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A SADAĻA
Vispārīgā informācija par atļauju
1. Normatīvie akti, uz kuriem pamatojoties izsniegta atļauja*:
1) Likums "Par piesārņojumu";
2) Ministru kabineta 30.11.2010. noteikumi Nr.1082 "Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C
kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B 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.
Atļauja Nr.VE11IB0030 izsniegta 2011. gada 29.aprīlī uz visu attiecīgās iekārtas darbības
laiku.
Iesniegums atļaujas nosacījumu pārskatīšanai un atjaunošanai iesniedzams reģionālajā vides
pārvaldē:
- 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.
Atļauja tiek pārskatīta un atjaunota ik pēc septiņiem gadiem saskaņā ar likuma „Par
piesārņojumu” 32. panta trīs divi prim daļu.
3. Informācija par to, kam nosūtītas atļaujas kopijas
Vides pārraudzības valsts birojam;
Dundagas novada pašvaldībai;
Veselības inspekcijas Kurzemes kontroles nodaļai.
4. Norāde par ierobežotas pieejamības informāciju
Atļaujā nav iekļauta ierobežotas pieejamības informācija.
5. Citas saņemtās atļaujas un atļaujas, kuras aizstāj šī atļauja
Šī atļauja ir atjaunotā 29.04.2011. izsniegtā B kategorijas piesārņojošās darbības atļauja
Nr.VE11IB0030, kas derīga uz visu iekārtas darbības laiku.
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B SADAĻA
Pieteiktā darbība, iesnieguma izvērtējums un atļaujas
pamatojums

izsniegšanas

6. Pieteiktās darbības īss apraksts.
SIA „ZIEMEĻKURZEME” nodrošina Jaundundagas ciemā ūdensapgādes pakalpojumus, kā arī
notekūdeņu savākšanu un attīrīšanu.
Notekūdeņu savākšana un apsaimniekošana
2010.gadā Jaundundagas ciemā ūdenssaimniecības projekta ietvaros veikta kanalizācijas tīklu un
notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūve. Notekūdeņi no Valsts sociālās aprūpes centra „Kurzeme”
filiāles “Dundaga”, pansijas „Jaundundaga” un daudzdzīvokļu mājām tiek savākti un pa
centralizētajiem kanalizācijas tīkliem novadīti uz bioloģiskajām notekūdeņu attīrīšanas iekārtām
BIOM 40, kas sastāv no:
• pirmreizējā nostādinātāja;
• biosorbera –denitrifikatora;
• aerotenka-nitrifikatora;
• otrreizējā nostādinātāja;
• izplūdes meliorācijas grāvī.
Izbūvēto bioloģisko notekūdeņu attīrīšanas iekārtu jauda - 40 m3/diennaktī.
Notekūdeņu uzskaite tiek nodrošināta, izmantojot plūsmas mērītāju.
Atļaujai pieprasītais novadāmais notekūdeņu apjoms - 35 m3/diennaktī jeb 12775 m3/gadā.
Liekās dūņas, kas veidojas NAI darbības rezultātā, - 30 t/gadā tiek izsūknētas un aizvestas uz
SIA „ZIEMEĻKURZEME” apsaimniekotajām Dundagas ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtām.
Rupjie atkritumi no NAI sietiem – 1,0 t/gadā tiek savākti un nodoti apsaimniekošanai SIA „Eco
Baltia vide”.
Ūdensapgāde
Jaundundagas ciemā dzeramā ūdens apgāde tiek nodrošināta no viena ūdensapgādes urbuma
(VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” datu bāzes identifikācijas numurs
P300699).
7. Atrašanās vietas novērtējums.
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas atrodas Jaundundagas ciema austrumu daļā, 1905.gada ielā 4a.
NAI teritorijas tuvumā izvietota veco ļaužu pansija, sociālās aprūpes centrs, daudzdzīvokļu un
individuālās dzīvojamās mājas.
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas saskaņā ar Dundagas novada teritorijas plānojumu atrodas
publiskās apbūves teritorijā un to atrašanās vieta nav pretrunā teritorijas plānojumam.
8. Lēmuma pieņemšanas procesā iesniegtie priekšlikumi (norādot, kā tie ņemti vērā):
8.1.valsts vai pašvaldību institūciju priekšlikumi

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

Laika posmā no 2011.gada 29.aprīļa (atļaujas B kategorijas piesārņojošai darbībai
Nr.VE11IB0030 darbības laikā) tīrākas ražošanas pasākumi notekūdeņu attīrīšanas iekārtās nav
ieviesti.
9.3.resursu izmantošana (ūdens, enerģija un ķīmiskās vielas)

Ūdens
Jaundundagas ciemā dzeramā ūdens apgāde tiek nodrošināta no viena ūdensapgādes urbuma
(VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” datu bāzes identifikācijas numurs
P300699).
2018.gada 13.aprīlī SIA “ZIEMEĻKURZEME” saņēmusi ūdens resursu lietošanas atļauju
Nr.VE18DU0009, kas derīga uz visu iekārtas darbības laiku un kurā iekļauta informācija un
nosacījumi ūdens resursu ieguvei no minētā urbuma Jaundundagas ciemā, Dundagas pagastā,
Dundagas novadā, atbilstoši MK 23.12.2003. noteikumu Nr.736 “Noteikumi par ūdens resursu
lietošanas atļaujām” prasībām.
Enerģija
Kopējais plānotais elektroenerģijas patēriņš gadā – 51,58 MWh.
Ķīmiskās vielas
Ķīmiskās vielas notekūdeņu attīrīšanā netiek lietotas.
9.4.emisija gaisā un tās ietekme uz vidi

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

Specifiska kanalizācijas smaka notekūdeņu attīrīšanas iekārtu teritorijā var būt jūtama iekārtu
nekvalitatīvas darbības rezultātā un to tīrīšanas laikā. Operatoram jāekspluatē notekūdeņu
attīrīšanas iekārtas atbilstoši ekspluatācijas noteikumiem. Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu
normālas darbības apstākļos traucējošu smaku iedarbība uz cilvēku labsajūtu ir maz iespējama.
9.6.emisija ūdenī un tās ietekme uz vidi

Notekūdeņi Jaundundagas ciemā tiek savākti un pa kanalizācijas tīkliem novadīti uz notekūdeņu
attīrīšanas iekārtām BIOM - 40, kuru izbūve veikta 2010.gadā. Izbūvēto bioloģisko notekūdeņu
attīrīšanas iekārtu jauda - 40 m³/diennaktī. Rekonstruēto un izbūvēto kanalizācijas tīklu garums –
384 m.
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas sastāv no:
• pirmreizējā nostādinātāja, kas nodrošina smilšu, tauku un citu piemaisījumu atdalīšanu;
• biosorbera – denitrifikatora. Šajā zonā uzstādītais maisītājs – mikseris nodrošina
ieplūstošo notekūdeņu un aktīvo dūņu homogēnu maisījumu pirms tā nonākšanas
nākošajā attīrīšanas zonā. Uz biosorberi – denitrifikatoru, izmantojot erliftu, tiek
pārsūknētas aktīvās dūņas no konusveida otrreizējā nostādinātāja apakšējās daļas. Šajā
notekūdeņu attīrīšanas iekārtu daļā notiek šādi procesi: organisko vielu hidrolīze,
biosorbcija, denitrifikācijas process, daļēja ĶSP un BSP redukcija;
• aerotenka-nitrifikatora, kurā izvietota aerācijas sistēma ar gaisvadu kolektoru,
membrānaeratoriem, gaisa pievadiem un noslēgarmatūru. Aerotenkā - nitrifkatorā notiek
šādi procesi – slāpekļa savienojumu nitrifikācija, BSP un ĶSP tālāka redukcija, dūņu
reģenerācija;
• otrreizējā nostādinātāja. Konusveida tvertnes apakšējā daļā nogrimušās notekūdeņu
aktīvās dūņas pa ērliftu tiek novadītas atpakaļ bloka biosorberī - denitrifikatorā, bet
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augšējā daļā veidojošais attīrītais notekūdens pa savācējtekni tiek izvadīts no attīrīšanas
bloka;
• izplūdes meliorācijas grāvī.
Notekūdeņu izplūdes vietas VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” datu
bāzes identifikācijas numurs N300599.
Saskaņā ar NAI dokumentācijā sniegto aprakstu NAI BIOM - 40 attīrīšanas tehnoloģija
nodrošina šādas piesārņojošo vielu koncentrācijas: suspendētās vielas ≤ 35 mg/l, BSP5 ≤ 25 mg/l,
ĶSP ≤ 125 mg/l.
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas tiek ekspluatētas, pamatojoties uz iekārtu ekspluatācijas
noteikumiem.
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu teritorija ir iežogota un aizslēdzama. Notekūdeņu uzskaite tiek
veikta, izmantojot plūsmas mērītāju.
Atļaujai pieprasītais novadāmo notekūdeņu daudzums - 35 m3/dnn jeb 12775 m3/gadā.
Saskaņā ar VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” datu bāzē “2 - Ūdens”
uzrādīto informāciju 2017.gadā uz Jaundundagas ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtām
novadītais notekūdeņu daudzums - 5610 m3 jeb 15,37 m3/dnn.
Uz Jaundundagas ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtām novadāmo notekūdeņu aprēķinātais
cilvēku ekvivalents ir mazāks par 200 vienībām (2014.gadā - CE – 148 vienības, 2015.gadā - CE
– 169 vienības, 2016.gadā – CE - 167 vienības, 2017.gadā – CE - 172 vienības).
Atbilstoši 22.01.2002. MK noteikumu Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī”
5.pielikuma tabulās norādītajam iedalījumam, Jaundundagas ciema bioloģiskās notekūdeņu
attīrīšanas iekārtas atbilst to notekūdeņu attīrīšanas iekārtu grupai, kurām piesaistītais cilvēku
ekvivalentu skaits ir mazāks par 200 vienībām.
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtām, kurām piesaistītais cilvēku ekvivalentu vienību skaits ir mazāks
par 200, saskaņā ar MK 22.01.2002. noteikumu Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju
ūdenī” 5. pielikumā noteiktajām prasībām ir jānodrošina ĶSP un BSP5 piesārņojuma atbilstoša
attīrīšana.
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.
Uz Jaundundagas ciema NAI tiek novadīti sadzīves notekūdeņi. Prioritāro vielu un bīstamo vielu
klātbūtne novadāmos notekūdeņos netiek prognozēta, tā kā Jaundundagas ciema komunāliem
notekūdeņiem nav raksturīgs ražošanas nozaru notekūdeņu piejaukums, kas varētu saturēt
prioritārās vielas un bīstamās vielas.
Notekūdeņu laboratoriskā kontrole veikta reizi pusgadā, izmantojot akreditētas laboratorijas
pakalpojumus. Laboratoriskā kontrole tiek veikta Valsts SIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un
meteoroloģijas centrs” laboratorijā (LATAK – T-105), kuras akreditācijas sfērā ir iekļauti
monitoringam pakļautie parametri. Notekūdeņos pirms ieplūdes attīrīšanas iekārtās tiek noteiktas
piesārņojošo vielu BSP5, ĶSP, suspendēto vielu, amonija slāpekļa un fosfātu koncentrācijas,
attīrītajos notekūdeņos izplūdē tiek noteiktas piesārņojošo vielu BSP5, ĶSP, suspendēto vielu,
fosfātu, Pkop, Nkop, amonija slāpekļa, nitrātu un nitrītu slāpekļa koncentrācijas.
Piesārņojošo vielu koncentrācijas - suspendētām vielām, BSP5 un ĶSP un to piesārņojuma
samazinājuma procenti uzrādīti 9.6.1. tabulā.
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Jaundundagas ciema NAI notekūdeņu monitoringa rezultātu izvērtējums par 2014. gadu,
2015.gadu, 2016.gadu un 2017.gadu 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

Nosakāmais
parametrs,
mg/l

Nepieciešamie
piesārņojuma
samazinājuma
procenti vai
koncentrācija

Testēšanas
rezultāts ar
nenoteiktību
paraugam
pirms NAI,
mg/l
530

Testēšanas
rezultāts ar
nenoteiktību
paraugam
pēc NAI,
mg/l
8,9

Faktiskais
paliekošais
piesārņojums
%
1,7

Faktiskais
piesārņojuma
samazinājuma
%
98,3

BSP5

atbilstoša
attīrīšana

ĶSP

atbilstoša
attīrīšana

940

36

3,8

96,2

Suspendētās
vielas
BSP5

<35 mg/l

400

8

atbilstoša
attīrīšana

280

100

35,7

64,3

ĶSP

atbilstoša
attīrīšana

960

162

16,9

83,1

Suspendētās
vielas
BSP5

<35 mg/l

490

43

atbilstoša
attīrīšana

570

30

5,3

94,7

ĶSP

atbilstoša
attīrīšana

1050

81

7,7

92,3

Suspendētās
vielas
BSP5

<35 mg/l

510

22

atbilstoša
attīrīšana

480

20

4,2

95,8

ĶSP

atbilstoša
attīrīšana

1040

62

5,9

94,1

Suspendētās
vielas
BSP5

<35 mg/l

480

17

atbilstoša
attīrīšana

950

22

2,3

97,7

atbilstoša
attīrīšana

1570

124

7,9

92,1

2014.gada I
pusgads*.

2014.gada
II
pusgads*.

09.04.2015.

23.09.2015.

31.05.2016.

ĶSP

Atbilstība
vai
neatbilstība

netiek
vērtēta, jo
nav noteikti
robežlielumi
netiek
vērtēta, jo
nav noteikti
robežlielumi
atbilst
netiek
vērtēta, jo
nav noteikti
robežlielumi
netiek
vērtēta, jo
nav noteikti
robežlielumi
neatbilst
netiek
vērtēta, jo
nav noteikti
robežlielumi
netiek
vērtēta, jo
nav noteikti
robežlielumi
atbilst
netiek
vērtēta, jo
nav noteikti
robežlielumi
netiek
vērtēta, jo
nav noteikti
robežlielumi
atbilst
netiek
vērtēta, jo
nav noteikti
robežlielumi
netiek
vērtēta, jo
nav noteikti
robežlielumi
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23.11.2016.

30.05.2017.

12.12.2017.

Suspendētās
vielas
BSP5

<35 mg/l

680

28

atbilstoša
attīrīšana

180

33

18,3

81,7

ĶSP

atbilstoša
attīrīšana

630

83

13,2

86,8

Suspendētās
vielas

<35 mg/l

210

34±5

BSP5

atbilstoša
attīrīšana

1300

5

0,4

99,6

ĶSP

atbilstoša
attīrīšana

2000

52

2,6

97,4

Suspendētās
vielas
BSP5

<35 mg/l

610

12

atbilstoša
attīrīšana

150

2,9

1,9

98,1

atbilstoša
attīrīšana

350

16

4,6

95,4

ĶSP

atbilst

Suspendētās
<35 mg/l
300
4,5
vielas
* VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” datu bāzes “2-Ūdens” dati

netiek
vērtēta, jo
nav noteikti
robežlielumi
netiek
vērtēta, jo
nav noteikti
robežlielumi
atrodas
starpstāvok
lī starp
atbilstību
un
neatbilstību
netiek
vērtēta, jo
nav noteikti
robežlielumi
netiek
vērtēta, jo
nav noteikti
robežlielumi
atbilst
netiek
vērtēta, jo
nav noteikti
robežlielumi
netiek
vērtēta, jo
nav noteikti
robežlielumi
atbilst

Izvērtējot Jaundundagas ciema NAI notekūdeņu monitoringa rezultātus laika posmā no
2014.gada līdz 2017.gadam, var secināt, ka suspendēto vielu koncentrācijas skaitliskā vērtība
2014.gada II pusgadā neatbilst MK 22.01.2002. noteikumu Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo
vielu emisiju ūdenī” 5. pielikuma 1.tabulā norādītai robežvērtībai <35 mg/l (43 mg/l), 2016.gada
novembrī suspendēto vielu koncentrācijas vērtība atrodas starpstāvoklī starp atbilstību un
neatbilstību.
Jaundundagas ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ne vienmēr nodrošina atbilstošu notekūdeņu
attīrīšanu normatīvo aktu prasībām.
Aprēķinātie piesārņojuma samazinājuma procentuālie rādītāji piesārņojošo vielu parametram
ĶSP atrodas intervālā no 83% -97%, BSP5 – no 64% līdz 99%, nodrošinot otrējo attīrīšanu (ja
CE<200) atbilstoši MK 22.01.2002. noteikumu Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju
ūdenī” 37.3. punkta prasībām.
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas nepieciešams ekspluatēt atbilstoši ekspluatācijas noteikumiem,
regulāri veicot to tīrīšanu.
Pēc attīrīšanas notekūdeņi tiek novadīti meliorācijas grāvī, pēc tam tie nonāk Pāces upē. Saskaņā
ar MK 12.03.2002. noteikumu Nr.118 „Noteikumi par pazemes un virszemes ūdeņu kvalitāti” 21.
pielikumu Pāces upei posmā, kurā nonāk attīrītie notekūdeņi nav noteikts prioritārais zivju ūdeņu
statuss, bet attīrītie notekūdeņi var ietekmēt Pāces upes ūdeņus posmā no Pāces līdz grīvai, kuru
kvalitātei jāatbilst lašveidīgo zivju ūdeņu kvalitātes prasībām.
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Pāces upei, kur nonāk attīrītie notekūdeņi, saskaņā ar „Ventas upju baseina apgabala
apsaimniekošanas plānu 2016. - 2021.gadam” (VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un
meteoroloģijas centrs”, 2015) piešķirts ūdens objekta kods V071.
Atbilstoši iepriekš minētajam dokumentam šī ūdensobjekta ūdeņu ekoloģiskā kvalitāte ir
vērtējama kā vidēja un līdz 2021.gadam izvirzītais vides kvalitātes mērķis – nodrošināt labu upes
ūdeņu ekoloģisko kvalitāti. Saskaņā ar MK 31.05.2011. noteikumu Nr.418 „Noteikumi par riska
ūdensobjektiem” 1.pielikuma 3.tabulu Pāces upe (ūdens objekta kods V071) nav noteikta kā riska
ūdensobjekts.
Jaundundaga ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtām jānodrošina notekūdeņu attīrīšana atbilstoši
normatīvo aktu prasībām un noteiktajiem kvalitātes mērķiem.
Tā kā Jaundundagas ciema NAI attīrītie notekūdeņi nonāk Pāces upē un var ietekmēt tās ūdeņu
kvalitāti, tad saskaņā ar MK 22.01.2002. noteikumu Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu
emisiju ūdenī” 53.punktu VVD Ventspils reģionālā vides pārvalde var noteikt emisiju limitus,
ņemot vērā labāko pieejamo tehnisko paņēmienu vadlīnijas, kā arī pieņemošo ūdeņu kvalitāti.
Pamatojoties uz likuma “Par piesārņojumu” 5.panta 1.punktu par nepieciešamiem piesardzības
pasākumiem, saskaņā ar Ventas upju baseina apgabala apsaimniekošanas plānu un pamatojoties
uz iepriekš minētajiem MK noteikumiem un „Ūdens apsaimniekošanas likuma” 11. pantā
noteiktajām prasībām, kā arī ņemot vērā NAI projekta dokumentos iekļautos datus attīrīto
notekūdeņu kvalitātei, atļaujas B kategorijas piesārņojošām darbībām C sadaļas 13.1.2. punktā
iekļauti nosacījumi vides kvalitātes mērķu sasniegšanai virszemes ūdensobjektos.
Prasības notekūdeņu monitoringa metodēm skatīt 24. tabulā.
Jaundundagas ciema decentralizētajā kanalizācijas sistēmās savāktie notekūdeņi tiek izvesti uz
Dundagas ciema NAI.
Liekās dūņas - 30 t/gadā tiek izsūknētas un izvestas uz SIA “ZIEMEĻKURZEME”
apsaimniekotām Dundagas ciema NAI. Informācija par Dundagas ciema NAI un notekūdeņu
dūņu uzglabāšanas laukiem iekļauta SIA “ZIEMEĻKURZEME” 24.08.2012. izsniegtajā B
kategorijas piesārņojošās darbības atļaujā Nr.VE12IB0039, kas derīga uz visu iekārtas darbības
laiku.
9.7.atkritumu veidošanās un apsaimniekošana

Jaundundagas ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbības rezultātā veidojas:
- nešķiroti sadzīves atkritumi – 1,0 t/gadā, kas tiek savākti no NAI sietiem, nodoti
apsaimniekošanai SIA „Eco Baltia vide” saskaņā ar noslēgto līgumu vai citam
uzņēmumam, kas saņēmis šī atkritumu veida apsaimniekošanas atļauju;
- sadzīves notekūdeņu dūņas – 30,0 t/gadā tiek izsūknētas un izvestas uz SIA
“ZIEMEĻKURZEME” apsaimniekotām Dundagas ciema NAI. Informācija par
Dundagas ciema NAI un notekūdeņu dūņu uzglabāšanas laukiem iekļauta SIA
“ZIEMEĻKURZEME” 24.08.2012. izsniegtajā B kategorijas piesārņojošās
darbības atļaujā Nr.VE12IB0039, kas derīga uz visu iekārtas darbības laiku. SIA
“ZIEMEĻKURZEME” ir izsniegta Atkritumu apsaimniekošanas atļauja Nr.
VE14AA0002, kas derīga no 13.02.2014. līdz 12.02.2024., atkritumu veida septisko tvertņu dūņu (atkritumu klases kods – 200304) pārvadāšanai, taču
minētajā atļaujā nav iekļauta informācija par sadzīves notekūdeņu attīrīšanas dūņu
(atkritumu klases kods – 190805) pārvadāšanu. SIA “ZIEMEĻKURZEME”
nepieciešams veikt izmaiņas atkritumu apsaimniekošanas atļaujā, iekļaujot tajā
atbilstošo atkritumu klasi, vai izmantot uzņēmuma pakalpojumus, kas saņēmis
atbilstošu atkritumu apsaimniekošanas atļauju.
9.8.trokšņa emisija

Jaundundagas ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtās galvenais trokšņa avots ir kompresors, kas
iebūvēts nerūsējošā tērauda konteinerā. Tuvākās dzīvojamās mājas atrodas 63 - 68 metru
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attālumā no notekūdeņu attīrīšanas iekārtām, pansija “Jaundundaga” – 83 metru attālumā.
Traucējošu trokšņu veidošanās ārpus NAI teritorijas ir maz ticama.
Sūdzību gadījumos par traucējošiem trokšņiem uzņēmumam nepieciešams veikt trokšņa
novērtēšanu atbilstoši MK 07.01.2014. noteikumu Nr.16 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības
kārtība” II daļas, 1. un 2.pielikuma prasībām.
Saskaņā ar MK 07.01.2014. noteikumu Nr.16 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība”
12.punkta nosacījumiem saimnieciskas darbības (izņemot ar mūzikas atskaņošanu saistītas
darbības) vai iekārtu (ieskaitot ventilācijas, saldēšanas iekārtas, kompresorus un liftus), vai
satiksmes radītā trokšņa robežlielumu ievērošanu kontrolē Veselības inspekcija.
9.9.augsnes aizsardzība

Jaundundagas ciema notekūdeņu attīrīšanas sistēmas apsaimniekošana ir organizēta tā, lai netiktu
piesārņota augsne un pazemes ūdeņi. Veicot NAI tīrīšanu un darbības ar notekūdeņu dūņām,
operatoram jānodrošina, lai NAI tīrīšanas atkritumi un dūņas nenonāktu augsnē un gruntī.
9.10.avāriju risks un rīcības plāni ārkārtas situācijām

Galvenā iespējamā avārija Jaundundagas ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtās - elektroenerģijas
padeves traucējumi.
Elektroenerģijas pārtraukuma gadījumā plānots pieslēgt pārvietojamo ģeneratoru.
Jaundundagas bioloģiskajās notekūdeņu attīrīšanas iekārtās ir izstrādāta apziņošanas shēma
rīcībai avārijas gadījumos.
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C SADAĻA
Atļaujas nosacījumi
10. Nosacījumi uzņēmuma darbībai:
10.1. darbība un vadība

10.1.1. SIA “ZIEMEĻKURZEME” saimnieciskā darbība Jaundundagas ciema notekūdeņu
attīrīšanas iekārtās jāveic saskaņā ar iesniegumā atļaujas saņemšanai B kategorijas
piesārņojošām darbībām veikto aprakstu un turpmāk uzskaitītajiem nosacījumiem, kā arī
spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.
10.1.2.Atļauja izsniegta B kategorijas piesārņojošai darbībai:
• notekūdeņu novadīšanai meliorācijas grāvī – 35 m3/dnn jeb 12775 m3/gadā pēc attīrīšanas
bioloģiskajās notekūdeņu attīrīšanas iekārtās „BIOM - 40”, kuru jauda - 40 m3/dnn (VSIA
„Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” datu bāzes identifikācijas numurs
A300607). Izplūdes vietas VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”
datu bāzes identifikācijas numurs N300599.
10.1.3.Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 22.panta 21.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.
10.1.4.Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 45. panta sesto daļu, 31.panta pirmās daļas
3.punktu un atbilstoši 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” 16.punkta prasībām, katru gadu līdz 1.aprīlim iesniegt
VVD Ventspils RVP un Dundagas novada domei gada pārskatu par B kategorijas atļaujas
nosacījumu izpildi un monitoringa rezultātiem. Nodrošināt gada pārskata pieejamību
sabiedrībai. Ieteicamā pārskata forma norādīta atļaujas 1.pielikumā.
10.1.5.Reģistrēt saņemtās sūdzības par vides piesārņojumu, veikt izmeklēšanu un korektīvās
darbības sūdzību cēloņu likvidēšanai.
10.1.6.Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 28. panta septīto daļu, 32.9 panta otro daļu izsniegtā
atļauja tiek atcelta un apturēta tās darbība, ja konstatē, ka:
• operators sniedzis nepatiesu vai maldinošu informāciju;
• operatora prettiesiskās rīcības dēļ iekārta ir radījusi vai var radīt vides piesārņojumu, kas
nodara vai var nodarīt būtisku kaitējumu videi vai cilvēka veselībai;
• darbinot iekārtu, atkārtoti tiek pārkāpti vides aizsardzības normatīvie akti vai netiek pildīti
vides aizsardzības valsts iestāžu administratīvie akti.
10.2.darba stundas

Jaundundagas ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtām darba laiks noteikts 24 h/dnn jeb 365
dienas/gadā.
11. Resursu izmantošana:
11.1.ūdens

Neattiecas uz pieteikto B kategorijas piesārņojošo darbību.
11.2.enerģija

Nosacījumu nav.
11.3.izejmateriāli un palīgmateriāli

Nosacījumu nav.
12. Gaisa aizsardzība:
12.1.emisija no punktveida avotiem, emisijas limiti
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Neattiecas uz pieteikto B kategorijas piesārņojošo darbību.
12.2.emisija no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem, emisiju limiti

Neattiecas uz pieteikto B kategorijas piesārņojošo darbību.
12.3.procesa un attīrīšanas iekārtu darbība

Neattiecas uz pieteikto B kategorijas piesārņojošo darbību.
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)

Neattiecas uz pieteikto B kategorijas piesārņojošo darbību.
12.6.to emisijas veidu pārraudzība, kas rodas no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem

Neattiecas uz pieteikto B kategorijas piesārņojošo darbību.
12.7.gaisa monitorings

Neattiecas uz pieteikto B kategorijas piesārņojošo darbību.
12.8.mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija

Neattiecas uz pieteikto B kategorijas piesārņojošo darbību.
12.9.ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām

Neattiecas uz pieteikto B kategorijas piesārņojošo darbību.
13. Notekūdeņi:
13.1.izplūdes, emisijas limiti

13.1.1.Notekūdeņus pēc attīrīšanas notekūdeņu attīrīšanas iekārtās „BIOM - 40”, kuru jauda - 40
m3/dnn (VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” datu bāzes
identifikācijas numurs A300607) novadīt meliorācijas grāvī (izplūdes vietas VSIA „Latvijas
Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” datu bāzes identifikācijas numurs N300599) – 35
m3/diennaktī jeb 12775 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:
Izplūdes vietas
identifikācijas
numurs
Meliorācijas
grāvī, izplūdes
Nr. N300599

Piesārņojošā
viela,
parametrs
BSP5
ĶSP
Suspendētās
vielas
P kop.

Nkop

Attīrīšanas efektivitāte
(%)
Piesārņojuma samazinājuma
procenti atbilstoši NAI
projekta/pases datiem
Piesārņojuma samazinājuma
procenti atbilstoši NAI
projekta/pases datiem
Piesārņojuma samazinājuma
procenti 90 %
Piesārņojuma samazinājuma
procenti atbilstoši NAI projekta/
pases datiem
Piesārņojuma samazinājuma
procenti atbilstoši NAI
projekta/pases datiem

Pēc attīrīšanas
tonnas gadā
mg/l
(vidēji)
25
0,319

125

1,597

< 35

0,447

Atbilstoša
attīrīšana

Bez limita

Atbilstoša
attīrīšana

Bez limita
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13.2.procesa norise un attīrīšanas iekārtu darbība

13.2.1.Notekūdeņu attīrīšanas iekārtās veikt otrējo (bioloģisko) notekūdeņu attīrīšanu, nodrošinot
notekūdeņu atbilstību atļaujas 13.1.2. punktā norādīto piesārņojošo vielu limitējošām
koncentrācijām. Nav atļauta neattīrītu notekūdeņu emisija vidē.
13.2.2.Attīrīšanas iekārtu ekspluatāciju veikt saskaņā ar notekūdeņu attīrīšanas iekārtu
ekspluatācijas noteikumiem un informāciju par veiktajiem darbiem reģistrēt notekūdeņu
attīrīšanas iekārtu ekspluatācijas žurnālā.
13.2.3. Attīrīšanas iekārtu tīrīšanas nosēdumu un dūņu apsaimniekošanu veikt atbilstoši MK
22.01.2002. noteikumu Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” 46.punkta
prasībām.
13.3.uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)

13.3.1. Notekūdeņu uzskaiti Jaundundagas ciema bioloģiskajās notekūdeņu attīrīšanas iekārtās
veikt ar plūsmas mērītāju. Datus reģistrēt notekūdeņu kvalitātes uzskaites žurnālā ne retāk kā
reizi mēnesī.
13.3.2.Attīrīšanas iekārtu darbības efektivitātes noteikšanai vienu reizi pusgadā veikt sekojošu
notekūdeņu monitoringu:
- suspendēto vielu, piesārņojošo vielu BSP5, ĶSP, N/NH4, Nkop, P/PO4, un Pkop
testēšanu notekūdeņos pirms ieplūdes NAI;
- suspendēto vielu, BSP5, ĶSP, N/NH4, N/NO2, N/NO3, Nkop, P/PO4, Pkop testēšanu
notekūdeņos pēc izplūdes no NAI.
13.3.3.Notekūdeņu paraugu ņemšanu veikt attiecīgajā jomā akreditētai laboratorijai saskaņā ar
22.01.2002. MK noteikumu Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī”
65.punkta prasībām. Testēšanas pārskatam jāsatur ziņas par paraugu ņēmēju un paraugu
ņemšanas akreditāciju.
13.3.4.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.
13.3.5.Vienu reizi ceturksnī 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 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” 14.punkta
prasībām.
13.3.6.Vienu reizi gadā veikt rezultātu izvērtējumu un aprēķināt piesārņojuma pakāpes
procentuālo samazinājumu suspendētām vielām, BSP5, ĶSP, Nkop. un Pkop.
13.3.7.Aprēķinātos lielumus reģistrēt notekūdeņu kvalitātes uzskaites žurnālā.
13.3.8.Neatbilstības gadījumā veikt korektīvās darbības notekūdeņu attīrīšanas pakāpes
uzlabošanai. Informāciju par veiktajām darbībām reģistrēt NAI ekspluatācijas žurnālā.
13.3.9. Ja testēšanas rezultāti pēc izplūdes no NAI atkārtoti atrodas starpstāvoklī starp atbilstību
un neatbilstību, saskaņā ar 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” 15.punkta prasībām nodrošināt papildu mērījumu
veikšanu.
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13.3.10.Notekūdeņu kvalitātes uzskaites žurnālā veikto ierakstu pareizību reizi ceturksnī ar
parakstu apliecināt par ūdens lietošanas uzskaiti atbildīgai amatpersonai.
13.3.11.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

Nosacījumu nav.
13.5.mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija

Nosacījumu nav.
13.6.ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām

13.6.1.Veikt dabas resursu nodokļu aprēķinus un maksājumus par vidē novadīto piesārņojumu
atbilstoši likuma „Dabas resursu nodokļa likums” un 19.06.2007. MK 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 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
23.05.2017. noteikumu Nr.271 „Noteikumi par vides aizsardzības oficiālās statistikas
veidlapām” 3. un 4. punkta prasībām.
14. Troksnis:
14.1.trokšņa avoti un nosacījumi troksni radošo iekārtu darbībai

Nosacījumu nav.
14.2.trokšņa emisijas limiti

Ārpus darba zonas Jaundundagas ciema notekūdeņu attīrīšanas sistēmas radītais troksnis nedrīkst
pārsniegt MK 07.01.2014. noteikumu Nr.16 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība”
2.pielikumā norādītos lielumus.
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.
14.3.2.Mērījumus veikt atbilstoši pastāvošās likumdošanas prasībām vides trokšņa mērījumiem,
izmantojot laboratorijas, kuras akreditācijas sfērā iekļauti skaņas spiediena līmeņa mērījumi.
14.4.ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām

Nosacījumu nav.
15. Atkritumi:
15.1.atkritumu veidošanās

Atkritumu veidi noteikti 21.tabulā.
15.2.atkritumu apsaimniekošanas (savākšanas, apstrādes, reģenerācijas un apglabāšanas) nosacījumi

15.2.1.Atkritumu apsaimniekošanu veikt atbilstoši „Atkritumu apsaimniekošanas likuma” V
nodaļas prasībām.
15.2.2.Nešķirotus sadzīves atkritumus no notekūdeņu attīrīšanas iekārtu sietiem nodot
apsaimniekošanai firmai, kas saņēmusi šī atkritumu veida apsaimniekošanas atļauju.
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15.2.3.Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu dūņu un nosēdumu apsaimniekošanu veikt atbilstoši MK
22.01.2002. noteikumu Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī”
46.punkta prasībām.
15.2.4.Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu dūņu pārvadāšanu nodrošināt atbilstoši Atkritumu
apsaimniekošanas likuma 12.panta pirmās daļas un MK 13.09.2011. noteikumu Nr.703
„Noteikumi par atkritumu apsaimniekošanas atļaujas izsniegšanas un anulēšanas kārtību,
atkritumu tirgotāju un atkritumu apsaimniekošanas starpnieku reģistrācijas kārtību, kā arī
par valsts nodevu un tās maksāšanas kārtību” II daļas prasībām.
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

Neattiecas uz pieteikto B kategorijas piesārņojošo darbību.
16.6.atkritumu poligoniem – poligona kategorija, ietilpība, darbības ilgums, apglabājamo atkritumu veidi un
kategorijas, prasības poligona iekārtošanai, ekspluatācijai, uzraudzības un kontroles procedūrām, prasības
poligona slēgšanai un apsaimniekošanai pēc slēgšanas

Neattiecas uz pieteikto B kategorijas piesārņojošo darbību.
16. Prasības augsnes, grunts, kā arī pazemes ūdeņu aizsardzībai.
16.1.Nepieļaut notekūdeņu noplūdi ārpus kanalizācijas trasēm.
16.2.Ievērot Aizsargjoslu likuma 35. un 55.pantā noteiktos aprobežojumus ap notekūdeņu
attīrīšanas ietaisēm.
16.1 Nosacījumi A kategorijas iekārtām, ar kuriem saskaņā izvērtē atbilstību emisijas
robežvērtībām, kas noteiktas secinājumos par labākajiem pieejamiem tehniskiem
paņēmieniem.
Neattiecas uz pieteikto B kategorijas 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 saimnieciskās 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.
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19.1.Veikt nepieciešamos piesardzības pasākumus lai novērstu vai, ja tas nav iespējams,
samazinātu vides piesārņojumu vai tā 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 91/689 EEK un 96/61/EK grozīšanu.
20.1.Nekavējoties (ne vēlāk kā 1 darba dienas laikā) informēt Valsts Vides dienesta Ventspils
reģionālo vides pārvaldi (tālr. 63625332, 28660478) par atļaujas nosacījumu pārkāpumiem un
avārijas situācijām, kā arī gadījumos, ja radušies vai var rasties draudi cilvēku veselībai,
dzīvībai vai videi. Sniegt informāciju par nosacījumu pārkāpšanas laiku, iespējamo vides
piesārņojuma raksturu un apjomu, par veiktajiem piesārņojuma likvidācijas pasākumiem.
20.2.Saskaņā ar 17.05.2007. 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 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 17.05.2007. MK noteikumu Nr.281 "Noteikumi par preventīvajiem un sanācijas
pasākumiem un kārtību, kādā novērtējams kaitējums videi un aprēķināmas preventīvo,
neatliekamo un sanācijas pasākumu izmaksas" 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 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 inspektoru pieprasījuma sagatavot informāciju par uzņēmuma saimniecisko darbību.
21.2.Nodrošināt Ventspils RVP inspektoriem iespēju netraucēti veikt pārbaudes un nodrošināt to
laikā atbildīgo amatpersonu klātbūtni.
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Tabulas
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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17.tabula
Tieša notekūdeņu un lietusūdeņu izplūde ūdens objektos (grāvī, upē, ezerā, jūrā)
Izplūdes
vietas
nosaukums
un adrese
(vieta)

Jaundundagas
ciema NAI
izplūde,
Dundagas
pagasts,
Dundagas
novads

Izplūdes
vietas
identifikācijas
numurs

N300599

Izplūdes vietas ģeogrāfiskās
koordinātas

Z platums

A garums

57º31´43”

22º20´31”

Saņemošā ūdenstilpe

nosaukums

Meliorācijas
grāvis

Ūdenssaimniecības
iecirkņa
kods

3722465

ūdens
caurtece
(m3/h)

Notekūdeņu daudzums
m3/d
(vidēji)

35

Izplūdes ilgums
(2)

kubikmetru gadā
(vidēji)

stundas/
diennaktī dienas/
gadā

12775

24/365
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21.tabula
Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem

Atkritumu
klase

Atkritumu
nosaukums

(1)

(2)

200301
190805

Nešķiroti
sadzīves
atkritumi
NAI dūņas un
nosēdumi

Atkri- Pagaidu
tumu glabāšanā
bīsta(tonnas
mība(3)
gadā)

Ienākošā atkritumu plūsma (t/a)
saņemts
saražots
no citiem
uzņēmugalvetonmiem
kopā
nais avots
nas
(uzņēmē(4)
gadā jsabiedrībām)

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

kopā

Nav
bīstami

NAI darbības
rezultātā

1,0

1,0

1,0

1,0

nav
bīstami

NAI

30,0

30,0

30,0

30,0
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24.tabula
Monitorings
Kods

Pie ieplūdes
NAI

Monitoringam
pakļauti parametri

Paraugu ņemšanas
metode

Analīzes metode un
tehnoloģija

Suspendētās vielas
BSP5

LVS ISO 566710:2000

LVS EN 872:2005
LVS EN 18992:1998
LVS ISO 6060:1989
LVS ISO 5664:2004
LVS EN 6878:2005
n.4
LVS 340: 2001
LVS EN 6878; 2005
n.7
LVS EN 872:2005
LVS EN 18992:1998
LVS ISO
7150/1:1984
LVS ISO 6060:1989

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

Pēc NAI pie
izplūdes
meliorācijas
grāvī N300599

N/NH4
ĶSP
N/NO2
N/NO3
Nkop
P/PO4
Pkop

LVS ISO 566710:2000

LVS ISO 6777:1984
LVS ISO 78903:1984
LVS 340: 2001
LVS EN 6878:2005
n.4
LVS EN 6878; 2005
n.7

Kontroles
biežums

1 x pusgadā

1 x pusgadā

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
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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 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. 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

Atskaites identifikācijas numurs LVĢMC datu

G

Datums:
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)
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
______________
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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
3.1. 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
D

D

M

M

G

G

G

G

Datums:

Atskaites identifikācijas numurs LVĢMC datu

bāzē:

3.2. Piesārņojošo vielu emisiju gaisā gada apjoms: salīdzinājums ar iepriekšējo pārskata gadu (izmaiņas, to cēloņi)
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
______________
4. Atkritumu apsaimniekošana
4.1. Valsts statistikas atskaites „Nr.3 – Atkritumi”. Pārskats par atkritumiem” pievienošanas datums un pārskata ID numurs
VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” datu bāzē
D

D

M

M

G

G

G

G

Datums:

Atskaites identifikācijas numurs LVĢMC datu

bāzē:

4.2. Iekārtās radīto atkritumu plūsmas: salīdzinājums ar iepriekšējā gada atkritumu apjomiem (izmaiņas, to cēloņi)
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
______________
5. Atļaujas nosacījumu izpildes novērtējums
(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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2. Pielikums
Kopsavilkums
1. Kopsavilkumā sabiedrības informēšanai par uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) norāda:
1.1. uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) nosaukumu, informāciju par operatoru, īpašnieku un

iekārtas atrašanās vietu;

SIA „ZIEMEĻKURZEME” reģ. Nr.40003382317
Adrese: Pils iela 5-3, Dundaga, Dundagas novads, LV-3270
Objekta adrese: Jaundundagas ciema NAI, 1905.gada iela 4a, Jaundundaga, Dundagas pagasts,
Dundagas novads, LV-3270.
1.2. īsu ražošanas aprakstu un iemeslu, kāpēc nepieciešama atļauja;

Jaundundagas ciema bioloģisko notekūdeņu attīrīšanas iekārtu „BIO M 40”, kuru jauda - 40
m3/dnn, piesārņojošā darbība atbilst B kategorijai 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” 1.pielikuma
8.9.punktu - notekūdeņu attīrīšanas darbības ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru diennaktī, kuras
attīrītos notekūdeņus novada vidē.
1.3. piesārņojošās darbības aprakstu (norāda izmantojamos resursus un emisiju ietekmi uz

vidi). Aprakstā sniedz šādas ziņas:

Jaundundagas ciemā notekūdeņi tiek savākti un novadīti uz bioloģiskajām notekūdeņu attīrīšanas
iekārtām “BIO M 40”, kuru jauda 40 m³/diennaktī.
1.3.1. ūdens patēriņš (ikgadējais daudzums – esošām iekārtām) un pasākumi ūdens lietošanas
samazināšanai;

Jaundundagas ciemā dzeramais ūdens tiek iegūts no viena ūdensapgādes urbuma.
1.3.2. galvenie izejmateriāli (arī kurināmais un degviela) un to lietojums;

Kopējais plānotais elektroenerģijas patēriņš gadā –51,58 MWh.
1.3.3. bīstamo ķīmisko vielu lietošana un plānotie pasākumi to aizvietošanai;

Bīstamas ķīmiskas vielas netiek lietotas.
1.3.4.nozīmīgākās emisijas gaisā un ūdenī (koncentrācija un ikgadējais lielums);
2017.gadā ar attīrītiem notekūdeņiem vidē novadītais piesārņojums: suspendētās vielas – 0,0887
tonnas, BSP5 - 0,067 tonna, ĶSP – 0,282 tonnas, Nkop - 0,143 tonnas, Pkop - 0,031 tonna.
1.3.5. atkritumu veidošanās un apsaimniekošana;

Jaundundagas ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbības rezultātā veidojas:
- nešķiroti sadzīves atkritumi – 1,0 t/gadā, kas tiek savākti no NAI sietiem, nodoti
apsaimniekošanai SIA „Eco Baltia vide” saskaņā ar noslēgto līgumu vai citam
uzņēmumam, kas saņēmis šī atkritumu veida apsaimniekošanas atļauju;
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-

sadzīves notekūdeņu dūņas – 30,0 t/gadā tiek izsūknētas un izvestas uz SIA
“ZIEMEĻKURZEME” apsaimniekotām Dundagas ciema NAI. Informācija par
Dundagas ciema NAI un notekūdeņu dūņu uzglabāšanas laukiem iekļauta SIA
“ZIEMEĻKURZEME” 24.08.2012. izsniegtajā B kategorijas piesārņojošās
darbības atļaujā Nr.VE12IB0039, kas derīga uz visu iekārtas darbības laiku.

1.3.6. trokšņa emisijas līmenis;

Jaundundagas ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtās galvenais trokšņa avots ir kompresors, kas
iemontēts metāla konteinerā. Ārpus NAI teritorijas kompresora darbības rezultātā nav paredzama
traucējoša trokšņa veidošanās
1.4. iespējamo avāriju novēršanu;

Galvenā iespējamā avārija Jaundundagas ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtās - elektroenerģijas
padeves traucējumi.
Elektroenerģijas pārtraukuma gadījumā tiks pieslēgts pārvietojamais ģenerators.
Jaundundagas bioloģiskajās notekūdeņu attīrīšanas iekārtās ir izstrādāta apziņošanas shēma
rīcībai avārijas gadījumos.
1.5.nākotnes plānus – iekārtas plānotā paplašināšanos, atsevišķu daļu vai procesu modernizāciju.

Tuvākajā laikā Jaundundagas ciema notekūdeņu attīrīšanas sistēmas paplašināšanās un procesu
modernizācija netiek plānota.
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