagaidu glabāšanā NAI teritorijā, lai pēc caursalšanas izmantotu
teritoriju apzaļumošanai un lauksaimniecības vajadzībām. Drenāžas sistēma nodrošina visu dūņu
ūdeņu savākšanu un novadīšanu uz mehāniskās attīrīšanas bloku un atpakaļ procesa plūsmā.
Skatīt 21.un 22.tabulu.
Bīstamo atkritumu nav un to rašanās netiek plānota.
Brocēnu pilsētas NAI teritorijā ir izvietoti pieci betonēti notekūdeņu dūņu uzglabāšanas lauki
ar kopējo ietilpību ~ 0,585 ha. Dūņu sausna dūņu laukos atrodas ne mazāk kā gadu un vienu reizi
izsalst visa slāņa biezumā. Tiek veikta lieko dūņu uzskaite speciālā žurnālā, fiksējot daudzumu
un transportēšanas datumu. No Brocēnu pilsētas NAI izņemto dūņu kontrole:
 tiek veidots vidējais gada paraugs un 1x gadā akreditētā laboratorijā noteikti
agroķīmiskie rādītāji;
 4x gadā akreditētā laboratorijā noteikts sausnas saturs;
 1x gadā sastādīta dūņu apliecība.
Operators pārvaldē ir iesniedzis notekūdeņu dūņu testēšanas pārskatu rezultātus par 2015.,
2016.gadu un 2017.gadu. Dūņu paraugus ņēma un to testēšanu veica SIA „Vides audits”
laboratorija (akreditācijas Nr.LATAK-T-261). 2015., 2016. un 2017.gadā veikto notekūdeņu
dūņu analīžu rezultātus skatīt B4.tabulā.
B4.tabula
Brocēnu pilsētas NAI notekūdeņu dūņu rezultāti
Piesārņojošā viela

Smago metālu
masas koncentr.
sausnā –
MK Nr.362
6.piel. (mg/kg)

Smago metālu
limitējošā masas
koncentrācija
izmantošanai
(MK Nr.362 9.piel.
(mg/kg)

Faktiskā
piesārņojošo
vielu vid.
koncentrācija
2015.gadā
(mg/kg)

Faktiskā
piesārņojošo
vielu vid.
koncentrācija
2016.gadā
(mg/kg)

Faktiskā
piesārņojošo
vielu vid.
koncentrācija
2017.gadā
(mg/kg)

Agroķīmiskie rādītāji
Vides reakcija pH

6,57

6,46

7,09

Sausna%

30,1 %

36,6 %

29,7 %

Organ. vielas saturs

50,8 %

44,6 %

43,9 %

Nkop sausnā

33 g/kg

29,3 g/kg

30,8 g/kg

Pkop sausnā

17 g/kg

18,4 g/kg

18,5 g/kg

Amonija slāpeklis

108

91,4

41,3

Pārvaldes vērtējums: Saskaņā ar 02.06.2006. MK noteikumu Nr.362 „Noteikumi par
notekūdeņu dūņu un to komposta izmantošanu, monitoringu un kontroli”:
- 9.punktu notekūdeņu dūņās un no šādām dūņām ražotā kompostā smago metālu masas
koncentrācija nav jānosaka, ja notekūdeņu attīrīšanas iekārtas slodze nepārsniedz 5000 cilvēku
ekvivalentu (CE) un tajā apstrādā tikai sadzīves notekūdeņus, skatīt 9.6.punktu,
- 14.punktu, notekūdeņu dūņām, kas iegūtas, attīrot tikai sadzīves notekūdeņus, un no tām
sagatavotiem kompostiem klasi nenosaka,
- 57.punktu apzaļumošanā drīkst izmantot vienu gadu uzglabātas notekūdeņu dūņas ar sausnas
saturu vismaz 25 % un bez nepatīkamas smakas, skatīt B4.tabulu,
- 59.punktu notekūdeņu dūņas, kas izmantotas teritoriju apzaļumošanai, jāiestrādā augsnē 24
stundu laikā pēc izkliedēšanas.
Pārvalde Atļaujas C sadaļas 15.3.punktā noteiks, ka agroķīmisko rādītāju testēšanu jāveic
vienu reizi gadā (02.06.2006. MK noteikumiem Nr.362 „Noteikumi par notekūdeņu dūņu un to
komposta izmantošanu, monitoringu un kontroli” 1.pielikums).
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Radušos NAI atkritumu un dūņu apsaimniekošana notiek izslēdzot iespēju kaitīgām vielām
nokļūt vidē. Atkritumi tiek apsaimniekoti atbilstoši „Atkritumu apsaimniekošanas likumam” un
citu normatīvo aktu prasībām Notekūdeņu dūņu apsaimniekošanā jāievēro 02.05.2006. MK
noteikumu Nr.362 „Noteikumi par notekūdeņu dūņu un to komposta izmantošanu, monitoringu
un kontroli” prasības. Informāciju par atkritumu veidošanos, un rīcība ar tiem norādīta atļaujas
21. un 22.tabulā.
9.8. trokšņa emisija;

Aizsardzība pret trokšņiem, kuru avots varētu būt NAI, ir iestrādāta jau izvēloties šo objekta
atrašanās vietu - nomaļus no cilvēku uzturēšanās vietām. Ņemot vērā to, ka līdz šim nav
saņemtas iedzīvotāju sūdzības par paaugstinātu NAI radīto mehānismu un iekārtu trokšņa līmeni,
speciāli trokšņu līmeņa mērījumi netiek veikti.
Nav transporta trokšņu avotu, kas izceltos virs apkārtējā vispārējā trokšņa fona.
9.9.

augsnes aizsardzība;

Operatora rīcībā nav informācijas par augsnes, grunts un pazemes ūdeņu piesārņojumu
9.10.

avāriju risks un rīcības plāni ārkārtas situācijām.

SIA „Brocēnu siltums” savā darbā ievēro MK noteikumu Nr. 238 „Ugunsdrošības noteikumi”
prasības.
Brocēnu NAI elektroenerģijas pārtraukuma gadījumā ir iespējams pieslēgt strāvas ģeneratoru.
Attīrīšanas procesa nodrošināšanai darbojas četri gaisa pūtēji. Ja kāds no gaisa pūtējiem nav
ekspluatējams, tad ieslēdz rezerves gaisa pūtēju.
Ja notiek avārija pārsūknēšanas stacijā (atslēgšana), izmanto asenizācijas mucu ( 3,5 m³),
atsūknē un izved notekūdeņus uz Brocēnu NAI. Šobrīd tiek projektēta pieslēgšanas sistēma
strāvas ģeneratora pieslēgšanai.
Elektroenerģijas pārtraukuma gadījumā (pārtraukums līdz 12 h) emisija izplūdē nepārsniedz
pieļaujamo emisiju (skatīt 16.tabulu). Elektroenerījas pārtraukuma gadījumā (sākot no 4 h) SIA
„Brocēnu siltums” pasūta un uzstāda strāvas ģeneratoru NAI darbības nodrošināšanai.
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C SADAĻA
Atļaujas nosacījumi
10. Nosacījumi uzņēmuma darbībai:
10.1. darbība un vadība;

1. Atļauja izsniegta Atļauja izsniegta SIA „Brocēnu siltums” Brocēnu pilsētas bioloģisko
notekūdeņu attīrīšanas iekārtu apsaimniekošanai.
2. Atļauja attiecas uz B kategorijas piesārņojošo darbību
●→ notekūdeņu attīrīšanas iekārtas (darbības) ar jaudu 20 un vairāk m3 diennaktī, kuras
attīrītos notekūdeņus novada vidē; operatora pieprasītā notekūdeņu attīrīšanas iekārtas jauda
– 955 m3/dnn.
3. Atļaujas turētāja pienākums veikt piesārņojošo darbību pamatojoties uz aprakstu B sadaļā,
atbilstoši atļaujā un spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, kā arī sekot līdzi
izmaiņām normatīvajos aktos, tai skaitā teritorijas plānojumā.
4. Katru gadu līdz 1.aprīlim Pārvaldei un Brocēnu novada pašvaldībai iesniegt gada pārskatu par
atļaujas nosacījumu izpildi. Gada pārskats ir pieejams kontroles institūcijām un sabiedrībai
(likuma “Par piesārņojumu” 31.panta pirmā daļa 3.punkts; 45.panta sestā daļa). Ieteicamās
monitoringa gada pārskatu formas ir atrodamas Valsts vides dienesta mājas lapā:
http://www.vvd.gov.lv/ sadaļā Pakalpojumi → Veidlapas → Monitoringa gada pārskatu
formas.
5. Regulāri, izmantojot “Dabas resursu nodokļa likums” 5.pielikumā noteiktās nodokļa likmes
par ūdeņu piesārņošanu, veikt dabas resursu nodokļa aprēķinu par faktisko ūdeņu
piesārņojumu no NAI izplūdes N400018 un veikt maksājumus Valsts ieņēmumu dienesta
noteiktajā budžeta kontā saskaņā ar “Dabas resursu nodokļa likums” 27.panta otro, trešo daļu.
6. Pamatojoties uz 30.11.2010. MK noteikumu Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C
kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo
darbību veikšanai” 57. punktu, Pārvalde var atcelt atļauju, ja tā konstatē, ka operators sniedzis
nepatiesu vai maldinošu informāciju.
7. Saskaņā ar likuma Par piesārņojumu 30.pantu operatoram jāziņo Pārvaldei šādos gadījumos:
- vismaz 60 dienas pirms izmaiņām uzņēmuma darbībā, lai izvērtētu vai šī izmaiņa ir
uzskatāma par būtisku izmaiņu un ir nepieciešams izsniegt citas kategorijas atļauju, vai ir
nepieciešams veikt grozījumus atļaujas nosacījumos,
- operatora maiņas gadījumā, lai precizētu atļauju, ierakstot tajā datus par jauno operatoru,
- ne vēlāk kā 30 dienas pirms iekārtas pilnīgas darbības pārtraukšanas.
8. Atļauju drīkst izmantot tikai tas operators (komersants), kuram tā ir izsniegta.
9. 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.
10. Saskaņā ar likuma Par piesārņojumu 6.panta otro 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.
10.2. darba stundas.

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

Nosacījumi pazemes ūdens ieguvei izvirzīti ūdens resursu lietošanas atļaujā Nr.LI18DU0004.
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11.2. enerģija;

1. Elektroenerģiju NAI darbības nodrošināšanai saskaņā ar noslēgto līgumu saņemt no
elektroenerģijas piegādātāja.
2. Veicot piesārņojošo darbību, racionāli izmantot enerģiju saskaņā ar likuma „Par
piesārņojumu” 4.panta 10.punkta prasībām.
11.3. izejmateriāli un palīgmateriāli.

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas atļauju.
12. Gaisa aizsardzība:
12.1. emisija no punktveida avotiem, emisijas limiti un robežvērtības;

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas atļauju.
12.2. emisija no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem, emisiju limiti;

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas atļauju.
12.3. procesa un attīrīšanas iekārtu darbība;

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas atļauju.
12.4. smakas;

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas atļauju.
12.5. emisijas uzraudzība un mērīšana (mērījuma vietas, regularitāte, metodes);

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas atļauju.
12.6. to emisijas veidu pārraudzība, kas rodas no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem;

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas atļauju.
12.7. gaisa monitorings;

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas atļauju.
12.8. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija;

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas atļauju.
12.9. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām;

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas atļauju.
13. Notekūdeņi:
13.1. izplūdes, emisijas limiti;

1. Notekūdeņus (skatīt bilances shēmu) no Brocēnu pilsētas novadīt caur NAI (A400020) grāvī,
kas tālāk ietek Kazenieku strautā, limiti atbilstoši 16.tabulai.
2. Pilsētas bioloģiskās NAI (aerotenks ar jaudu 955 m3/dnn) notekūdeņu izplūdē (N400018)
nodrošināt piesārņojošo vielu emisiju robežvērtības (mg/l) vai attīrīšanas tehnoloģiju un
atļauto piesārņojuma slodzi (t/gadā) atbilstoši 16.tabulai.
13.2. procesa norise un attīrīšanas iekārtu darbība;

1. Nodrošināt vienmērīgu notekūdeņu padevi, NAI ekspluatāciju veikt saskaņā ar NAI
ekspluatācijas dokumentiem, lai sasniegtu maksimālo iespējamo attīrīšanas efektivitāti un
informāciju par veiktajiem darbiem reģistrēt NAI ekspluatācijas žurnālā. (22.01.2002. MK
noteikumu Nr.34 “Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” 41.punkts).
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2.

3.

Kanalizācijas sistēmas kontrolaku, pārsūknēšanas staciju, NAI pirmreizējā nostādinātāja
attīrīšanas bloka (aerotenka) visu sekciju apkope jāveic regulāri, atbilstoši NAI pases
prasībām, lai nepieļautu nepietiekami attīrītu notekūdeņu nonākšanu vidē. (22.01.2002. MK
noteikumu Nr.34 “Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” 42.punkts).
Nodrošināt 22.01.2002. MK noteikumu Nr.34 “Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju
ūdenī” 39.punkta prasības - otrēju notekūdeņu attīrīšanu.
13.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes);

1. Ieejošo notekūdeņu paraugu ņemšanu veikt pirms ieplūdes NAI (A400020) 1 x ceturksnī un
akreditētā laboratorijā kontrolēt notekūdeņu kvalitāti, analizējot BSP5, ĶSP, suspendētās
vielas, Pkop un Nkop, atbilstoši 24.tabulai.
2. No NAI (A400020) izejošo notekūdeņu paraugu ņemšanu veikt un akreditētā laboratorijā
kontrolēt notekūdeņu kvalitāti:
-) 1 x ceturksnī - BSP5, ĶSP, suspendētās vielas, P kop un N kop,
-) 1 x gadā - naftas produkti, atbilstoši 24.tabulai (22.01.2002. MK noteikumu Nr.34
“Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” 56.punkts).
3. Ja vismaz viens no paraugiem gada laikā neatbilst 22.01.2002. MK noteikumu Nr.34
“Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī“ prasībām (5.pielikuma II daļas 7.punkts),
nākamajā gadā ņem ne mazāk kā 12 paraugus.
4. Notekūdeņu paraugus ņemt noteiktā punktā, kas atrodas attīrīšanas iekārtu ieplūdē un izplūdē.
Līdz minimumam samazināt paraugu degradāciju laikā starp to ņemšanu un analizēšanu.
(22.01.2002. MK noteikumu Nr.34 “Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī”
5.pielikuma II daļas 5.punkts).
5. Notekūdeņu testēšanas paraugus atļauts ņemt un tos testēt tikai normatīvajos aktos noteiktajā
kārtībā akreditētai laboratorijai (22.01.2002. MK noteikumu Nr.34 „Noteikumi par
piesārņojošo vielu emisiju ūdenī“ 65.punkts). Testēšanas pārskatam jāsatur ziņas par paraugu
nemēju un paraugu ņemšanas akreditāciju.
6. Veicot no notekūdeņu attīrīšanas iekārtām emitēto sadzīves notekūdeņu monitoringu, jāievēro
MK noteikumu Nr.34 “Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī“ 5.pielikumā noteiktās
procedūras un references analīzes metodes. Citas analīzes metodes var izmantot, ja ar tām
iespējams iegūt līdzvērtīgus rezultātus (22.01.2002. MK noteikumu Nr.34 “Noteikumi par
piesārņojošo vielu emisiju ūdenī“ 59. punkts).
7. 1 x pusgadā veikt rezultātu izvērtējumu un aprēķināt piesārņojuma pakāpes procentuālo
samazinājumu (%). Aprēķinātos lielumus reģistrēt notekūdeņu kvalitātes uzskaites žurnālā.
Neatbilstības gadījumā veikt korektīvās darbības notekūdeņu attīrīšanas pakāpes uzlabošanai.
8. Vienu reizi mēnesī veikt notekūdens daudzuma uzskaiti un datus fiksēt elektroniskā veidā
(“Dabas resursu nodokļa likums” 13.panta trešā daļa).
9. Nodrošināt nepārtrauktu NAI ieplūstošo notekūdens daudzuma instrumentālo uzskaiti.
Mērījumu rezultātus fiksēt elektroniskā veidā. (17.02.2009. MK noteikumu Nr.158
„Noteikumi par prasībām attiecībā uz vides monitoringu un tā veikšanas kārtību, piesārņojošo
vielu reģistra izveidi un informācijas pieejamību sabiedrībai“ 10. punkts).
13.4. mērījumi saņēmējā ūdenstilpē;

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas atļauju.
13.5. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija;

Notekūdeņu uzskaitei izmantot standartizētu vai metroloģiski pārbaudītu mēraparatūru, veikt
mēraparātu pārbaudi (27.02.1997. likums “Par mērījumu vienotību” 7.pants).
13.6. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām.

1. Katru gadu līdz 1.martam (ja nav noteikts savādāk) valsts SIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un
meteoroloģijas centrs” mājaslapā tiešsaistes režīmā elektroniski reģistrēties un aizpildīt valsts
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statistikas pārskata veidlapu "Nr.2-Ūdens. Pārskats par ūdens resursu lietošanu" par
iepriekšējo gadu (23.05.2017. MK noteikumu Nr.271 “Noteikumi par vides aizsardzības
oficiālās statistikas veidlapām” 2, 3, 4.punkts, 1., 4.pielikums).
2. Regulāri aizpildīt dabas resursu nodokļa aprēķina lapu par faktiskiem ūdens piesārņojuma
apjomiem un uzrādīt pēc pieprasījuma pārbaudes laikā Pārvaldes vides valsts inspektoram;
šos uzskaites materiālus uzglabāt trīs gadus (19.06.2007. MK noteikumu Nr.404 “Kārtība,
kādā aprēķina un maksā dabas resursu nodokli, izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju un
auditē apsaimniekošanas sistēmas” 43.punkts., 6.pielikums).
3. Ja notekūdeņu monitoringā konstatēta emisijas neatbilstība atļaujas nosacījumiem, operators
par to divu nedēļu laikā informē Pārvaldes piesārņojuma kontroles daļu un Veselības
inspekciju (22.01.2002. MK noteikumu Nr.34 “Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju
ūdenī” VII nodaļas 62.punkts).
14. Troksnis:
14.1. trokšņa avoti un nosacījumi troksni radošo iekārtu darbībai;

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas atļauju.
14.2. trokšņa emisijas limiti;

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas atļauju.
14.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes);

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas atļauju.
14.4. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām.

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas atļauju.
15. Atkritumi:
15.1. atkritumu veidošanās;

1. Atļautie apsaimniekotie, radītie atkritumu veidi un nodošanas gada daudzumi atbilstoši
atļaujas 21. un 22.tabulai.
2. Atkritumus klasificēt atbilstoši 19.04.2011. MK noteikumu Nr.302 “Noteikumi par atkritumu
klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus” prasībām.
15.2. atkritumu apsaimniekošanas (savākšanas, apstrādes, reģenerācijas un apglabāšanas) nosacījumi;

1. Atkritumu apsaimniekošanu veikt saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma prasībām.
2. Saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 4.panta prasībām atkritumu apsaimniekošana
nedrīkst negatīvi ietekmēt vidi, tai skaitā:
→radīt apdraudējumu ūdeņiem, gaisam, augsnei, kā arī florai un faunai;
→radīt traucējošus trokšņus vai smakas;
→nelabvēlīgi ietekmēt ainavas;
→piesārņot un piegružot vidi.
3. Sadzīves atkritumus savākt, un pirms nodot tos apsaimniekotājam, uzglabāt konteineros, kas
novietoti uzņēmuma teritorijā tikai tam paredzētās vietās uz cietā seguma atbilstoši Atkritumu
apsaimniekošanas likuma 15.panta prasībām.
4. Saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 16.panta trešo daļu līgumu par sadzīves
atkritumu apsaimniekošanu noslēgt tikai ar tādu sadzīves atkritumu apsaimniekotāju, kurš ir
noslēdzis līgumu ar pašvaldību par atkritumu apsaimniekošanu pašvaldības administratīvajā
teritorijā.
5. Līgumus par sadzīves un ražošanas atkritumu tālāku apsaimniekošanu noslēgt ar atkritumu
apsaimniekotājiem, kuri ir saņēmuši attiecīgā atkritumu veida apsaimniekošanas atļaujas,
atbilstoši Atkritumu likuma 16. un 17.panta prasībām.
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6. Sadzīves notekūdeņu dūņas (atkritumu klases kods 190805) apsaimniekot atbilstoši
02.05.2006. MK noteikumu Nr.362 „Noteikumi par notekūdeņu dūņu un to kompostu
izmantošanu, monitoringu un kontroli” prasībām.
7. Apzaļumošanā drīkst izmantot vienu gadu uzglabātas notekūdeņu dūņas ar sausnas saturu
vismaz 25 % un bez nepatīkamas smakas, un tās jāiestrādā augsnē 24 stundu laikā pēc
izkliedēšanas (MK noteikumu Nr.362 “Noteikumi par notekūdeņu dūņu un to komposta
izmantošanu, monitoringu un kontroli” 57., 59.punkts).
15.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes);

1. Lai pamatotu statistikas pārskatā „Nr.3 – Atkritumi. Pārskats par atkritumiem” iekļauto
informāciju, visu atkritumu veidu uzskaites datus apkopot katra mēneša pēdējā datumā
Atkritumu uzskaites reģistrācijas žurnālā papīra formā rakstiski vai elektroniski. Datu
pareizību apliecināt ar atbildīgās amatpersonas parakstu.
2. Nodrošināt atkritumu uzskaites datu pieejamību valsts vides inspektora pārbaudes laikā.
3. No attīrīšanas iekārtām izņemtām dūņām 1 x gadā noteikt agroķīmiskos rādītājus un 4 x gadā
sausnas saturu (MK noteikumu Nr.362 “Noteikumi par notekūdeņu dūņu un to komposta
izmantošanu, monitoringu un kontroli” 1.pielikums), skatīt 24.tabulu.
4. Notekūdeņu dūņu kvalitātes testēšanas pārskatus un kvalitātes apliecību oriģinālus glabāt ne
mazāk kā 10 gadus (MK noteikumu Nr.362 “Noteikumi par notekūdeņu dūņu un to komposta
izmantošanu, monitoringu un kontroli” 12.2.punkts).
15.4. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām;

Katru gadu līdz 1.martam (ja nav noteikts savādāk) valsts SIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un
meteoroloģijas centrs” mājaslapā tiešsaistes režīmā elektroniski reģistrēties un aizpildīt oficiālās
statistikas veidlapu "Nr.3-Atkritumi. Pārskats par atkritumiem"
par iepriekšējo gadu
(23.05.2017. MK noteikumu Nr.271 “Noteikumi par vides aizsardzības oficiālās statistikas
veidlapām” 2, 3, 4.punkts, 3., 5.pielikums).
15.5. atkritumu sadedzināšanas vai līdzsadedzināšanas iekārtai – iekārtas jauda, iekārtā sadedzināmo
atkritumu kategorijas, atkritumu daudzums;

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas atļauju.
15.6. atkritumu poligoniem – poligona kategorija, ietilpība, darbības ilgums, apglabājamo atkritumu
veidi un kategorijas, prasības poligona iekārtošanai, ekspluatācijai, uzraudzības un kontroles
procedūrām, prasības poligona slēgšanai un apsaimniekošanai pēc slēgšanas.

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas atļauju.
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.
1. Ievērot noteiktos aprobežojumus aizsargjoslai ap notekūdeņu attīrīšanas iekārtām saskaņā ar
likuma „Aizsargjoslu likums” 28.un 55.pantu.
2. Uzturēt ekspluatācijas kārtībā kanalizācijas tīklus, lai nepieļautu augsnes, grunts un pazemes
ūdeņu piesārņojumu.
16.1 Nosacījumi A kategorijas iekārtām, ar kuriem saskaņā izvērtē atbilstību emisijas
līmeņiem, kas noteikti secinājumos par labākajiem pieejamiem tehniskiem
paņēmieniem.
Neattiecas uz konkrēto B kategorijas atļauju.
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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.
1. NAI darbināt saskaņā ar to ekspluatācijas noteikumiem.
2. Pārtraukt iekārtas darbību gadījumā, ja ir iespējama vides (gaisa, ūdens, augsnes)
piesārņošana. Darbību atsākt tikai pēc piesārņojuma cēloņa novēršanas un ja var izpildīt šajā
atļaujā izvirzītos nosacījumus (likuma “Par piesārņojumu” 31.panta pirmā daļa 5.punkts).
3. Nodrošināt vides aizsardzības iestāžu izvirzīto nosacījumu ievērošanu laikā, kad iekārtas
darbība notiek netipiskos apstākļos, arī ar iekārtas darbības uzsākšanu (piemēram, iekārtas vai
tās daļas darbības ieregulēšana vai testēšana pirms nodošanas ekspluatācijā vai pēc
rekonstrukcijas saskaņā ar iekārtas tehnisko dokumentāciju) un nodokli par piesārņojumu, kas
emitēts vidē noteiktā laika periodā sakarā ar iekārtai netipisku darbību, aprēķina par visu
piesārņojuma apjomu kā par limita robežās emitēto piesārņojumu (likuma “Par piesārņojumu”
31.panta pirmā daļa 5.punkts; “Dabas resursu nodokļa likums” 22.panta trešā daļa).
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.
1. Ne vēlāk kā 30 dienas pirms objekta darbības pilnīgas pārtraukšanas iesniegt Pārvaldē
attiecīgu iesniegumu (likuma “Par piesārņojumu” 30.panta ceturtā daļa).
2. Ja objekta darbība pilnīgi tiek pārtraukta, veikt pasākumus, kas nepieciešami piesārņojuma
riska novēršanai un iekārtas atrašanās vietas sakārtošanai atbilstošā stāvoklī (likums „Par
piesārņojumu” 4.pants devītā daļa).
3. Pārtraucot objekta darbību, nodrošināt izejvielu nodošanu licencētai organizācijai, atkritumu
nodošanu uzņēmumiem, kuriem ir atbilstoša atkritumu apsaimniekošanas atļauja. Līdz minēto
pasākumu izpildei nodrošināt teritorijas apsardzi (“Atkritumu apsaimniekošanas likums”
20.pants pirmā daļa 2.punkts).
19. Nosacījumi avāriju novēršanai un darbībām ārkārtas situācijās.
1. Novērtēt avāriju iespējamību, veikt piesardzības pasākumus, kas novērstu avārijas vai
samazinātu to sekas (likums "Par piesārņojumu" 5.pants).
2. Iespējamo avāriju situācijās rīkoties atbilstoši uzņēmumā izstrādātajām instrukcijām un
atļaujas 18.punktu nosacījumiem.
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. Ja pārkāpti atļaujas nosacījumi vai apdraudēta šo nosacījumu turpmāka ievērošana, ja radušies
vai var rasties draudi cilvēku veselībai, dzīvībai vai videi vai pastāv nopietni šāda
piesārņojuma rašanās draudi, notikusi avārija vai tās draudu gadījumā, nekavējoties pa
telefonu 63424826 vai 29286160, e-pasts: liepaja@liepaja.vvd.gov.lv informēt Pārvaldi,
sniedzot informāciju par notikuma vietu, laiku, vidē noplūdušo piesārņojošo vielu daudzumu,
iemeslu un atbilstošo rīcību (likums "Par piesārņojumu" 6.panta ceturtā, piektā daļa, 45.panta
ceturtā daļa).
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2. Sniegt rakstiski (vienlaikus nosūtot to arī elektroniski) informāciju par gadījumiem, kad
radušies tieša kaitējuma draudi vai radies kaitējums videi atbilstoši 24.04.2007. MK
noteikumu Nr.281 “Noteikumi par preventīvajiem un sanācijas pasākumiem un kārtību, kādā
novērtējams kaitējums videi un aprēķināmas preventīvo, neatliekamo un sanācijas pasākumu
izmaksas” 48.punkta, 5.pielikuma prasībām.
3. Veikt katra pārkāpuma, sūdzības un avārijas reģistrāciju.
21. Nosacījumi vides valsts inspektoru regulārajām kontrolēm.
1. Atļaujas nosacījumu izpildi kontrolē vides valsts inspektori („Vides aizsardzības likums”
19.pants; likuma “Par piesārņojumu” 49.panta pirmā daļa).
2. Nodrošināt, inspekcijas veikšanai un atļaujas nosacījumu pārbaudei, brīvu pieeju
nepieciešamajiem dokumentiem un datiem par objektu („Vides aizsardzības likums”
21.pants, likuma “Par piesārņojumu” 49.panta pirmā daļa).
3. Pārbaudes laikā nodrošināt atbildīgās amatpersonas vai pilnvarotās personas klātbūtni, kā arī
pieejamību objektiem.
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Tabulu saraksts
Tabulas
Nr
1.
2.

3.

4.

Nosaukums
Informācija par noslēgtajiem līgumiem.
Ķīmiskās vielas, maisījumi un citi
materiāli, ko izmanto ražošanas procesā
kā izejmateriālus vai palīgmateriālus un
kuri nav klasificēti kā bīstami
Bīstamās ķīmiskās vielas un maisījumi,
kas izmantoti ražošanā kā izejmateriāli,
palīgmateriāli vai veidojas
starpproduktos vai gala produktos
Kurināmā vai degvielas izmantošana
siltumenerģijai, elektroenerģijai un
transportam iekārtā

Aizpildīta
(atzīmēt
ar X)
X
-

-

-

5.

Uzglabāšanas tvertņu saraksts

-

6.

-

7.

Atkritumi, ko izmanto sadedzināšanas
vai līdzsadedzināšanas procesā
Elektroenerģijas izmantošana (gadā)

x

8.

Siltumenerģijas izmantošana gadā

-

9.

Ūdens ieguve

-

10.

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

-

11.

Ūdens lietošana

-

12.

Emisijas avotu fizikālais raksturojums

-

13.
15.
16.
17.
18.
19.

No emisiju avotiem gaisā emitētās
vielas (tai skaitā smakas)
Piesārņojošo vielu emisijas limitu
projekts
Piesārņojošās vielas notekūdeņos
Notekūdeņu un lietusūdeņu novadīšana
ūdensobjektos (grāvī, upē, ezerā, jūrā)
Notekūdeņu novadīšana uz cita
operatora attīrīšanas iekārtu
Operatora rīcībā esošie kanalizācijas
sistēmu raksturojošie dokumenti

-

Komentārs, ja tabula nav aizpildīta
Neattiecas uz konkrēto B
kategorijas atļauju
Neattiecas uz konkrēto B
kategorijas atļauju
Neattiecas uz konkrēto B
kategorijas atļauju
Neattiecas uz konkrēto B
kategorijas atļauju
Neattiecas uz konkrēto B
kategorijas atļauju
Atļaujā netiek pievienota
Neattiecas uz konkrēto B
kategorijas atļauju
Neattiecas uz konkrēto B
kategorijas atļauju
Neattiecas uz konkrēto B
kategorijas atļauju
Neattiecas uz konkrēto B
kategorijas atļauju
Neattiecas uz konkrēto B
kategorijas atļauju
Neattiecas uz konkrēto B
kategorijas atļauju
Neattiecas uz konkrēto B
kategorijas atļauju

X
X
x

20.

Trokšņa avoti un to rādītāji

-

21.
22.

Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem
Atkritumu savākšana un pārvadāšana

X
X

23.

Atkritumu apglabāšana

-

24.

Monitorings

X

Neattiecas uz konkrēto B
kategorijas atļauju
Atļaujā netiek pievienota
Neattiecas uz konkrēto B
kategorijas atļauju
Neattiecas uz konkrēto B
kategorijas atļauju
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Informācija par noslēgtajiem līgumiem(1)
1.tabula
Nr.
p.k.

Līguma numurs

Līguma priekšmets

Līgumslēdzējas puses

Līgumā norādītā jauda
(piemēram, notekūdeņu,
atkritumu apjoms)

Līguma termiņš

1.

PL01-05/09/2014

Par attālināto tehnisko atbalstu un SIA „TECH AUTOMATIC”
tehniskās palīdzības sniegšanu
un SIA „BROCĒNU
Brocēnu NAI
SILTUMS”

SCADA darbības
uzturēšana un uzraudzība

Nenoteikts laiks

2.

NR.72596200009
21.01.2016

Par elektroenerģijas piegādi

AS „Latvenergo” un
SIA „BROCĒNU SILTUMS”

Ievadaizsardzība - 63 A

Ir spēkā līdz
laikam,kad tiek
izpildītas visas
Līdzēju tiesības un
pienākumi

3.

Nr. VAAO-J/556
22.08.2016

Par sauso sadzīves atkritumu
izvešanas pakalpojumu
sniegšanu

SIA ”Viduskurzemes AAO”
un SIA „BROCĒNU
SILTUMS”

Nodrošināt SSA uzkrāšanu
standarta konteineros

Līdz termiņam, kāds ir
starp SIA
„Viduskurzemes
AAO” un Brocēnu
novada pašvaldību

4.

09.12.2009
49/2009

Par vides paraugu ņemšanu

SIA „Vides audits” un
SIA „BROCĒNU SILTUMS”

Veikt paraugu ņemšanu
pēc pasūtītāja pieprasījuma

Ir spēkā līdz
laikam,kad tiek
izpildītas visas
Līdzēju tiesības un
pienākumi

5.

20.07.2005

Sabiedrība nodod bez atlīdzības,
bet saņēmējs pieņem Brocēnu
pilsētas NAI dūņas

Brocēnu novada dome un
SIA „BROCĒNU SILTUMS”

Nav noteikts

Nenoteikts laiks

Piezīme. (1) Operators pēc reģionālās vides pārvaldes pieprasījuma uzrāda līgumu oriģinālus.

16.tabula
Piesārņojošās vielas notekūdeņos
Novadīšanas
vietas
identifikācijas
numurs

Piesārņojošā viela,
parametrs/ kods (2)

(1)

N400018

Koncentrācija, ko
nedrīkst
pārsniegt
(mg/l) (3)

Pirms attīrīšanas
mg/l, 24
stundās
(vidēji) *

tonnas
gadā
(vidēji )

Susp.vielas

230 026

-

BSP5

230 003

-

ĶSP

230 004

-

N kopējais

230 015

-

-

-

P kopējais

230 016

-

-

-

10-15

-

-

A400020

Naftas
produkti

230 025

120-450
150-350
210-740

16-62

Īss lietotās attīrīšanas
apraksts un tās
efektivitāte (%)*

21-48
29-103

90
50-70
50-75
10-15

Pēc attīrīšanas
mg/l,
tonnas
24 stundās
gadā
(vidēji)
(vidēji)
*

Mazāk nekā
35
25
125
Atbilstoša
attīrīšana
Atbilstoša
attīrīšana
3

Smilšu uztvērējs (US),
Aerotenks (AN) ar jaudu

Mazāk nekā
4,865
3,475
17,375
Bez limita
Bez limita

0,417

955 m3/dnn
* - saskaņā ar MK noteikumiem Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” 52., 53.punkts, 5.pielikums un NAI pasi
Piezīmes.
(1) Novadīšanas vietai norāda Valsts vides dienesta reģionālās vides pārvaldes piešķirto identifikācijas numuru. Ja šāds numurs nav piešķirts, aili
neaizpilda.
(2) Vielas kods saskaņā ar valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" apstiprinātu sarakstu.
(3) Norāda tikai atļaujā.
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17.tabula
Notekūdeņu un lietusūdeņu novadīšana ūdensobjektos (grāvī, upē, ezerā, jūrā)
Novadīšanas
vietas
nosaukums un
adrese (vieta)

Novadīšanas
vietas
identifikācijas
numurs

Novadīšanas
vietas ģeogrāfiskās
koordinātas
Z platums

A garums

(1)

Brocēnu NAI
NAI,
Meža iela 15
Brocēni

N400018

56041′20′′

22035′37′′

Notekūdeņu
daudzums

Saņemošais ūdensobjekts

Novadīšanas
ilgums
(3)

Nosaukums

grāvis

Ūdenssaimniecības
iecirkņa kods
(2)

36642
Kazenieku
strauts no
iztekas līdz
ietekai
Vēršādai

ūdens
caurm3/d
tece (vidēji)
(m3/h)

-

381

kubikmetru
gadā
(vidēji)

stundas/
diennaktī
dienas/ gadā

139 000

24/365

Piezīmes.
(1)
Novadīšanas vietai norāda Valsts vides dienesta reģionālās vides pārvaldes piešķirto identifikācijas numuru. Ja šāds numurs nav piešķirts, aili neaizpilda.
(2)
Saskaņā ar Ministru kabineta 2010. gada 30. marta noteikumos Nr. 318 "Noteikumi par ūdens saimniecisko iecirkņu klasifikatoru" noteikto klasifikatoru.
(3)
Ja novadīšana nav regulāra, novadīšanas ilgumu norāda stundās, dienās, mēnešos un gados (arī periodus, kas saistīti ar sistēmas uzstādīšanu, uzturēšanu un
remontēšanu).

23

Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem
21.tabula
Ienākošā atkritumu plūsma (t/a)
Atkritumu
klase

Saražots
Atkritumu
nosaukums
(2)

Atkri- tumu
bīstamība(3)

(1)

Pagaidu
glabāšanā
(tonnas
gadā)

galvenais
avots

tonnas
gadā

(4)

190
801
190
802
190
805

200
301

Atkritumi no
restēm
Smiltis no
smilšu
uztvērēja
Sadzīves
notekūdeņu
attīrīšanas
dūņas
Nešķiroti
sadzīves
atkritumi

Nav
bīstami
Nav
bīstami

-

Nav
bīstami

-

Nav
bīstami

-

Izejošā atkritumu plūsma (t/a)
pārstrādāts

saņemts
no citiem
uzņēmumiem
(uzņēmējsabiedrībām)

kopā

daudzums

Rkods
(5)

NAI

1

-

1

-

-

NAI

4

-

4

4

R12A

NAI

30

-

30

30

R12A-

-

-

apglabāts

nodots
citiem
uzņēmuDmiem
Kopā
dau- kods
(uzņēmējdzums
(6)
sabiedrībām)

-

-

1

1

-

-

4

-

-

-

30

-

1,2

1,2

-

Sadzīves
vajadzības

1,2

-

1,2

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

Atkritumu
bīstamība(3)

Savākšanas
veids(4)

Pārvadāto
atkritumu
daudzums
(tonnas/gadā)

Pārvadāšanas veids(5)

Komersants, kas veic
atkritumu
Komersants, kas
pārvadājumus (vai
saņem atkritumus
atkritumu radītājs)

190801

Atkritumi no
restēm

Nav bīstams

konteiners

1

autotransports

Licencēta atkritumu
apsaimniekošanas
organizācija

Licencēta atkritumu
apsaimniekošanas
organizācija

200301

Nešķiroti
sadzīves
atkritumi

Nav bīstams

konteineris

1,2

autotransports

Licencēta atkritumu
apsaimniekošanas
organizācija

Licencēta atkritumu
apsaimniekošanas
organizācija

Piezīmes.(1), (2), (3) Saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 19.aprīļa noteikumiem Nr.302 "Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus".
(4)
Konteineri, mucas, maisi un citi.
(5)
Autotransports, dzelzceļš, jūras transports.

25

Monitorings
24.tabula
Kods(1)

Monitoringam
pakļautie parametri

Paraugu ņemšanas
Analīzes metode un
metode
tehnoloģija
NOTEKŪDEŅU MONITORINGS

Kontroles biežums
(reizes gadā)

Pirms NAI
Notekūdens BSP5
Suspendētās vielas
N400018
ĶSP
Kopējais slāpeklis

LVS EN 1899:1998
LVS EN 872:2005
ISO 15705:2002
LVS EN ISO 11905-1:1998
LVS EN ISO 13395:1996
LVS EN ISO 15681-1:2005

1 x ceturksnī
1 x ceturksnī
1 x ceturksnī
1 x ceturksnī

LVS EN 1899:1998
LVS EN 872:2005
ISO 15705:2002
LVS EN ISO 11905-1:1998
LVS EN ISO 13395:1996
LVS EN ISO 15681-1:2005
LVS EN ISO 9377-2:2001
NOTEKŪDEŅU DŪŅU MONITORINGS

1 x ceturksnī
1 x ceturksnī
1 x ceturksnī
1 x ceturksnī

LVS ISO 5667-10:2000

Kopējais fosfors

Laboratorija,
kas veic analīzes
Šajā jomā
akreditēta
laboratorija

1 x ceturksnī

Izplūdē
BSP5
Suspendētās vielas
ĶSP
Kopējais slāpeklis
Kopējais fosfors
Naftas produkti
Dūņu gada
vidējais
paraugs

LVS ISO 5667-10:2000

1 x ceturksnī
1x gadā

Agroķīmiskie rādītāji
Vides reakcija pH
Sausna%
Organ. vielu saturs sausnā

Nkop sausnā
Pkop sausnā
N/NH4 sausnā

Saskaņā ar MK noteikumu
Nr.362 2.pielikumu

LVS ISO 10390:2006
LVS ISO 11465+TC1:2006
LVS EN 13039:2012
LVS ISO 11261:1995
LVS 398:2002
LVS ISO 14256-2:2005

1
4
1
1
1
1

Šajā jomā
akreditēta
laboratorija

Piezīme.
(1)

Emisijas avota kods, izplūdes kods vai atkritumu kods. Lieto kodus atbilstoši šā pielikuma 13., 16., 17., 18., 20. un 21.tabulai.
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22. Pievienotie dokumenti (norādes par datumiem, tai skaitā iesniegumu un tā precizējumu
vai papildinājumu iesniegšanas datumi, sabiedrības, pašvaldības, citu iestāžu
priekšlikumi un operatora skaidrojumi, protokoli par tikšanos ar operatoru un iestāžu
pārstāvjiem, sabiedriskās apspriešanas protokoli).

1.pielikums

Informācija par atļaujas, lēmumu, iesniegumu, tā precizējumu vai
papildinājumu saņemšanas datumiem
Dokuments
SIA „Brocēnu siltums” Atļauja B kategorijas
piesārņojošai darbībai Nr.LI-11-IB-0014
Pārvaldes lēmums Nr.LI17VL0141
par atļaujas Nr.LI-11-IB-0014 pārskatīšanu
(saskaņā ar MK 2010.gada 30.novembra noteikumu Nr.1082
"Kārtība, kādā piesakāmas A,B un C kategorijas piesārņojošas
darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas
piesārņojošo darbību veikšanai" 65.punktu)

SIA „Brocēnu siltums” Iesniegums
(saskaņā ar MK 2010.gada 30.novembra noteikumu Nr.1082
"Kārtība, kādā piesakāmas A,B un C kategorijas piesārņojošas
darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas
piesārņojošo darbību veikšanai" V daļu, 3.pielikumu)

Pārvaldes Atzinums
(saskaņā ar MK 2010.gada 30.novembra noteikumu Nr.1082
"Kārtība, kādā piesakāmas A,B un C kategorijas piesārņojošas
darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas
piesārņojošo darbību veikšanai" 66.punktu)

Pārvaldes Vēstule
Veselības inspekcijas Kurzemes kontroles nodaļai un
Brocēnu novada pašvaldībai

Saņemts/Nosūtīts
Izsniegta
2011.gada 11.martā
Nosūtīts
2017.gada 11.decembrī

Saņemts
2018.gada 28.februārī

Nosūtīts
2018.gada 2.martā

Nosūtīts
2018.gada 2.martā

(saskaņā ar MK 2010.gada 30.novembra noteikumu Nr.1082
"Kārtība, kādā piesakāmas A,B un C kategorijas piesārņojošas
darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas
piesārņojošo darbību veikšanai" 27.punktu)

Veselības inspekcijas Kurzemes kontroles nodaļai un
Brocēnu novada pašvaldības Vēstules
(saskaņā ar MK 2010.gada 30.novembra noteikumu Nr.1082
"Kārtība, kādā piesakāmas A,B un C kategorijas piesārņojošas
darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas
piesārņojošo darbību veikšanai" 28.punktu

Saņemts
2018.gada 15.martā /
2018.gada 14.martā

Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012, faktiskā adrese: Pilsētas laukums 2, Kuldīga, Kuldīgas nov., LV-3301
tālrunis/fakss: 63323799, e-pasts: kurzeme@vi.gov.lv, www.vi.gov.lv

Kuldīgā

Uz

14.03.2018.

Nr.

2.3.6- 25/6659/2544

02.03.2018.

Nr.

5.5.-10/443
Liepājas reģionālās vides pārvaldes
direktorei Ingrīdai Sotņikovai
liepaja@liepaja.vvd.gov.lv

Par nosacījumiem piesārņojošās
darbības atļaujas izsniegšanai
Veselības inspekcijas Sabiedrības veselības uzraudzības un kontroles departamenta
Kurzemes kontroles nodaļā (turpmāk - Inspekcija) 02.03.2018. ir saņemta Jūsu vēstule par
nosacījumu sniegšanu B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas (turpmāk – Atļauja)
izsniegšanai SIA „Brocēnu siltums” (reģistrācijas Nr. 48503007414, Skolas iela 21a, Brocēni,
Brocēnu novads, LV-3851) Brocēnu pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbībai Meža ielā
15, Brocēni, Brocēnu novads, LV – 3851 (turpmāk – NAI).
Izskatot SIA „Brocēnu siltums” iesniegumu atļaujas saņemšanai (turpmāk – Iesniegums),
tika konstatēts, ka Atļauja tiek pieprasīta esošai piesārņojošai darbībai – Brocēnu pilsētas NAI
darbībai. NAI tika nodotas ekspluatācijā 1992.gadā, 2011.gadā tika rekonstruētas. Attīrīšanas
iekārtas paredzētas saimnieciski fekālo notekūdeņu bioloģiskajai attīrīšanai. NAI jauda pēc
rekonstrukcijas – 955 m3/dnn, NAI darba režīms 24 h/dnn, 365 dienas gadā. Darbinieku skaits –
2 cilvēki.
Brocēnu pilsētas bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas atrodas rūpnieciskās apbūves
teritorijā, ziemeļaustrumu virzienā no pilsētas novietojuma, ~ 1 km attālumā, no trim pusēm to
ieskauj SIA „CEMEX”, valsts mežs (rietumu, dienvidu pusē). Ziemeļu pusē no NAI atrodas
cementa rūpnīcas noliktavas (~100 m). NAI aizsargjoslas platums – 200 m. Notekūdeņu
pārsūknēšanas stacija KSS atrodas Skolas ielā 25a daudzstāvu apbūves zonā. Rietumu pusē
atrodas valsts mežs. NAI attīrītais notekūdens caur kanālu ieplūst novadgrāvī un tālāk Kazenieku strautā, kas pēc 1,5 km ieplūst Brocēnu ezerā.
Atbilstoši Iesniegumā sniegtai informācijai ar 2018.gada janvāri Brocēnos tiek uzsākts
Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekts „Brocēnu ūdenssaimniecības attīstība 2. kārta”.
Projekta ietvaros paredzēts izbūvēt ārējās kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmas tīklus Brocēnu
pilsētā (Upes, Stūra, Kalna, Krasta, Skolas un Lielcieceres ielās), Brocēnu novadā. Ar jaunu
ārējo kanalizācijas tīkla izveidi varēs pieslēgt pie centralizētās kanalizācijas 72 privātmājas, kas
samazinās gruntsūdeņu piesārņojumu.
Pamatojoties uz augstāk minēto, saskaņā ar Ministru kabineta 30.11.2010. noteikumiem
Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošās darbības un
izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai”, Inspekcija neiebilst B
kategorijas piesārņojošas darbības Atļaujas izsniegšanai SIA „Brocēnu siltums” (reģistrācijas Nr.
28

48503007414, Skolas iela 21a, Brocēni, Brocēnu novads, LV-3851) Brocēnu pilsētas
notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbībai Meža ielā 15, Brocēnos, Brocēnu novadā, ja tiks ievēroti
sekojoši nosacījumi:
1. Tiks ievēroti „Aizsargjoslu likuma” 35. un 55.pantā noteiktie darbības aprobežojumi
aizsargjoslās ap notekūdeņu attīrīšanas ietaisēm.
2. Netiks pārsniegti NAI darbības rezultātā radītā trokšņa robežlielumi apbūves teritorijā
atbilstoši 07.01.2014. Ministru kabineta noteikumiem Nr.16 „Trokšņa novērtēšanas un
pārvaldības kārtība”.
3. Notekūdeņu attīrīšana un apsaimniekošana tiks nodrošināta atbilstoši 22.01.2002.
Ministru kabineta noteikumu Nr. 34 ,,Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī”
prasībām.
4. Dūņu un nosēdumu apsaimniekošana tiks nodrošināta atbilstoši 02.05.2006. Ministru
kabineta noteikumu Nr.362 „Noteikumi par notekūdeņu dūņu un to kompostu
izmantošanu, monitoringu un kontroli” prasībām.
5. Tiks nodrošināta 25.11.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr.724 ,,Noteikumi par
piesārņojošas darbības izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā
ierobežo šo smaku izplatīšanos” prasību ievērošana iedzīvotāju veselības aizsardzībai un
dzīves kvalitātes nodrošināšanai.
6. Atkritumu apsaimniekošana tiks nodrošināta atbilstoši likuma „Atkritumu
apsaimniekošanas likums” un saistošo noteikumu prasībām.

Sabiedrības veselības uzraudzības un kontroles departamenta
Kurzemes kontroles nodaļas vadītāja

Dace Roze

Svetlana Juņina, tālr.634 23795, mob.26481579,
svetlana.junina@vi.gov.lv
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Latvijas Republika

BROCĒNU NOVADA PAŠVALDĪBA
Reģ. Nr. 90000024417, Lielcieceres iela 3, Brocēni, LV 3851
tālrunis 63807300, fakss 63807298, e-pasts: dome@broceni.lv

Brocēnos

14.03.2018. Nr. 3-5.2/18/351-NJ
Valsts vides dienests
Liepājas reģionālā vides pārvalde
liepaja@liepaja.vvd.gov.lv
Par priekšlikumu iesniegšanu
Brocēnu novada pašvaldība saņēmusi Valsts vides dienesta Liepāja reģionālās vides
pārvaldes vēstuli Nr.5.5.-10/443 par SIA ”Brocēnu siltums” iesniegumu B kategorijas
piesārņojošās darbības atļaujas saņemšanai Brocēnu pilsētas bioloģiskajām notekūdeņu
attīrīšanas iekārtām.
Pamatojoties uz augstāk minēto, Brocēnu novada pašvaldība neizvirza priekšlikumus SIA
”Brocēnu siltums” B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas izsniegšanai un tās
nosacījumiem.

Domes priekšsēdētāja vietnieks

Ārijs Sproģis

ŠIS DOKUMENTS PARAKSTĪTS ELEKTRONISKI AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR
LAIKA ZĪMOGU

Sagatavoja: Ance Puriņa,
Attīstības nodaļas vadītāja p.i.
63807306, 25125160
ance.purina@broceni.lv
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23. Iesnieguma kopsavilkums.
2.pielikums

PIETEIKUMA KOPSAVILKUMS
1.Uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) nosaukums, informācija par operatoru, īpašnieku un
iekārtas atrašanās vietu.
Brocēnu pilsētas NAI, SIA „BROCĒNU SILTUMS”,
Brocēnu novada pašvaldība,
Meža iela 15, Brocēni, Brocēnu novads, LV-3851
2.Īss ražošanas apraksts un iemesls kāpēc nepieciešama atļauja.
SIA „BROCĒNU SILTUMS” atļauja nepieciešama, lai veiktu Brocēnu pilsētas notekūdeņu
attīrīšanu bioloģiskajā NAI un sadzīves notekūdeņu dūņu izvešanu no dūņu laukiem.
3.Piesārņojošās darbības aprakstu, norādot izmantojamos resursus un emisiju ietekmi uz
vidi.
3.1.ūdens patēriņš (ikgadējais daudzums - esošām iekārtām) un pasākumi ūdens
lietošanas samazināšanai.
NAI iekārtas tīrīšanas un sadzīves vajadzībām tērē 300 m3 ūdens. Patērētā ūdens daudzums var
mainīties, tas atkarīgs no NAI darbības.
3.2.galvenie izejmateriāli (arī kurināmais un degviela) un to lietojums.
Galvenais izejmateriāls notekūdeņu atīrīšanu iekārtu darbības nodrošināšanai ir elektroenerģija.
Elektroenerģija nodrošina sūkņu, gaisa pūtēju, eirliftu, telpu apsildes, videonovērošanas,
izplūdes skaitītāju, palaišanas un vadības iekārtu darbību.
3.3.bīstamo ķīmisko vielu lietošana un plānotie pasākumi to aizvietošanai.
NAI darbības norošināšanai bīstamas ķīmiskas vielas nelieto.
3.4.nozīmīgākās emisijas gaisā un ūdenī (koncentrācija un ikgadējais lielums).
Novadīto notekūdeņu 2017.gada piesārņojums:
Suspendētās vielas 0,5086t.
BSP5 – 0,5240t.
ĶSP – 2,6635t.
N/NH4 – 0,1672.
N/NO3 -0,3616t.
Kopējais N – 1,2299t.
P/PO4 – 0,0410t.
Kopējais P – 0,0724t.
3.5.atkritumu veidošanās un apsaimniekošana.
SIA “Brocēnu siltums” saimnieciskās darbības rezultātā veidojas šādi atkritumi:
Sadzīves atkritumi - no sadzīves telpām, tie netiek šķiroti. Atkritumus uzglabā speciālā
konteinerā. Sadzīves atkritumi 1x mēnesī tiek nodoti atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumam,
kas saņēmis attiecīgu atļauju.
Ražošanas atkritumi:
Atkritumi no restēm - mehāniskās attīrīšanas blokā ieplūde ir aprīkota automātiskajām restēm,
kuras atdala ūdenī peldošās un izšķīdušās vielas. Rezultātā savāktais restojums nepārtraukti tiek
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atūdeņots, presēts un savākts metāla atkritumu konteinerā, un kopā ar sadzīves atkritumiem
regulāri tiek izvests uz atkritumu izgāztuvi.
Atkritumi no smilšu uztvērēja – no centrifūgas tipa smilšu ķērāja atdalītās smiltis tiek sūknētas ar
smilšu sūkni uz smilšu mazgāšanas iekārtu un novadītas konteinerā. Konteineri tiek izvesti uz
dūņu laukiem.
Sadzīves notekūdeņu attīrīšanas dūņas - NAI attīrīšanas bioloģisko procesu rezultātā rodas
bioloģiski aktīvo dūņu pieaugums, kurš tiek regulāri atdalīts no procesa. Rezultātā novāktās
dūņas tiek atūdeņotas, savāktas un uzkrātas dūņu žāvēšanas laukos ar drenāžas sistēmu un
atrodas pagaidu glabāšanā NAI teritorijā, lai pēc caursalšanas izmantotu teritoriju apzaļumošanai
un lauksaimniecības vajadzībām. Drenāžas sistēma nodrošina visu dūņu ūdeņu savākšanu un
novadīšanu uz mehāniskās attīrīšanas bloku un atpakaļ procesa plūsmā.
3.6.trokšņa emisijas līmenis.
Neattiecas
4.Iespējamo avāriju novēršana.
Brocēnu notekūdeņu pārsūknēšanas stacijas apstāšanās gadījumā (elektroenerģijas pārtraukums)
izmanto asinizācijas mucu un notekūdeņus ved uz Brocēnu pilsētas NAI.
Brocēnu NAI stacijas apstāšanās gadījumā (elektroenerģijas pārtraukums) izmanto strāvas
ģeneratoru NAI darbības nodrošināšanai.
5.Nākotnes plānus - iekārtas plānotā paplašināšanās, atsevišķu daļu vai procesu
modernizāciju.
Rekonstruēt ūdens padeves un kanalizācijas tīklus. Izbūvēt jaunus kanalizācijas tīklus,
veidojot pieslēgumus visiem ūdens patērētājiem Brocēnu pilsētā, centralizētai notekūdeņu
savākšanai.
Apzināt visus ūdens patērētājus un apsekot notekūdeņu novadīšanas vietas. Izvērtēt septiķu un
krājtvertņu tehnisko stāvokli. Veikt pazemes ūdeņu aizsardzības pasākumus, vietās, kur
konstatēta notekūdeņu noplūde.
Izbūvēt dalītu lietus ūdens kanalizācijas tīklu.
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