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I.Pļaviņa

ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKU PARAKSTU UN
SATUR LAIKA ZĪMOGU!
Lēmumu par atļaujas izsniegšanu vai atļaujas nosacījumiem var apstrīdēt Vides pārraudzības valsts birojā mēneša laikā no
lēmuma spēkā stāšanās dienas. Atļaujas nosacījumus var pārskatīt visā tās derīguma termiņa laikā, pamatojoties uz likuma
„Par piesārņojumu“ 32.panta 3.1 daļu.
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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.VE11IB0043 izsniegta 2011.gada 8.jūlijā uz visu attiecīgās iekārtas
darbības laiku.
Iesniegums atļaujas nosacījumu pārskatīšanai un atjaunošanai iesniedzams reģionālajā
vides pārvaldē:
- vismaz 60 dienas pirms būtiskām izmaiņām piesārņojošā 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:

Ventspils novada pašvaldībai;
Veselības inspekcijas Kurzemes kontroles nodaļai;
Vides pārraudzības valsts birojam.
4.

Norāde par ierobežotas pieejamības informāciju:

Atļaujā nav iekļauta ierobežotas pieejamības informācija.

5.

Citas saņemtās atļaujas un atļaujas, kuras aizstāj šī atļauja

Šī atļauja ir atjaunotā 08.07.2011. izsniegtā B kategorijas piesārņojošās darbības atļauja
Nr.VE11IB0043, kas derīga uz visu iekārtas darbības laiku.
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B SADAĻA
Pieteiktā darbība, iesnieguma izvērtējums un atļaujas izsniegšanas
pamatojums
6.
Pieteiktās darbības īss apraksts.
Ventspils novada pašvaldības Ances pagasta pārvalde nodrošina Ances ciema iestādes un
iedzīvotājus ar centralizētiem kanalizācijas pakalpojumiem. Notekūdeņi Ances ciematā tiek
savākti un pa kanalizācijas tīkliem novadīti uz bioloģiskajām notekūdeņu attīrīšanas iekārtām
(turpmāk tekstā – NAI). Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu projektētā jauda ir 100 m3/dnn.
Ances ciema kanalizācijas tīklu un bioloģisko notekūdeņu attīrīšanas iekārtu ekspluatācija
uzsākta 1986.gadā. Kopējais kanalizācijas tīklu garums ir 3,295 km. Centralizētajiem
kanalizācijas tīkliem ir pieslēgtas daudzdzīvokļu mājas, pagasta pārvaldes ēka, skola, veikals,
individuālās mājas, katlu māja.
Ances ciemata bioloģiskās NAI veido:
- pašteces kolektors;
- sūkņu stacija (sūknētavas pieņemšanas kamerā uzstādītas redeles mehānisko piemaisījumu
uztveršanai);
- spiedvads;
- palīgēkas, kurā izvietoti kompresori;
- spiediena dzēšanas akas;
- bioloģiskās attīrīšanas bloks BIO-100;
- 2 bioloģiskiem dīķi;
- izplūdes vieta Stendes upē.
2013.gadā Ances ciemata NAI attīrīti 87700 m³ (240,27 m³/diennaktī) notekūdeņu.
2014.gadā Ances ciemata NAI attīrīti 97700 m³ (267,67 m³/diennaktī) notekūdeņu.
2015.gadā Ances ciemata NAI attīrīti 94950 m³ (260,14 m³/diennaktī) notekūdeņu.
2016.gadā Ances ciemata NAI attīrīti 68100 m³ (186,58 m³/diennaktī) notekūdeņu.
2017.gadā Ances ciemata NAI attīrīti 73900 m³ (202,47 m³/diennaktī) notekūdeņu.
Atļaujai pieprasītais novadīto notekūdeņu apjoms – 90 m³/dnn vai 32850 m³/gadā.
Lielais notekūdeņu apjoms izskaidrojams ar lietusūdeņu un virsūdeņu nokļūšanu kanalizācijas
trasēs. Bioloģiskajām notekūdeņu attīrīšanas iekārtām nav speciāli izbūvētu dūņu lauku.
Uz NAI novadīto notekūdeņu daudzums tiek noteikts ar notekūdeņu daudzuma mērītāju
Elkora. Novadīto notekūdeņu daudzums katru ceturksni tiek reģistrēts notekūdeņu kvalitātes
reģistrācijas žurnālā. Notekūdeņu laboratoriskā kontrole tiek veikta divas reizes gadā,
izmantojot akreditētas laboratorijas pakalpojumus. Notekūdeņu testēšanas rezultāti un ar
notekūdeņiem novadītais piesārņojuma daudzums katru ceturksni tiek reģistrēti notekūdeņu
kvalitātes reģistrācijas žurnālā. Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu teritorija ir iežogota un
aizslēdzama. Ances ciemā izstrādāta bioloģisko NAI ekspluatācijas instrukcija un darba
pienākumu apraksts NAI operatoram.
Ventspils novada pašvaldības Ances pagasta pārvalde liekās notekūdeņu dūņas, bioloģisko
dīķu un kanalizācijas trašu tīrīšanas nosēdumus saskaņā ar noslēgto līgumu nodod
apsaimniekošanai PSIA “Ugāles nami” (mainīts nosaukums uz SIA „VNK serviss”).
7.

Atrašanās vietas novērtējums.

Ances ciemata bioloģiskās NAI atrodas ārpus ciemata 400 m ziemeļu virzienā no ciemata
centra. Apkārt NAI ir lauksaimniecībā izmantojamās zemes. Ances ciemata bioloģiskās NAI
atrodas Stendes upes aizsargjoslā, kas saskaņā ar Aizsargjoslu likuma 7.pantu noteikta ne
mazāk kā 100 m platumā no katra krasta.
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8.

Lēmuma pieņemšanas procesā iesniegtie priekšlikumi (norādot, kā tie ņemti vērā):
8.1. valsts vai pašvaldību institūciju priekšlikumi;

08.06.2018. saņemta vēstule Nr.1.12./IZ1534 no Ventspils novada pašvaldības, kam nav
iebildumu, ka Ances pagasta pārvalde saņem atļauju B kategorijas piesārņojošai darbībai
Ances ciemā notekūdeņu attīrīšanas iekārtās Ancē, Ances pagastā, Ventspils novadā
(pielikums Nr.1, punkts 22.2.):
VVD Ventspils RVP informēja Veselības inspekcijas Kurzemes kontroles nodaļu par Ances
ciemata notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbībai izsniegtās atļaujas pārskatīšanas procesa
uzsākšanu un pārskatāmās atļaujas izsniegšanas termiņu, ņemot vērā, ka uzņēmuma
piesārņojošā darbībā izmaiņu nav. Priekšlikumi un iebildumi netika 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;

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

Ances ciemata notekūdeņu attīrīšanas iekārtām 2006.gadā veikti modernizācijas darbi –
izbūvēta jauna notekūdeņu pieņemšanas kamera, uzstādīts notekūdeņu daudzuma mērītājs.
9.3. resursu izmantošana (ūdens, enerģija un ķīmiskās vielas);

Ūdens
Ances ciematā dzeramais ūdens tiek iegūts no 2 ūdensapgādes urbumiem: no ūdensapgādes
urbuma Nr.1 (VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” datu bāzes
identifikācijas numurs P300427) un ūdensapgādes urbuma Nr.2 (VSIA „Latvijas Vides,
ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” datu bāzes identifikācijas numurs P300428).
Ventspils novada pašvaldības Ances pagasta pārvaldei nepieciešams saņemt ūdens resursu
lietošanas atļauju atbilstoši Ūdens apsaimniekošanas likuma 21.panta pirmās daļas 2.punktam,
kurā noteikts, ka reģionālā vides pārvalde “izsniedz atļauju ūdens resursu lietošanai
darbībām, kuras ietekmē vai var ietekmēt ūdens kvalitāti, daudzumu vai ūdens ekosistēmas un
kuras nav A vai B kategorijas piesārņojošās darbības”.
24.05.2018. VVD Ventspils RVP iesniegts iesniegums ūdens resursu lietošanas atļaujas
saņemšanai.
Enerģija
Ances ciemata NAI darbības rezultātā kopējais plānotais elektroenerģijas patēriņš gadā – līdz
20 MWh.
5

Ances ciemata un pamatskolas siltumapgādei tiek ekspluatēta katlu māja. Ances ciemata katlu
mājas sadedzināšanas iekārtas darbībai 06.06.2018. ir izsniegts C kategorijas piesārņojošas
darbības apliecinājums Nr.VE18IC0028.
Ķīmiskās vielas
Ances ciemata notekūdeņu attīrīšanas iekārtās bīstamās ķīmiskās vielas netiek izmantotas.

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 varētu būt jūtama iekārtu
nekvalitatīvas darbības rezultātā un tīrīšanas darbu laikā. Lai novērstu smaku veidošanos,
operatoram jāekspluatē Ances ciemata NAI atbilstoši ekspluatācijas noteikumu prasībām.
9.6.

emisija ūdenī un tās ietekme uz vidi;

Ventspils novada pašvaldības Ances pagasta pārvalde nodrošina Ances ciema iestādes un
iedzīvotājus ar centralizētiem kanalizācijas pakalpojumiem. Notekūdeņi Ances ciematā tiek
savākti un pa kanalizācijas tīkliem novadīti uz bioloģiskajām notekūdeņu attīrīšanas iekārtām
(turpmāk tekstā – NAI). Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu projektētā jauda ir 100 m3/dnn.
Ances ciema kanalizācijas tīklu un bioloģisko notekūdeņu attīrīšanas iekārtu ekspluatācija
uzsākta 1986.gadā. Kopējais kanalizācijas tīklu garums ir 3,3 km. Centralizētajiem
kanalizācijas tīkliem ir pieslēgtas daudzdzīvokļu mājas, pagasta pārvaldes ēka, skola, veikals,
individuālās mājas, katlu māja.
Ances ciemata bioloģiskās NAI veido:
- pašteces kolektors;
- sūkņu stacija (sūknētavas pieņemšanas kamerā uzstādītas redeles mehānisko piemaisījumu
uztveršanai);
- spiedvads;
- palīgēkas, kurā izvietoti kompresori;
- spiediena dzēšanas akas;
- bioloģiskās attīrīšanas bloks BIO-100;
- 2 bioloģiskiem dīķi;
- izplūdes vieta Stendes upē.
2013.gadā Ances ciemata NAI attīrīti 87700 m³ (240,27 m³/diennaktī) notekūdeņu.
2014.gadā Ances ciemata NAI attīrīti 97700 m³ (267,67 m³/diennaktī) notekūdeņu.
2015.gadā Ances ciemata NAI attīrīti 94950 m³ (260,14 m³/diennaktī) notekūdeņu.
2016.gadā Ances ciemata NAI attīrīti 68100 m³ (186,58 m³/diennaktī) notekūdeņu.
2017.gadā Ances ciemata NAI attīrīti 73900 m³ (202,47 m³/diennaktī) notekūdeņu.
Atļaujai pieprasītais novadīto notekūdeņu apjoms – 90 m³/dnn vai 32850 m³/gadā.
Lielais notekūdeņu apjoms izskaidrojams ar lietusūdeņu un virsūdeņu nokļūšanu kanalizācijas
trasēs. Bioloģiskajām notekūdeņu attīrīšanas iekārtām nav speciāli izbūvētu dūņu lauku.
Uz NAI novadīto notekūdeņu daudzums tiek noteikts ar notekūdeņu daudzuma mērītāju
Elkora. Novadīto notekūdeņu daudzums katru ceturksni tiek reģistrēts notekūdeņu kvalitātes
reģistrācijas žurnālā. Notekūdeņu laboratoriskā kontrole tiek veikta divas reizes gadā,
izmantojot akreditētas laboratorijas pakalpojumus. Notekūdeņu testēšanas rezultāti un ar
notekūdeņiem novadītais piesārņojuma daudzums katru ceturksni tiek reģistrēti notekūdeņu
kvalitātes reģistrācijas žurnālā. Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu teritorija ir iežogota un
aizslēdzama. Ances ciemā izstrādāta bioloģisko NAI ekspluatācijas instrukcija un darba
pienākumu apraksts NAI operatoram.
Saskaņā ar operatora iesniegumu un NAI pases datiem (projekts) Ances ciemata NAI
jānodrošina šādas piesārņojošo vielu koncentrācijas pēc attīrīšanas – BSP5 25 mg/l; ĶSP 125
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mg/l; Pkop 6 mg/l; Nkop 30 mg/l; suspendētās vielas 35 mg/l. Pārvalde, izvērtējot operatora
veikto notekūdeņu analīžu rezultātus (testēšanas pārskati), konstatē, ka 20.11.2013. nav
noteikts (nav testēts) Pkop rādītājs, savukārt 22.10.2015. rādītājs Nkop ir 31,4 mg/l, kas
pārsniedz NAI pases (projekta) datos norādīto Ances NAI Nkop attīrīšanas pakāpi. Ņemot
vērā iepriekš minēto, secināms, ka kopumā plānotās piesārņojošo vielu koncentrācijas pēc
NAI pases (projekta) datiem atbilst MK 22.01.2002. noteikumu Nr.34 “Noteikumi par
piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” 5.pielikumā noteiktajām prasībām (tipiskus sadzīves
notekūdeņus raksturojoši parametri1).
Uz Ances ciemata NAI tiek novadīti tikai sadzīves notekūdeņi. Ņemot vērā iepriekš minēto,
uz Ances ciemata NAI prioritāro vielu un bīstamo vielu klātbūtne novadāmos notekūdeņos
netiek prognozēta.
Vienu reizi pusgadā tiek veikta notekūdeņu testēšana, izmantojot akreditētas testēšanas BIOR
(LATAK-T-012) laboratorijas pakalpojumus. Notekūdeņu paraugi tiek ņemti pirms ieplūdes
NAI un pēc attīrīšanas pie izplūdes Stendes upē.
Notekūdeņos pie ieplūdes bioloģiskajās notekūdeņu attīrīšanas iekārtās tika noteiktas
piesārņojošo vielu BSP5, ĶSP, suspendēto vielu, amonija slāpekļa, fosfātu fosfora
koncentrācijas, attīrītajos notekūdeņos, izplūdē tika noteiktas piesārņojošo vielu BSP5, ĶSP,
suspendēto vielu, Pkop, Nkop, amonija slāpekļa, fosfātu fosfora, nitrātu slāpekļa un nitrītu
slāpekļa koncentrācijas.
Operatoram jānodrošina attīrīšanas iekārtu ekspluatācija atbilstoši ekspluatācijas noteikumu
prasībām.
Uz Ances ciemata bioloģiskām notekūdeņu attīrīšanas iekārtām novadāmo notekūdeņu
aprēķinātais cilvēku ekvivalents (CE) ir:
2013.gadā – 98 vienības;
2014.gadā – 140 vienības;
2015.gadā – 441 vienības;
2016.gadā – 365 vienības;
2017.gadā – 1616 vienības.
Atbilstoši MK 22.01.2002. noteikumu Nr.34 “Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju
ūdenī” 5.pielikuma tabulās norādītajam iedalījumam Ances ciemata NAI atbilst notekūdeņu
attīrīšanas iekārtu grupai, kam piesaistītais cilvēku ekvivalentu vienību skaits ir no 200 līdz
2000 vienības.
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%.
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtām, kurām piesaistītais cilvēku ekvivalentu vienību skaits
pārsniedz 200 vienības, 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 un BPS5 jāsasniedz piesārņojuma samazinājums 5070%, ĶSP jāsasniedz piesārņojuma samazinājums 50-75%.
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtām, kurām piesaistītais cilvēku ekvivalentu vienību skaits
nepārsniedz 2000 vienības, saskaņā ar MK 22.01.2002. noteikumu Nr.34 “Noteikumi par
piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” 5.pielikumā noteiktajām prasībām ir jānodrošina Nkop un
Pkop piesārņojuma atbilstoša attīrīšana.
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 pieņemošo ūdeņu atbilstību tām noteiktajām kvalitātes prasībām
un citiem normatīvajos aktos noteiktajiem nosacījumiem.
Tipiskus sadzīves notekūdeņus raksturojošo parametru koncentrācijas – BSP5 150-350 mg/l; ĶSP 210-740
mg/l; SV 120-450 mg/l; Pkop 6-23 mg/l; Nkop 20-80 mg/l.
1
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Ances ciemata NAI notekūdeņu monitoringa rezultātu izvērtējums no 2013.-2017.gadam
(ieskaitot) veikts atbilstoši MK 17.02.2009. noteikumu Nr.158 „Noteikumi par prasībām
attiecībā uz vides monitoringu un tā veikšanas kārtību, piesārņojošo vielu reģistra izveidi un
informācijas pieejamību sabiedrībai” 14.punkta prasībām.
Piesārņojošo vielu – BSP5, ĶSP, suspendēto vielu koncentrācijas un piesārņojuma
samazinājuma procenti uzrādīti 9.6.1.tabulā.

9.6.1.tabula
Ances ciemata NAI piesārņojošo vielu – BSP5, ĶSP, suspendēto vielu koncentrācijas un
piesārņojuma samazinājuma procenti
Parauga
ņemšanas
datums

11.04.2013.

20.11.2013.

07.04.2014.

02.12.2014.

16.04.2015.

22.10.2015.

14.04.2016.

10.11.2016.

06.04.2017.

03.10.2017.

Nosakāmais
parametrs,
mg/l

Nepieciešamie
piesārņojuma
samazinājuma
procenti vai
koncentrācija

Testēšanas
rezultāts ar
nenoteiktību
paraugam
pirms NAI,
mg/l
37,2
74,4

Testēšanas
rezultāts ar
nenoteiktību
paraugam pēc
NAI, mg/l

Faktiskais
paliekošais
piesārņoju ms
%

Faktiskais
piesārņojuma
samazinājuma
%

14,4
30

38,71
40,32

61,29
59,68

31

22,5

11,8

13,1

111,02
100,00

0,00

33,33
34,48

66,67
65,52

Atbilst
Atbilst
Atbilst

19,54
29,41

80,46
70,59

Atbilst
Atbilst
Atbilst

20,78
33,37

79,22
66,63

Atbilst
Atbilst
Atbilst

36,36
40,68

63,64
59,32

Atbilst
Atbilst
Neatbilst

1,87

Neatbilst
Otrreizējais
piesārņojums
Atbilst

69,14
71,51

30,86
28,49

Neatbilst
Neatbilst
Atbilst

21,37
24,89

78,63
75,11

Atbilst
Atbilst
Atbilst

25,62
20,27

74,38
79,73

Atbilst
Atbilst
Atbilst

BSP5
ĶSP
Suspendētās
vielas
BSP5

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

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

50-75%
<35 mg/l

30

30

76

4,7

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

19,5
87

6,5
30

11,5

2

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

43,5
102

8,5
30

21

1,3

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

38,5
89,9

8
30

21

2,4

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

165
295

60
120±12

47

45±4,5

50-70%
50-75%

107

105±11

98,13

128

129

100,78

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

<35 mg/l

33,8

2

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

128
186

88,5
133

27,5

5

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

716
920

153
229

620

12

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

242
750

62
152

450

26

50-70%

Atbilstība vai
neatbilstība

Atbilst
Atbilst
Atbilst
Otrreizējais
piesārņojums
Neatbilst
Atbilst

Izvērtējot Ances ciemata NAI notekūdeņu monitoringa rezultātus, var secināt, ka laika posmā
no 2013.gada līdz 2017.gadam (ieskaitot) pārvalde 2 gadījumos ir konstatējusi otrreizējo
piesārņojumu (parametram BSP5 2013.gadā, parametram ĶSP 2016.gadā) un 5 gadījumos
neatbilstības (parametram ĶSP 2013. un 2016.gadā, suspendētajām vielām 2015.gadā,
parametram BSP5 2 neatbilstības 2016.gadā).
Saskaņā ar pārvaldes vides inspektora 21.04.2017. ziņojumā par pārbaudes rezultātiem
Nr.520-015/2017 konstatēto, pēc notekūdeņu kvalitātes uzskaites žurnāla datiem konstatēts,
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ka 2016.gada uz Ances NAI novadīti 68100 m3 notekūdeņu (vidēji 186,06 m3/dnn), kā arī
2016.gada janvāri un februāri ir pārsniegti atļaujā Nr.VE11IB0043 noteiktie limiti – 90
m3/dnn. Lielais notekūdeņu apjoms izskaidrojams ar lietusūdeņu un virsūdeņu nokļūšanu
kanalizācijas trasē. Ventspils novada pašvaldības Ances pagasta pārvalde 2013.gada maijā
iesniedza Ventspils novada pašvaldības izstrādāto pasākumu plānu kanalizācijas sistēmas
rekonstrukcijai Ances ciemā. Pirmās kārtas ietvaros tika plānota jaunu NAI izbūve,
kanalizācijas kolektora un attīrīto notekūdeņu izlaides būvniecība, esošo kanalizācijas tīklu
rekonstrukcija un izbūve laika posma no 2014.gada maija līdz 2014.gada decembrim. Otrās
kārtas ietvaros (no 2015.gada aprīļa līdz decembrim) bija paredzēts esošo kanalizācijas tīklu
rekonstrukcija un izbūve. Konstatēts, ka pārbaudes veikšanas laikā plānotie darbi nav veikti.
Pārējos gadījumos iepriekš minētajā laika periodā visu piesārņojošo vielu (BSP5, ĶSP,
suspendētās vielas) koncentrācijas vai piesārņojuma samazinājuma pakāpes skaitliskās
vērtības atbilst MK 22.01.2002. noteikumu Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju
ūdenī” 5.pielikuma 1.tabulā norādītai robežvērtībai suspendētajām vielām <35 mg/l un
piesārņojuma samazinājuma procentiem BSP5 un ĶSP.
Pārvaldes ieskatā Ances ciemata notekūdeņu attīrīšanas iekārtas atsevišķos gadījumos
nenodrošina atbilstošu notekūdeņu attīrīšanu normatīvo aktu prasībām. Ances ciemata
notekūdeņu attīrīšanas iekārtas netiek uzturētas atbilstoši notekūdeņu attīrīšanas iekārtu
ekspluatācijas noteikumos noteiktajai instrukcijai (piemēram, NAI operatora pienākums ir
katru dienu sekot, lai aerotenka teknes būtu tīras un virs nostādinātāja neveidotos peldvielas,
nepieciešamības gadījumā tās jānovāc un jāatgriež aerācijas kamerā u.c. pienākumi) un netiek
izpildīts esošās B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas Nr.VE11IB0043 C sadaļas
13.2.1.nosacījums.
Pārvaldes ieskatā operatoram atļaujas C sadaļā izvirzāms nosacījums par pasākumu plāna
izstrādi un iesniegšanu esošo NAI darbības efektivitātes uzlabošanai.
Notekūdeņi pēc attīrīšanas bioloģiskajās notekūdeņu attīrīšanas iekārtās tiek novadīti Stendes
upē. Izplūdes vietas VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” datu bāzes
identifikācijas numurs N300190. Stendes upe saskaņā ar Ventas upju baseinu apgabala
apsaimniekošanas plānu 2016.-2021.gadam (VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un
meteoroloģijas centrs”, 2015) atrodas Ventas baseinā un upes posmam, kur tiek novadīti
Ances ciemata NAI attīrītie notekūdeņi, piešķirts kods V069. Ūdensobjekts ar kodu V069
“Stende” ir Ventas upju baseinu apgabala virszemes ūdensobjekts, kam identificēta liela
novadāmo notekūdeņu slodze (no punktveida piesārņojuma avotiem).
Saskaņā ar Ventas upju baseinu apgabala apsaimniekošanas plānu 2016.-2021.gadam
virszemes ūdensobjektam ar kodu V069 “Stende” ekoloģiskā kvalitāte ir vērtējama kā ļoti
slikta. Izvirzītais kvalitātes mērķis Stendes upei iepriekš minētajā plānā nav nodefinēts,
pamatojoties uz nenoteiktību problēmas cēlonī. Pastāv risks piemērot nekorektu pasākumu
programmu. Jāīsteno visi pasākumu programmā paredzētie pasākumi (centralizēto
notekūdeņu savākšanas sistēmu darbības pilnveidošana, nodrošinot faktisko pieslēgumu
izveidi un veicot tīklu paplašināšanu u.c. pasākumi). Lai nodrošinātu, ka Stendes upes ūdens
kvalitāte netiek pasliktināta, Ances ciemata NAI jāekspluatē atbilstoši notekūdeņu attīrīšanas
iekārtu ekspluatācijas noteikumiem.
Stendes upe nav riska ūdensobjekts saskaņā ar MK 31.05.2011. noteikumu Nr.418
“Noteikumi par riska ūdensobjektiem” 1.pielikuma 4.tabulu.
Stendes upe ir iekļauta MK 12.03.2002. noteikumu Nr.118 “Noteikumi par pazemes un
virszemes kvalitāti” 2¹.pielikuma 1.tabulā, kur norādīti upju posmi, kas noteikti kā prioritārie
zivjūdeņi. Stendes upei posmā no Ances līdz grīvai ir noteikts prioritārais zivju ūdeņu statuss,
kas atbilst karpveidīgo zivju ūdeņiem. Ūdens kvalitātes normatīvi prioritārajiem zivju
ūdeņiem (karpveidīgo zivju ūdeņi) ir noteikti iepriekš minēto noteikumu 3.pielikumā.
Lai noteiktu Ances ciemata NAI ietekmi uz Stendes upi, veikts ūdeņu monitorings, izmantojot
akreditētas laboratorijas BIOR (LATAK-T-012) pakalpojumus. Ūdens paraugi tika ņemti
Stendes upē 300 m augšpus un 300 m lejpus no Ances ciemata NAI izplūdes vietas.
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Stendes upes ūdens monitoringa 300 m augšpus un 300 m lejpus notekūdeņu izplūdes vietas
izvērtējumu saskaņā ar MK 12.03.2002. noteikumu Nr.118 “Noteikumi par pazemes un
virszemes kvalitāti” 3.pielikuma prasībām skatīt 9.6.2.tabulā.
9.6.2.tabula
Stendes upes ūdens monitoringa 300 m augšpus un 300 m lejpus notekūdeņu izplūdes
vietas izvērtējums saskaņā ar MK 12.03.2002. noteikumu Nr.118 “Noteikumi par
pazemes un virszemes kvalitāti” 3.pielikuma prasībām

Testēšanas
gads/ datums

03.04.2013.

07.04.2014.

16.04.2015.

14.04.2016.

06.04.2017.

Nosakāmais
parametrs,
mg/l

BSP5
N/NH4
N/NO2
Suspendētās
vielas
BSP5
N/NH4
N/NO2
Suspendētās
vielas
BSP5
N/NH4
N/NO2
Suspendētās
vielas
BSP5
N/NH4
N/NO2
Suspendētās
vielas
BSP5
N/NH4
N/NO2
Suspendētās
vielas

Mērķlielums
(mg/l)

Robežlielums
(mg/l)

Testēšanas rezultāts ar
nenoteiktību

300 m
lejpus
3,5±0,4
0,1
0,025

Atbilstība vai
neatbilstība noteiktajam
robežlielumam vai
mērķlielumam
(saskaņā ar MK
noteikumiem Nr.118)
300 m
300 m
augšpus
lejpus
Atbilst
Atbilst
Atbilst
Atbilst
Atbilst
Atbilst

≤4
≤ 0,16
≤ 0,03

≤ 0,78
-

300 m
augšpus
3,7±0,4
0,1
0,024

≤ 25

-

15,7±1,6

7,3±0,7

Atbilst

Atbilst

≤4
≤ 0,16
≤ 0,03

≤ 0,78
-

2,4±0,2
0,1
0,01±0,001

2,3±0,2
0,1
0,011±0,001

Atbilst
Atbilst
Atbilst

Atbilst
Atbilst
Atbilst

≤ 25

-

8,4±0,8

7,8±0,8

Atbilst

Atbilst

≤4
≤ 0,16
≤ 0,03

≤ 0,78
-

7±0,7
0,24±0,01
0,012±0,001

7,5±0,8
0,18±0,01
0,007

Neatbilst
Atbilst
Atbilst

Neatbilst
Atbilst
Atbilst

≤ 25

-

6,3±0,6

2,8±0,3

Atbilst

Atbilst

≤4
≤ 0,16
≤ 0,03

≤ 0,78
-

150±15
0,1
0,016±0,001

128±13
0,1
0,015±0,001

Neatbilst
Atbilst
Atbilst

Neatbilst
Atbilst
Atbilst

≤ 25

-

22,3±2,2

22,7±2,3

Atbilst

Atbilst

≤4
≤ 0,16
≤ 0,03

≤ 0,78
-

199±20
0,1
0,027±0,002

153±15
0,1
0,026±0,002

Neatbilst
Atbilst
Atbilst

Neatbilst
Atbilst
Atbilst

≤ 25

-

23±2,3

24±2,4

Atbilst

Atbilst

Izvērtējot veikto Stendes upes monitoringu 300 m lejpus no Ances ciemata notekūdeņu
izplūdes vietas, var secināt, ka piesārņojošās vielas BSP5 koncentrācija 3 gadījumos neatbilst
MK 12.03.2002. noteikumu Nr.118 “Noteikumi par pazemes un virszemes kvalitāti”
3.pielikumā noteiktajam mērķlielumam. Stendes upes ūdens monitoringa rezultāti liecina, ka
upes ūdens kvalitāte 300 m augšpus un 300 m lejpus no Ances ciemata notekūdeņu izplūdes
vietas neatbilst karpveidīgo zivju ūdeņu kvalitātes prasībām, 2 gadījumos (2016. un
2017.gadā) būtiski pārsniedzot parametram BSP5 noteikto mērķlielumu.
Operators Stendes upē nav veicis saprobitātes indeksa mērījumus 300 m augšpus un 300 m
lejpus no Ances ciemata notekūdeņu izplūdes vietas, neizpildot atļaujas Nr.VE11IB0043 C
sadaļas 13.4.1.nosacījumu.
Ances ciemata NAI ietekmes uz Stendes upes ūdens kvalitāti izvērtējumu skatīt 9.6.3.tabulā.
9.6.3.tabula
Ances ciemata NAI ietekme uz Stendes upes ūdens kvalitāti izvērtējums
Testēšanas gads/
datums

06.04.2017.

Nosakāmais
parametrs, mg/l
N/NH4
BSP5
Pkop
NO2
Suspendētās vielas

300 m augšpus
0,1
199
0,1
0,027
23

Pēc NAI pie izplūdes
Stendes upē
0,1
153
0,1
0,08
12

300 m lejpus
0,1
153
0,1
0,026
24
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14.04.2016.

16.04.2015.

07.04.2014.

03.04.2013.

PO4
Nkop
NO3
N/NH4
BSP5
Pkop
NO2
Suspendētās vielas
PO4
Nkop
NO3
N/NH4
BSP5
Pkop
NO2
Suspendētās vielas
PO4
Nkop
NO3
N/NH4
BSP5
Pkop
NO2
Suspendētās vielas
PO4
Nkop
NO3
N/NH4
BSP5
Pkop
NO2
Suspendētās vielas
PO4
Nkop
NO3

0,1
1,51
1,39
0,1
150
0,1
0,016
22,3
0,1
1,12
0,66
0,24
7
0,1
0,012
6,3
0,1
2,24
0,15
0,1
2,4
0,1
0,01
8,4
0,1
4,2
0,16
0,1
3,7
0,1
0,024
15,7
0,1
2,38
0,61

0,1
7,34
7,24
0,91
105
0,28
0,075
2
0,23
2,24
0,1
0,4
8
0,66
0,003
2,4
0,37
5,04
4,28
1,09
6,5
0,24
0,197
2
0,94
3,1
15,3
10,1
14,4
1,27
0,15
22,5
0,72
14
0,1

0,1
1,4
1,25
0,1
128
0,1
0,015
22,7
0,1
1,12
0,64
0,18
7,5
0,1
0,007
2,8
0,1
1,68
0,16
0,1
2,3
0,1
0,01
7,8
0,1
4,8
0,1
0,1
3,5
0,1
0,025
7,3
0,1
2,38
0,58

Izvērtējot Ances ciemata NAI darbības rezultātā radīto ietekmi uz Stendes upes ūdens
kvalitāti, var secināt, ka 300 m lejpus no notekūdeņu izplūdes vietas vairākos gadījumos
novērojama šādu piesārņojošo vielu koncentrācijas palielināšanās:
 Nkop koncentrācijas palielināšanās novērojama 1 gadījumā (par 0,6 mg/l);
 NO3 koncentrācijas palielināšanās novērojama 1 gadījumā (par 0,01 mg/l);
 NO2 koncentrācijas palielināšanās novērojama 1 gadījumā (par 0,001 mg/l);
 Suspendēto vielu koncentrācijas palielināšanās novērojama 1 gadījumā (par 1 mg/l);
 BSP5 koncentrācijas palielināšanās novērojama 1 gadījumā (par 0,1 mg/l).
Saskaņā ar Ventas upju baseina apgabala apsaimniekošanas plānā 2016.-2021.gadam un,
pamatojoties uz iepriekš minētajiem MK noteikumiem un Ūdens apsaimniekošanas likuma
11.pantā noteiktajām prasībām, kā arī pamatojoties uz operatora iesniegumā norādīto, atļaujas
B kategorijas piesārņojošai darbībai C sadaļas 13.1.2. punktā noteiktas emisijas robežvērtības
vides kvalitātes mērķu sasniegšanai virszemes ūdensobjektos. Papildus jānorāda, ka, izvirzot
prasības emisijas robežvērtībām vides kvalitātes mērķu sasniegšanai virszemes ūdensobjektos,
pārvalde ir ņēmusi vērā likuma “Par piesārņojumu” 5.panta 1.punktā ietverto nepieciešamību
veikt piesardzības pasākumus, kas nosaka, ka “operators, kā arī atbildīgās valsts un
pašvaldību institūcijas veic nepieciešamos piesardzības pasākumus, lai novērstu vai, ja tas
nav iespējams, samazinātu vides piesārņošanu vai tās risku, kā arī avāriju risku”, un minētā
likuma 45.panta pirmās daļas prasības par nepieciešamību nodrošināt piesārņojošo vielu
emisiju monitoringu.
Prasības notekūdeņu un dūņu monitoringa metodēm skatīt 24.tabulā.
Lietus, sniega un ledus kušanas ūdeņi netiek savākti, tie brīvi noplūst un iesūcas gruntī.
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9.7.

atkritumu veidošanās un apsaimniekošana;

Ances ciemata NAI veidojas:
- Nešķiroti sadzīves atkritumi līdz 0,8 t/a. Tie tiek ievietoti konteinerā un saskaņā ar
noslēgto līgumu tos izved PSIA „Ventspils labiekārtošanas kombināts”;
- Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu dūņas, bioloģisko dīķu un kanalizācijas trases tīrīšanas
nosēdumi līdz 10 t/a tiek izsūknēti un izvesti uz PSIA “Ugāles nami” apsaimniekotām
Ugāles ciemata NAI. PSIA „Ugāles nami” (mainīts nosaukums uz SIA “VNK serviss”) ir
izsniegta Atkritumu apsaimniekošanas atļauja Nr.VE12AA0015 atkritumu pārvadāšanai,
kas derīga no 23.07.2012. līdz 22.07.2022.
Informāciju par atkritumu veidošanos un rīcību ar tiem skatīt 21.tabulā.

9.8.

trokšņa emisija;

Ances ciemata notekūdeņu attīrīšanas iekārtās galvenais trokšņa avots ir kompresors, kas
atrodas telpā. Trokšņu līmeņa mērījumi nav veikti. Sūdzības no iedzīvotājiem par notekūdeņu
attīrīšanas iekārtu radīto troksni nav saņemtas.
9.9.

augsnes aizsardzība;

Ances ciemata notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbība un atkritumu apsaimniekošana
organizēta, lai netiktu piesārņota augsne un pazemes ūdeņi.
9.10. avāriju risks un rīcības plāni ārkārtas situācijām.

Iespējamākā avārijas situācija ir elektroenerģijas piegādes pārtraukums un ugunsgrēks.
Izstrādāta apziņošanas shēma avārijas gadījumos un izstrādāti ugunsdrošības noteikumi.
Iespējamo avāriju gadījumā uzņēmums ir aprīkots ar pirmās nepieciešamības reaģēšanas
materiāliem. Ugunsgrēka gadījumā ūdeni paredzēts ņemt no Ances ciematā esošā hidranta.
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C SADAĻA
Atļaujas nosacījumi
10. Nosacījumi uzņēmuma darbībai:
10.1. darbība un vadība;

10.1.1. Atļaujas turētāja pienākums ir veikt piesārņojošo darbību atbilstoši atļaujā un spēkā
esošajos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.
10.1.2. Atļauja izsniegta B kategorijas piesārņojošai darbībai: notekūdeņu novadīšanai
Stendes upē pēc attīrīšanas bioloģiskajās notekūdeņu attīrīšanas iekārtās ar projektēto
jaudu 100 m3/dnn (identifikācijas Nr.A300198) – 90 m³/dnn (32850 m³/a). Izplūdes vietas
VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” datu bāzes identifikācijas
numurs N300190.
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 MK 17.02.2009. noteikumu Nr.158 „Noteikumi par prasībām
attiecībā uz vides monitoringu un tā veikšanas kārtību, piesārņojošo vielu reģistra izveidi
un informācijas pieejamību sabiedrībai” 16.punkta prasībām, katru gadu līdz 1.aprīlim
iesniegt VVD Ventspils RVP un Ventspils novada pašvaldībai 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.
10.1.7. Līdz 01.11.2018. veikt Ances ciemata NAI atbilstošu ieregulēšanu.
10.1.8. Veikt Ances ciemata NAI regulēšanu, nodrošinot (vai pielāgojot) to slodzi faktiski
attīrāmo notekūdeņu daudzumam.
10.1.9. Veikt pasākumus, lai novērstu lietusūdeņu un virsūdeņu nokļūšanu kanalizācijas
trasēs.
10.1.10. Līdz 01.11.2018. izstrādāt un iesniegt VVD Ventspils RVP Ances ciemata NAI
un trašu rekonstrukcijas pasākumu plānu.

10.2. darba stundas.

Ances ciemata bioloģisko notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbība noteikta 24 stundas
diennaktī, 365 dienas gadā.
11. Resursu izmantošana:
11.1.ūdens;

Nosacījumu nav.
11.2.enerģija

Nosacījumu nav.
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11.3.izejmateriāli un palīgmateriāli

Nosacījumu nav.
Gaisa aizsardzība:

12.

12.1. emisija no punktveida avotiem, emisijas limiti;

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.
13.1.

Notekūdeņi:
izplūdes, emisijas limiti;

13.1.1. Notekūdeņus pēc attīrīšanas Ances ciemata bioloģiskajās notekūdeņu attīrīšanas
iekārtās novadīt Stendes upē (izplūdes vietas VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un
meteoroloģijas centrs” datu bāzes identifikācijas numurs N300190) – 90 m³/dnn (32850 m³/a).
Attīrīto notekūdeņu izplūdes parametri un atļautais vidē novadīto notekūdeņu daudzums ir
noteikts 17.tabulā.
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:
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Izplūdes
Piesārņojošā
vietas
viela,
identifikācijas
parametrs
numurs
BSP5
ĶSP
Stendes upe,
izplūdes
Nr.N300190

Suspendētās
vielas
Pkop

Nkop

13.2.

Pēc attīrīšanas
Attīrīšanas efektivitāte (%)
Piesārņojuma samazinājuma
procenti 50-70%
Piesārņojuma samazinājuma
procenti 50-75%
Piesārņojuma samazinājuma
procenti 90%
Piesārņojuma samazinājuma
procenti atbilstoši NAI
pases/projekta datiem
Piesārņojuma samazinājuma
procenti atbilstoši NAI
pases/projekta datiem

mg/l

tonnas gadā
(vidēji)

25

3,49

125

6,83

<35

0,90

Atbilstoša
attīrīšana

Bez limita

Atbilstoša
attīrīšana

Bez limita

procesa norise un attīrīšanas iekārtu darbība;

13.2.1. Attīrīšanas iekārtu ekspluatāciju veikt saskaņā ar notekūdeņu attīrīšanas iekārtu
ekspluatācijas noteikumiem un informāciju par veiktajiem darbiem reģistrēt notekūdeņu
attīrīšanas iekārtu ekspluatācijas žurnālā.
13.2.2. Neattīrītu notekūdeņu un notekūdeņu dūņu emisija virszemes ūdeņos vai vidē ir
aizliegta atbilstoši MK 22.01.2002. noteikumu Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu
emisiju ūdenī” 42.punktā noteiktām prasībām.
13.3.

uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes);

13.3.1. Notekūdeņu uzskaiti Ances ciemata 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 1 reizi pusgadā veikt
notekūdeņu monitoringu saskaņā ar 24.tabulu:
o
suspendēto vielu, piesārņojošo vielu BSP5, ĶSP, N/NH4, Nkop, P/PO4 un Pkop testēšanu
notekūdeņos pirms ieplūdes NAI;
o suspendēto vielu, piesārņojošo 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 MK 22.01.2002. noteikumu Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī”
65.punkta prasībām.
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 pusgadā reģistrēt notekūdeņu kvalitātes uzskaites žurnālā:
o novadīto notekūdeņu daudzumu;
o notekūdeņu testēšanas rezultātus (pirms ieplūdes un pēc izplūdes no NAI),
o uz NAI novadītā piesārņojuma daudzumu šādiem parametriem: suspendētās vielas, BSP5,
ĶSP, N/NH4 Nkop, P/PO4, Pkop;
o ar notekūdeņiem novadītā paliekošā piesārņojuma daudzumu (visiem parametriem);
o datorizētas uzskaites gadījumā vienu reizi mēnesī veikt izdrukas un saglabāt tās kā
uzskaites žurnālu;
o notekūdeņu testēšanas rezultātus izvērtēt atbilstoši MK 17.02.2009. noteikumu Nr.158
“Noteikumi par prasībām attiecībā uz vides monitoringu un tā veikšanas kārtību,
piesārņojošo vielu reģistra izveidi un informācijas pieejamību sabiedrībai” 14.punkta
prasībām.
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13.3.6. Vienu reizi gadā veikt rezultātu izvērtējumu un aprēķināt piesārņojuma pakāpes
procentuālo samazinājumu suspendētām vielām, BSP5, ĶSP, Nkop, 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. Notekūdeņu kvalitātes uzskaites žurnālā veikto ierakstu pareizību reizi ceturksnī ar
parakstu apliecināt par ūdens lietošanas uzskaiti atbildīgai amatpersonai.
13.3.10. Iegūtos aprēķina rezultātus par piesārņojuma pakāpes procentuālo samazinājumu
iesniegt Ventspils RVP Kontroles daļā kopā ar atskaiti par B kategorijas atļaujas
nosacījumu izpildi.
13.4.

mērījumi saņēmējā ūdenstilpē;

13.4.1. Vienu reizi gadā veikt Stendes upes ūdens monitoringu 300 m augšpus un 300 m
lejpus no Ances ciemata NAI notekūdeņu izplūdes vietas šādiem parametriem: BSP5,
suspendētās vielas, N/NH4, N/NO2, izšķīdušais skābeklis, pH. Saprobitātes indeksu noteikt
vienu reizi piecos gados.
13.4.2. Vienu reizi gadā operatora veiktā monitoringa rezultātus izvērtēt saskaņā ar MK
17.02.2009. noteikumu Nr.158 „Noteikumi par prasībām attiecībā uz vides monitoringu un tā
veikšanas kārtību, piesārņojošo vielu reģistra izveidi un informācijas pieejamību sabiedrībai”
14.punkta prasībām, nosakot Ances ciemata NAI ietekmi uz Stendes upes ūdens kvalitāti (300
m augšpus un lejpus izplūdes vietas).
13.4.3. Testēšanas pārskatu par iepriekšējo gadu un monitoringa rezultātu izvērtējumu
iesniegt VVD Ventspils RVP Kontroles daļā kopā ar atskaiti par B kategorijas piesārņojošās
darbības atļaujas nosacījumu izpildi.
13.4.4. Stendes upes ūdens paraugu ņemšanu un kvalitātes monitoringu veikt laboratorijai,
kuras akreditācijas sfērā ir iekļauta monitoringam noteikto parametru testēšana.
13.4.5. Neatbilstības gadījumā veikt korektīvās darbības Ances ciemata NAI, lai samazinātu
ietekmi uz Stendes upes ūdens kvalitāti. Informāciju par veiktajām darbībām reģistrēt Ances
ciemata NAI ekspluatācijas žurnālā.
13.5.

mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija;

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

ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām.

13.6.1. Veikt dabas resursu nodokļu aprēķinus un maksājumus par vidē novadīto
piesārņojumu atbilstoši Dabas resursu nodokļa likuma un MK 19.06.2007. noteikumu Nr.404
“Kārtība, kādā aprēķina un maksā dabas resursu nodokli, izsniedz dabas resursu lietošanas
atļauju un auditē apsaimniekošanas sistēmas” prasībām.
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13.6.2. Katru gadu līdz 1.martam VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas
centrs” iesniegt pārskatu “Veidlapa Nr.2 – Ūdens. Pārskats par ūdens resursu lietošanu” par
iepriekšējo gadu, veidlapās iekļaujamo informāciju ievadot centra 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 Ances ciemata NAI 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. Trokšņu mērījumus veikt atbilstoši pastāvošās likumdošanas prasībām vides trokšņa
mērījumiem, izmantojot laboratorijas pakalpojumus, kuru akreditācijas sfērā iekļauti skaņas
spiediena līmeņa mērījumi. Mērījumu rezultātus iesniegt Veselības inspekcijai izvērtēšanai un
VVD Ventspils RVP informācijai.
14.4.ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām.

Nosacījumu nav.
15. Atkritumi:
15.1.atkritumu veidošanās;

Atkritumu veidi un apjomi noteikti saskaņā ar 21.tabulu.
15.2. atkritumu apsaimniekošanas (savākšanas, apstrādes, reģenerācijas un apglabāšanas) nosacījumi;

15.2.1. Sadzīves atkritumu apsaimniekošanu veikt atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas
likuma V nodaļas prasībām.
15.2.2. Nešķirotus sadzīves atkritumus nodot apsaimniekošanai firmai, kas saņēmusi šī
atkritumu veida apsaimniekošanas atļauju.
15.2.3. Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu dūņas un nosēdumus nodot apsaimniekošanai firmai,
kas saņēmusi šī atkritumu veida apsaimniekošanas atļauju.
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.
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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 pieteikto B kategorijas piesārņojošo darbību.
16.Prasības augsnes, grunts, kā arī pazemes ūdeņu aizsardzībai, tai skaitā nosacījumi
monitoringa veikšanai (mērījumu vietas, regularitāte, metodes), kā arī ziņas, kas
sniedzamas vides aizsardzības institūcijām.
16.1. Nepieļaut notekūdeņu noplūdi ārpus kanalizācijas trasēm.
16.2. Ievērot Aizsargjoslu likuma 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 VVD Ventspils RVP par visām situācijām, kuru dēļ radies vai var
rasties neatļauts vides piesārņojums, kā arī par steidzamu pasākumu uzsākšanu
iespējamās avārijas novēršanai vai avārijas seku likvidēšanai.
17.2. Iekārtas bojājumu gadījumā ierobežot vai apturēt tās darbību līdz brīdim, kad var tikt
atsākta normāla iekārtas darbība.
18. Nosacījumi, pārtraucot iekārtas vai tās daļas darbību, lai samazinātu ietekmi uz vidi.
Pārvalde paredz operatora pienākumu veikt attīrīšanas darbības, lai savāktu,
kontrolētu un ierobežotu bīstamo ķīmisko vielu izplatību un lai neradītu draudus
cilvēka veselībai vai videi.
Ne vēlāk kā 30 dienas pirms uzņēmuma darbības pilnīgas pārtraukšanas iesniegt Ventspils
RVP iesniegumu saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 30.pantaceturtās daļas noteiktajām
prasībām.
19. Nosacījumi avāriju novēršanai un darbībām ārkārtas situācijās.
19.1. Veikt nepieciešamos piesardzības pasākumus, lai novērstu vai, ja tas nav iespējams,
samazinātu vides piesārņojumu vai 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 VVD Ventspils RVP par piesārņojumu, kas emitēts vidē
nepārvaramas varas dēļ, kā arī iesniegt un saskaņot VVD 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
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vides aizsardzības institūcijām saskaņā ar Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu
pārneses reģistru, kā to nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 18.janvāra
Regula Nr.166/2006 par Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu pārneses reģistra
ieviešanu un Padomes Direktīvu 91/689EEK un 96/61/EK grozīšanu.
20.1. Nekavējoties (ne vēlāk kā 1 darba dienas laikā) informēt Valsts Vides dienesta Ventspils
reģionālo vides pārvaldi (tālr.63625332; 28643452) 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 MK 17.05.2007. noteikumu Nr.281 “Noteikumi par preventīvajiem un
sanācijas pasākumiem un kārtību, kādā novērtējams kaitējums videi un aprēķināmas
preventīvo, neatliekamo un sanācijas pasākumu izmaksas” 48. punkta un 5.pielikuma
prasībām iesniegt VVD Ventspils RVP rakstisku informāciju par gadījumiem, kad radušies
tieša kaitējuma draudi vai radies kaitējums videi.
20.3. Saskaņā ar MK 17.05.2007. noteikumu Nr.281 “Noteikumi par preventīvajiem un
sanācijas pasākumiem un kārtību, kādā novērtējams kaitējums videi un aprēķināmas
preventīvo, neatliekamo un sanācijas pasākumu izmaksas” 51.punkta prasībām informāciju
par gadījumu, kad radies kaitējums videi vai tieša kaitējuma draudi, iesniegt Ventspils RVP
ne vēlāk kā trīs mēnešus pēc nodarītā kaitējuma videi vai radītā tieša kaitējuma draudiem. Ja
sanācijas pasākumi attiecībā uz nodarīto kaitējumu videi šajā termiņā nav vēl pilnībā pabeigti
iesniegt informāciju par kaitējumu videi un jau veiktajiem pasākumiem. Turpmāko
informāciju iesniegt pēc sanācijas pasākumu pabeigšanas, bet ne retāk kā reizi gadā.
20.4. Ar vides piesārņojumu saistītu avāriju gadījumā 10 dienu laikā Ventspils RVP iesniegt
rakstisku pasākumu plānu avārijas seku novēršanai.
20.5. Atļaujas nosacījumu pārkāpšanas gadījumā 10 dienu laikā iesniegt Ventspils RVP
rakstisku paskaidrojumu un pasākumu plānu neatbilstības novēršanai.
21. Nosacījumi vides valsts inspektoru regulārajām kontrolēm.
21.1. Nodrošināt Ventspils RVP inspektoriem brīvu pieeju nepieciešamajai dokumentācijai,
kā arī pēc inspektora pieprasījuma sagatavot informāciju operatora saimniecisko darbību.
21.2. Nodrošināt Ventspils RVP inspektoriem iespēju netraucēti veikt pārbaudes un
nodrošināt to laikā atbildīgo amatpersonu klātbūtni.
21.3. Ja ir pārkāptas vides aizsardzības normatīvajos aktos noteiktās prasības vai atļaujas
nosacījumi vai ir apdraudēta to turpmākā ievērošana, operatoram par to nekavējoties jāpaziņo
Valsts vides dienestam un jārīkojas tā, lai nodrošinātu, ka iekārtas normāla darbība tiek
atjaunota visīsākajā laikā vai attiecīgi tiek novērsts iespējamais vides aizsardzības
normatīvajos aktos noteikto prasību vai atļaujas nosacījumu ievērošanas apdraudējums.
21.4. Ja ir radies cilvēku dzīvībai, veselībai vai videi bīstams piesārņojums vai pastāv nopietni
šāda piesārņojuma rašanās draudi, operatoram par to jāpaziņo Valsts vides dienestam.
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Tabulas
17. Notekūdeņu un lietusūdeņu novadīšana ūdensobjektos (grāvī, upē, ezerā, jūrā).
21. Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem.
24. Monitorings.
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17.tabula
Notekūdeņu un lietusūdeņu novadīšana ūdensobjektos (grāvī, upē, ezerā, jūrā)
Novadīšanas
Novadīšanas vietas
vietas
nosaukums un adrese
identifikācijas
(vieta)
numurs

Ances pagasts,
Ances ciemata
NAI,
Stendes upe

N300190

Novadīšanas vietas
ģeogrāfiskās koordinātas

Saņemošais ūdensobjekts

Z platums

A garums

nosaukums

ūdens
saimnieciskā
iecirkņa kods

57031`20”

22001`15”

Stendes upe

372251

ūdens
caurtece
(m3/h)

m3/d (vidēji)

m3/gadā
(vidēji)

Novadīšanas
ilgums
(stundas
diennaktī vai
dienas gadā)

90

32850

24/365

Notekūdeņu daudzums
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21.tabula
Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem
Ienākošā atkritumu plūsma (t/gadā)
Atkritu
mu
bīstamīb
a

Pagaidu
glabāša
nā
(tonnas
gadā)

Nešķiroti
200301 sadzīves
atkritumi

Nav
bīstami

0,8

Ances
NAI
darbība

0,8

Sadzīves
notekūdeņ
190805 u
attīrīšanas
dūņas

Nav
bīstami

50

Ances
NAI

10

Atkritum
u klase

Atkritumu
nosaukums

saražots
galvenais
avots

tonnas gadā

saņemts no
citiem
uzņēmumiem
(uzņēmējsabie
drībām)

Izejošā atkritumu plūsma (t/gadā)
pārstrādāts

apglabāts
nodots citiem
uzņēmumiem
(uzņēmējsabiedrībām)

kopā

0,8

0,8

0,8

10

10

10

kopā
daudzums

R-kods

daudzums

D-kods
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24.tabula
Monitorings
Kods
Pie ieplūdes NAI

Pēc NAI pie
izplūdes Stendes
upē
N300190

Stendes upē 300 m
augšpus un 300 m
lejpus Ances NAI

Monitoringam
pakļauti parametri
Suspendētās vielas
BSP5
ĶSP
N/NH4
P/PO4
Nkop
Pkop
Suspendētās vielas
BSP5
N/NH4
ĶSP
N/NO2
N/NO3
Nkop
P/PO4
Pkop
Suspendētās vielas
BSP5
N/NH4
N/NO2
Izšķīdušais
skābeklis
pH
Saprobitātes
indekss

Paraugu ņemšanas
metode
LVS ISO 5667-10:2000

LVS ISO 5667-10:2000

LVS ISO 5667-10:2000

Analīzes metode un
tehnoloģija
LVS EN 872:2005
LVS EN 1899-2:1998
LVS ISO 6060:1989
LVS ISO 5664:2004
LVS EN 6878:2005 nr.4
LVS 340:2001
LVS NE 6878:2005 nr.7
LVS EN 872:2005
LVS EN 1899-2:1998
LVS ISO 7150/1:1984
LVS ISO 6060:1989
LVS ISO 6777:1984
LVS ISO 7890-3:1984
LVS 340:2001
LVS EN 6878:2005 nr.4
LVS EN 6878; 2005 nr.7
LVS EN 872:2005
LVS EN 1899-2:1998
LVS ISO 11732:2005
LVS ISO 6777:1984
LVS EN ISO
25814:2013
LVS EN ISO
10523:2012
LVS240:1999

Kontroles biežums

Laboratorija, kas veic analīzes

1 x pusgadā

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

1 x pusgadā

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

Vienu reizi gadā

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

Vienu reizi 5 gados
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PIELIKUMI

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

___________________________________
(atļaujas numurs)

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

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

G

Datums:
datu bāzē:

1.2. Ūdens ieguves un notekūdeņu daudzums: salīdzinājums ar iepriekšējo pārskata gadu (izmaiņas, to cēloņi)
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______
1.3. Attīrītajos notekūdeņos esošo piesārņojošo vielu emisija vidē mērījumu rezultāti: salīdzinājums ar iepriekšējo pārskata gadu
(izmaiņas, to cēloņi)
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______
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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)
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______
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

Atskaites identifikācijas numurs LVĢMC

G

Datums:
datu bāzē:
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4.2. Iekārtās radīto atkritumu plūsmas: salīdzinājums ar iepriekšējā gada atkritumu apjomiem (izmaiņas, to cēloņi)
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
5. Atļaujas nosacījumu izpildes novērtējums par monitoringa veikšanu
(jāizvērtē atļaujas nosacījumu izpilde pārskata gadā, analizējot faktisko situāciju iekārtā)
Nosacījums atļaujā
(norādīt konkrētu punktu)

Izpildes novērtējums
Izpildīts

Daļēji izpildīts

Nav izpildīts

Novērtējuma pamatojums

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

______________________________________
Atbildīgās amatpersonas amats, uzvārds

__________________
paraksts
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22.2.punkts
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2.PIELIKUMS

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

Ventspils novada pašvaldības Ances pagasta pārvalde
Ances ciemata NAI Ancē, Ances pagastā, Ventspils novadā.
24.2. īsu ražošanas aprakstu un iemeslu, kāpēc nepieciešama atļauja;

Ventspils novada pašvaldības Ances pagasta pārvalde nodrošina Ances ciema iestādes un iedzīvotājus ar
centralizētiem kanalizācijas pakalpojumiem. Notekūdeņi Ances ciematā tiek savākti un pa kanalizācijas
tīkliem novadīti uz bioloģiskajām notekūdeņu attīrīšanas iekārtām (turpmāk tekstā – NAI). Notekūdeņu
attīrīšanas iekārtu projektētā jauda ir 100 m3/dnn. Ances ciemata bioloģiskās NAI veido: - pašteces
kolektors; - sūkņu stacija (sūknētavas pieņemšanas kamerā uzstādītas redeles mehānisko piemaisījumu
uztveršanai); - spiedvads; - palīgēkas, kurā izvietoti kompresori; - spiediena dzēšanas akas; - bioloģiskās
attīrīšanas bloks BIO-100; - 2 bioloģiskiem dīķi; - izplūdes vieta Stendes upē.
24.3. piesārņojošās darbības aprakstu (norāda izmantojamos resursus un emisiju ietekmi uz vidi).
Aprakstā sniedz šādas ziņas:
24.3.1. ūdens patēriņš (ikgadējais daudzums – esošām iekārtām) un pasākumi ūdens lietošanas
samazināšanai;

Ūdens tiek patērēts sadzīves vajadzībām.
24.3.2. galvenie izejmateriāli (arī kurināmais un degviela) un to lietojums;

Izejmateriāli Ances NAI darbībai netiek izmantoti.
24.3.3. bīstamo ķīmisko vielu lietošana un plānotie pasākumi to aizvietošanai;

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

2013.gadā Ances ciemata NAI attīrīti 87700 m³ (240,27 m³/diennaktī) notekūdeņu.
2014.gadā Ances ciemata NAI attīrīti 97700 m³ (267,67 m³/diennaktī) notekūdeņu.
2015.gadā Ances ciemata NAI attīrīti 94950 m³ (260,14 m³/diennaktī) notekūdeņu.
2016.gadā Ances ciemata NAI attīrīti 68100 m³ (186,58 m³/diennaktī) notekūdeņu.
2017.gadā Ances ciemata NAI attīrīti 73900 m³ (202,47 m³/diennaktī) notekūdeņu.
Atļaujai pieprasītais novadīto notekūdeņu apjoms – 90 m³/dnn vai 32850 m³/gadā.
24.3.5. atkritumu veidošanās un apsaimniekošana;

Ventspils novada pašvaldības Ances pagasta pārvalde liekās notekūdeņu dūņas, bioloģisko dīķu un
kanalizācijas trašu tīrīšanas nosēdumus saskaņā ar noslēgto līgumu nodod apsaimniekošanai PSIA
“Ugāles nami” (mainīts nosaukums uz SIA „VNK serviss”).
24.3.6. trokšņa emisijas līmenis;

Ances ciemata notekūdeņu attīrīšanas iekārtās galvenais trokšņa avots ir kompresors, kas atrodas telpā.
Trokšņu līmeņa mērījumi nav veikti. Sūdzības no iedzīvotājiem par notekūdeņu attīrīšanas iekārtu radīto
troksni nav saņemtas.
24.4. iespējamo avāriju novēršanu;

Iespējamākā avārijas situācija ir elektroenerģijas piegādes pārtraukums un ugunsgrēks. Izstrādāta
apziņošanas shēma avārijas gadījumos un izstrādāti ugunsdrošības noteikumi. Iespējamo avāriju
gadījumā uzņēmums ir aprīkots ar pirmās nepieciešamības reaģēšanas materiāliem. Ugunsgrēka
gadījumā ūdeni paredzēts ņemt no Ances ciematā esošā hidranta.
24.5. nākotnes plānus – iekārtas plānotā paplašināšanos, atsevišķu daļu vai procesu modernizāciju.

Izmaiņas netiek plānotas.
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