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

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

*

atsauces uz normatīvajiem aktiem, kas pamato atļaujā izvirzītos nosacījumus sniegtas šīs
atļaujas C sadaļā.
2. Atļaujas derīguma termiņš un jauna iesnieguma iesniegšanas termiņš:
1. Atļauja Nr.LI11IB0022 izsniegta 2011.gada 20.aprīlī un derīga visu iekārtas darbības
laiku (likums "Par piesārņojumu" 32.panta pirmā daļa).
2. Liepājas reģionālā vides pārvalde (turpmāk – Pārvalde) atļauju pārskata un atjauno likuma
„Par piesārņojumu” 32.panta trešajā trīs prim daļā noteiktajos gadījumos:
 ir saņemta informācija par piesārņojuma negatīvo ietekmi uz cilvēku veselību vai vidi, ir
pārsniegti vides kvalitātes normatīvu robežlielumi vai izdarīti grozījumi normatīvajos
aktos, kas nosaka vides kvalitātes normatīvus;
 saskaņā ar valsts institūciju atzinumu procesa drošības garantēšanai ir nepieciešams lietot
citu tehnoloģiju;
 to nosaka citi normatīvie akti;
 60 dienas pirms piesārņojošas darbības izmaiņas.
3. Informācija par to, kam nosūtītas atļaujas kopijas:
Pārskatītās atļaujas LI11IB0022 kopijas elektroniski nosūtītas:
 Vides pārraudzības valsts birojam, Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045, e-pasts:
vpvb@vpvb.gov.lv;
 Veselības inspekcijas Kurzemes kontroles nodaļai, Pilsētas laukums 2, Kuldīga, Kuldīgas
novads, LV-3301, e-pasts: kurzeme@vi.gov.lv;
4. Norāde par ierobežotas pieejamības informāciju:
Ierobežotas pieejamības informācijas nav.
5. Citas saņemtās atļaujas un atļaujas, kuras aizstāj šī atļauja
2018.gada 30.maijā pārskatītā atļauja Nr.LI11IB0022 aizstāj 2011.gada 20.aprīlī izsniegto
atļauju B kategorijas piesārņojošai darbībai Nr.LI-11-IB-0022 ar derīguma termiņu uz visu
iekārtas darbības laiku.
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B SADAĻA
Pieteiktā darbība, iesnieguma izvērtējums un atļaujas izsniegšanas
pamatojums
6. Pieteiktās darbības īss apraksts.
Pampāļu ciems atrodas Saldus novada dienvidu daļā. Ciems sadalīts divās daļās. Zaņas upes
labajā pusē- vienstāvu apbūves zona ar autonomu ūdens apgādes sistēmu un izsmeļamām bedrēm.
Kreisajā pusē jaukta zona: daudzstāvu mājas, ražošanas sektors, katlu māja. Pampāļu centru
apdzīvo 455 iedzīvotāji
Ūdensapgāde izveidota, lai nodrošinātu Pampāļu ciema daudzdzīvokļu māju iedzīvotājus,
privātmāju iedzīvotājus, iestādes, pirmskolas iestādi ar ūdeni sadzīves vajadzībām. Ūdens tiek
izmantots arī privāto lopu dzirdināšanai. Vasarā ūdens tiek izmantots dārziņu laistīšanai.
Kanalizāciajs sistēma tika rekonstruēta Pampāļu ciema ūdensvada un kanalizācijas tīklu
rekonsturkcijas un izbūves ūdenssaimniecības projekta ietvaros “Saldus novada Pampāļu pagasta
Pampāļu
ciema
ūdenssaimniecības
attīstība”,
identifikācijas
Nr.
3DP/3.4.1.1,0/11/APIA/CFLA/064/001. Ūdenssaimniecības attīstības projekta ietvaros bija
plānota ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija un NAI rekonstrukcija. Ūdens un NAI rekonstrukcija
nodota ekspluatācijā 2013.gada 31.maijā.
Projekta ietvaros veica:
-) spiedvada KSS-2, kas atrodas pie NAI, un kanalizācijas pārsūknēšanas stacijas KSS-1 un
KSS-3 rekonstrukciju, uzstādot modernas tehnoloģiskās iekārtas, rekonstruējot būvkonstrukcijas
un novēršot lietus ūdeņu pieplūdi,
-) ūdens trases rekonstrukciju; garums pēc rekonstrukcijas L= 4230m,
-) NAI rekonstrukciju - jaudas optimizācija (Q=100 m³/dn.),
) aerotenku izbūvi vienā no esošajām tvertnēm.
Ciema kanalizācijas tīkla garums 3920 m, t.sk. spiedvadi – 1370 m. Kanalizācijas sistēmas un
NAI sastāv:
 divas pārsūknēšanas stacijas;
 uzskaites akas;
 spiediena dzēšanas akas;
 smilšu un grimstošo frakciju atdalītāja;
 Aerotanka V1=300m³
 Strūkļiņu filtra pirmā -10 bloki
 Aerotanka V2=700m³
 Strūkliņu filtra otrā - 10 bloki
 Biodīķa V=700m³
 Gaisa sūkņu stacijas
 Asenizācijas tvertnes
 Dūņu krātuves V=220m³
No kanalizācijas spiedvada pie attīrīšanas iekārtām izbūvēja notekūdeņu skaitītāja aku ar
ultraskaņas skaitītāju. Pirms attīrīšanas procesa sākuma spiedvada ūdeņi tiek slāpēti spiediena
dzēšanas akā. Pēc spiediena dzēšanas notekūdeņus attīra jaunbūvētā smilšu un grimstošo frakciju
atdalītājā. Pēc smilšu ķērāja notekūdeņi ieplūst esošā dzelzsbetona baseinā ar aerāciju.
Aerotenku iztīrīja un izbūvēja jaunu dz-betona starpsienu divu nodalījuma veidošanai ar
tilpumiem 300 un 900 m3 ti. Katrā nodalījumā ir aerācija ar gaisa padevi no kompresora telpas.
Pirms pārplūdes no viena nodalījuma uz nākamo, ūdens plūsma tiek virzīta caur biofiltru ar
biobloku sietveida risinājumu (strūkliņu filtrā izmanto BIO-BLO 150, 20 blokus ar izmēriem
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55x55x55cm). Pārpludes ūdens biofiltrā tiek savākts caur tekni ar zāģveida slieksni peldošo vielu
aizturēšanai. Pēc pirmā nodalījuma ūdens pārplūst otrajā ar līdzīgu aerāciju un biofiltra
risinājumu. Pēc otrā nodalījuma aerotenkā ūdens caur pārplūdes tekni tiek virzīts u z kanalizācijas
aku K1, no kuras attīrītie notekūdeņi saplūst nostādināšanas dīķī. Izmantots tiek pirmais,
tuvākais dīķis. Pārējie dīķi netiek izmantoti attīrīšanas procesam, jo netrodas uz pagasta
piedrošās zemes. Nostādināšanas dīķī izbūvēts jauns meniķis krastā un izlaide uz upi. Meniķis ir
grodu izpildījumā ar atdalošu starpsienu pa vidu līmeņa regulēšanai un paraugu ņemšanai. Viens
no esošajiem dzelzsbetona baseiniem iztīrams un sagatavojams kā lieko dūņu glabāšanas vieta.
NAI iekārtas darbības princips:
Smilšu ķērājā tiek atdalītas grimstošas vielas, kuras kavē un apgrūtina turpmāko attīršanas
procesu. Pirmajā aerācijas nodalījumā notekūdens uzturēšanas ilgums ir līdz 4 diennaktīm. Dūņu
daudzums pirmajā nodalījumā ir -2 g/l, izšķīduša skābekļa daudzums-1,5 g/l. Šajā nodalījumā
izveidojas biocenozs-aktīvās dūņas, kuras satur baktēriju Zooglea ramigera, kuras izveido
policukuru. Policukura bāzē izveidojas dažādu veidu baktērijas, sēnes, augļi, protozoo- biocenozs.
Strūkliņu filtrā izveidojas savādākas aktīvās dūņas, kuras piestiprinās pie perforētās, sietveida
caurules. Abu divu veidu aktīvās dūņas tīra notekūdeni no piesārņojuma.
Aerotenka aeratori ir izvietoti apzināti vienā tilpnes malā, lai veicinātu ūdens iekšējo
cirkulāciju baseinu. Pēc pirmā nodalījuma notekūdens caur biobiltru pārplūst otrā nodalījumā.
Lielākais dūņu daudzums tiek aizturēts pirmajā nodalījumā. Otrajā nodalījumā darbības princips ir
līdzīgs pirmajam. Dūņu daudzums otrajā nodalījumā veido ~ 1 g/l. Izšķīdušā skābekļa daudzums
ir 1,5 mg/l. Notekūdeņi otrajā nodalījumā uzturas septiņas līdz desmit diennaktis. Sakarā ar
ilgstošo aerāciju aktīvo dūņu pieaugums ir minimāls, tāpēc, ka tās:
a.
Utilizē piesārņojumu
b.
Ēd pašas sevi
Pēc attīrīšanas notekūdens iekļūst biodīķī, kur tiek novadīts meniķi un pa izplūdi Abrupē un
pēc 200 m Zaņas upē. Projekta ietvaros ir uzstādīta notekūdeņu skaitītāja aka ar ultraskaņas
skaitītāju, kurš ir kompresoru telpā.
Dūņas ar sūkņiem pārsūknēs uz dūņu krātuvi.
Sadzīves atkritumu savākšanai Pampāļu ciemā izvietoti standarta konteineri, kurus izved SIA
,,Viduskurzemes AAO ( atkritumi no sietiem tiek savākti maisos un tad novietoti konteineros).
Izsmeļamās bedres var tikt izsūknētas ar asenizācijas mucu un aizvestas uz NAI. Tas nozīmē to,
ka visi iedzīvotāji, kuriem vajag izsūknēt izsmeļamās bedres var vest uz NAI, kur ir uzstādīta
asenizācijas tvertne.
7. Atrašanās vietas novērtējums.
Pampāļi atrodas Saldus novada Pampāļu pagastā-Saldus novada austrumu daļā, Ventas upes
labajā krastā. Pampāļu pagasts robežojas ar Zirņu, Novadnieku, Kursīšu, Zaņas un Nīgrandes
pagastiem. Attālums līdz Rīgai -150 km., līdz Saldum -25km, līdz Ezerei-18km.
Pampāļu pagasts atrodas Austrumkursas augstienes Vārmes nolaidenuma dienvidrietumu
malā. Pagasta dienvidaustrumu malā sākas Austrumkursas augstienes Vadakstes līdzenums.
Ziemeļrietumu mala atrodas Kursas zemienes Pieventas līdzenums. Pagasta lielāko daļu aizņem
Pampāļu paugurvaļņa rietumu daļa. Augstākā vieta pagastā ir 99,5m vjl. ( pie Auniņiem).
Pampāļu ciemā reljefs viegli viļņots ar kritumu Ventas virzienā. Ziemeļu, rietumu un
austrumu pusē no ciema atrodas lauksaimnieciski izmantojamās zemes. Dienvidu pusē no ciema
atrodas Zaņas pagasta zeme un mežs. Zaņas upe sadala ciemu uz divām daļām. Labajā pusē
atrodas vienstāvu apbūves zona. Kreisajā pusē-vienstāvu un daudzstāvu apbūves zona, graudu
kalte, mehāniskās darbnīcas, veikali, administratīvā ēka, pirmskolas iestāde, ambulance, aptieka.
Zaņas upes ielejā atrodas Pampāļu parks.
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NAI atrodas Pampāļu pagastā no ciema uz ziemeļu pusi Ezeres virzienā. Uz robežas ar Zaņas
pagastu. NAI atrodas 300 m attālumā no tuvākajām dzīvojamajām ēkām. NAI neatrodas aizsargjoslās,
un NAI sanitārā aizsargjosla ir 100 m
Saskaņā ar 2013.gada 25.aprīlī apstiprināto Saldus novada teritorijas plānojumu 2013. –
2025.gadam - Saistošie noteikumi Nr.14 „Saldus novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa” Pampāļu pagasta Pampāļu
ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārta atrodas teritorijā ar zemes izmantošanas mērķi – tehniskās
apbūves teritorija (T).
8. Lēmuma pieņemšanas procesā iesniegtie priekšlikumi (norādot, kā tie ņemti vērā):
8.1. valsts vai pašvaldību institūciju priekšlikumi;

Pārvalde 2018.gada 4.aprīlī Veselības inspekcijas Kurzemes kontroles nodaļai izsūtīja vēstuli
Nr.5.5-10/ 644 par priekšlikumiem atļaujas nosacījumiem.
2018.gada 2.maijā no Veselības inspekcijas Kurzemes kontroles nodaļas saņemta vēstule
(Nr.2.3.6-25/9817/4032), skatīt 1.pielikumu. Veselības inspekcijas Kurzemes kontroles nodaļa
neiebilst atļaujas izsniegšanai ar nosacījumiem:
1. Tiks ievēroti „Aizsargjoslu likuma” 35. un 55.pantā noteiktie darbības aprobežojumi
aizsargjoslās ap notekūdeņu attīrīšanas ietaisēm.
Ņemts vērā C sadaļas 16.punktā.
2. Netiks pārsniegti NAI darbības rezultātā radītā trokšņa robežlielumi apbūves teritorijā
atbilstoši 07.01.2014. Ministru kabineta noteikumiem Nr.16 „Trokšņa novērtēšanas un
pārvaldības kārtība”.
Nav ņemts vērā, jo troksnis objektā ir nenozīmīgs.
3. Notekūdeņu attīrīšana un apsaimniekošana tiks nodrošināta atbilstoši 22.01.2002. Ministru
kabineta noteikumu Nr. 34 ,,Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” prasībām.
Ņemts vērā C sadaļas 13.2.punktā.
4. Dūņu un nosēdumu apsaimniekošana tiks nodrošināta atbilstoši 02.05.2006. Ministru kabineta
noteikumu Nr.362 „Noteikumi par notekūdeņu dūņu un to kompostu izmantošanu,
monitoringu un kontroli” prasībām.
Ņemts vērā C sadaļas 15.2.punktā.
5. Tiks nodrošināta 25.11.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr.724 ,,Noteikumi par
piesārņojošas darbības izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo
smaku izplatīšanos” prasību ievērošana iedzīvotāju veselības aizsardzībai un dzīves kvalitātes
nodrošināšanai.
Nav ņemts vērā, jo smakas objektā ir nenozīmīgas.
6. Atkritumu apsaimniekošana tiks nodrošināta atbilstoši likuma „Atkritumu apsaimniekošanas
likums” un saistošo noteikumu prasībām.
Ņemts vērā C sadaļas 15.2.punktā.
8.2. citu valstu atbildīgo institūciju priekšlikumi, ja ir pārrobežu ietekme;

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

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas atļauju.
8.4.operatora skaidrojumi

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

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

Pampāļu ciemā tika īstenots ūdensvada un kanalizācijas tīklu rekonstrukcijas un izbūves
ūdenssaimniecības projekts “Saldus novada Pampāļu pagasta Pampāļu ciema ūdenssaimniecības
attīstība”.
Projekta īstenošana atstāj labvēlīgu ietekmi uz Pampāļu ciema fizisko un antropagēno vidi,
samazina antrapogēno ietekmi uz Abrupi un Zaņas upi, kas ir Ventas upes pieteka, samazina
vidē novadīto piesārņojuma daudzumu, kas rodas no vides prasībām neatbilstoši
apsaimniekotiem notekūdeņiem, novērsa potenciālos piesārņojuma avotus, pozitīvi ietekmēja
vides un dabas aizsardzības normatīvo prasību ievērošanu Saldus novadā.
Ūdensvada rekonstrukcijas rezultātā samazinājies dzeramā ūdens noplūdes, līdz ar to
samazinājies iegūtā ūdens daudzums. Rekonstruējot ūdensvadus, pieslēguma izbūvei, tika
izmantots īsākais ceļš no rekonstruētās trases līdz pieslēguma punktam. Pieslēguma vietās un to
ievados tika uzstādīti ūdensskaitītāji.
Kanalizācijas pārsūknēšanas staciju rekonstrukcijas un notekūdeņu attīrīšanas iekārtu
rekonstrukcijas rezultātā tika panākta notekūdeņu apsaimniekošana atbilstoši normatīvajām
prasībām. Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija novērš potenciālo virszemes ūdeņu
piesārņojumu ar kanalizācijas noplūdēm no NAI. Projekta realizācija pozitīvi ietekmē novada
tēlu kopumā un padara ievērojami pievilcīgāku vidi, uzlabo iedzīvotāju labsajūtu.
9.3. resursu izmantošana (ūdens, enerģija un ķīmiskās vielas);

Pampāļu ciema ūdensapgādi reglamentē Pārvaldes izsniegtā ūdens resursu lietošanas atļauja
Nr.LI18DU0005. NAI darbības nodrošināšanai nav nepieciešams ūdens.
Elektroenerģiju objekta vajadzībām nodrošina
nodrošināšanai siltumapgāde nav nepieciešama.

AS

„Latvenergo”.

NAI

darbības

NAI neizmanto ķīmiskās vielas, maisījumus un citus materiālus notekūdeņu attīrīšanai.
9.4. emisija gaisā un tās ietekme uz vidi;

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

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

Attīrītie notekūdeņi tiek novadīti Abrupē, tālāk tie nonāk Zaņas upē, kas atrodas aptuveni 200
m attālumā no NAI, izplūdē N400060.
Testēšanas rezultātu apkopojumu par 2015., 2016. un 2017. gadu skatīt B1. tabulā.
Notekūdeņu testēšanu veicis diagnostikas centrs „BIOR”, akreditācijas apliecība Nr.LATAKT-012.
Pampāļu ciema ūdenssaimniecības bilanci skatīt 1.attēlā.
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3

1.attēls Ūdens izmantošanas bilance Pampāļu ciemā ( m /gadā)

Pampāļu centrs –Nr.1
P400391
LVĢMC Nr.3712
17 885

Pampāļu centrs –Nr.2
P400394
LVĢMC Nr.9188
18 250

Laistīšana

36 135

1 000

Katlu māja
2 000

Iedzīvotāji
20 135

Lopu
dzirdināšana

1 000

Zudumi

2 000

Indiv.
mājas

Komerciestādes

Bērnudārzs

MazgātavaCehs

2 000

2 000

1 000

5 000

1900

Infiltrācija un lietus ūdens
30 100

NAI
A400063
62 135

N 400060
Abrupe, tālāk
Zaņas upe

B1.tabula
Piesārņojošās vielas notekūdeņos
Piesārņojošā
viela
Suspendētas
vielas
BSP5
ĶSP
N kopējais
P kopējais
N/NH4
N/NO3
P/PO4

Faktiskā piesārņojošo vielu koncentrācija pirms un pēc NAI izplūdei N400060 (mg/l)
15.05.
20.10.
17.05.
30.08.
25.05.
%
%
%
2015.
2015.
2016.
2016.
2017.

02.08.
2017.

966/28,3

99

-/11,7

359/28,6

92

-/7,6

320/67

98

-/11,6

283/31
577/73,4
-/28

89
87
-

-/14,5
-/51,2
-/11,5
-/3,91
-/7,11
-/0,35
-/2,83

1221/29
65,7/52,2
-/38,7
-/5,69
-/37,3
-/0,35
-/4,37

98
21
-

-/31
-/52,2
-/30,8
-/4,2
-/29,5
-/1,11
-/4

633/56,5
858/120
-/49,6
-/3,54
-/48
-/1,22
-/3,08

92
86

-/62
-/81,7
-/25,9
-/2,82
-/24,3
-/1,61
-/2,62

-/2,68

-/26,8
-/0,13
-/2,14

Pārvaldes vērtējums: NAI darbības izvērtēšanai par notekūdeņu ietekmi uz vidi izmantoja
notekūdeņu testēšanas pārskatus, kuros ietverta informācija par notekūdeņu kvalitāti
raksturojošiem mērījumiem. Galvenās vielas, kas tiek novadītas vidē pēc NAI, ir tipisku sadzīves
notekūdeņu paliekošais piesārņojums: suspendētās vielas, kopējais slāpeklis un kopējais fosfors,
kā arī bioķīmiskais un ķīmiskais skāpekļa patēriņš (BSP5 un ĶSP), kas raksturo notekūdeņu
kopējo noslogojumu ar organiskajām vielām. BSP5 ir lielums, kas raksturo ūdens organisko
piesārņojumu , ko spēj noārdīt mikroorganismi. Savukārt ĶSP raksturo notekūdeņu kopējo
noslogojumu ar organiskajām vielām, tas aptver arī bioloģiski nenoārdāmās vielas.
Saskaņā ar tehniski ekonomisko pamatojumu ERAF projektam “Saldus novada Pampāļu
pagasta
Pampāļu
ciema
ūdenssaimniecības
attīstība”,
identifikācijas
Nr.
3DP/3.4.1.1,0/11/APIA/CFLA/064/001., piesārņojuma slodze cilvēku ekvivalentos (CE)
projekta teritorijā ir 600. 22.01.2002. MK noteikumu Nr.34 “Noteikumi par piesārņojošo vielu

emisiju ūdenī” 5. nodaļas 31.punktā ir noteikts, ka cilvēku ekvivalenta viena vienība ir organisko
vielu piesārņojuma daudzums, kas atbilst bioķīmiskajam skābekļa patēriņam 60 g O 2 dienā.
MK noteikumu Nr.34 “Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” 37.1., 38.punktā, ir
noteikts, ka apdzīvotās vietās, kurās CE ir no 200 - 2000, NAI jāveic notekūdeņu atbilstoša
attīrīšana, kā arī jānodrošina piesārņojuma samazinājums attiecībā pret ienākošo slodzi atbilstoši
noteikumu 5.pielikuma 1., 2.tabulai.
Pārvalde NAI darbības izvērtēšanai par notekūdeņu ietekmi uz vidi izmantoja notekūdeņu
testēšanas pārskatus, skatīt B1.tabulu. Pēc analīžu rezultātiem redzam, ka NAI 2015., 2016. un
2017.gadā nodrošināja piesārņojošās vielas – suspendētās vielas, ĶSP, bet no sešiem paraugiem
piecos paraugos nenodrošināja BSP5 limitējošo koncentrāciju izplūdē. Piesārņojuma
samazinājuma % attiecībā pret ienākošo slodzi - suspendētām vielām, BSP5 un ĶSP (izņemot
2016.gada maijā) tiek nodrošināta.
Lai nodrošinātu kvalitatīvu notekūdens sistēmu, NAI darbību un nepieļautu nepietiekami
attīrītu notekūdeņu nonākšanu apkārtējā vidē, nepieciešams veikt notekūdens sistēma s un
attīrīšanas iekārtu regulāru tīrīšanu un apkopi atbilstoši NAI dokumentācijā izvirzītajām
prasībām.
Pārvalde Atļaujas C sadaļā izvirzīs prasības – turpināt pirms ciema NAI un pēc NAI (izplūde
Nr.N400060) veikt notekūdeņu kvalitātes kontroli, analizējot 16. un 24.tabulā norādītās
piesārņojošās vielas vienu reizi pusgadā
9.7. atkritumu veidošanās un apsaimniekošana;

Objekta darbības rezultātā veidojas nebīstamie sadzīves atkritumi:
 Nešķiroti sadzīves atkritumi (kods 200 301) – sauso sadzīves atkritumu savākšanai ciemā
izvietoti vairāki SA (sadzīves atkritumu) konteineri. Gada laikā veidojas vidēji 130 t.
Atkritumu izvešanu vienu reizi nedēļā nodrošina SIA „Viduskurzemes AAO”.
 Stikls (kods 200102) – Pampāļu ciemā pie Centra katlu mājas un pie Rūpniecības ielas-3
uzstādīti 2 konteineri. Gada laikā tiek savākti vidēji 4 t stikla atkritumu. Pēc
nepieciešamības konteineru izved SIA „Viduskurzemes AAO”.
 Plastmasa (kods 200139) – Pampāļu ciemā pie Centra katlu mājas un pie Rūpniecības
ielas-3 uzstādīti 2 konteineri PET pudeļu savākšanai. Gada laikā tiek savākti vidēji 4 t
atkritumu. Pēc nepieciešamības konteineru izved SIA „Viduskurzemes AAO”.
 Sadzīves notekūdeņu attīrīšanas dūņas (kods 190805) – gada laikā no NAI veidojas vidēji
20 t dūņas, kuras tiek pārsūknētas dūņu krātuvē. Pēc analīžu veikšanas dūņas varēs izvest
uz lauka kā mēslojumu.
 Atkritumi no sietiem (kods 190801) – Pampāļu ciema KKS-1 ,KKS-3, KKS-2 tiek
savākti plastmasas maisos un nodoti SIA ViduskurzemesAAO” gada laikā veidojas 4 t.
Visi atkritumi tiek savākti un izglabāti SA (sadzīves atkritumu) konteineros līdz to nodošanai
licencētām atkritumu apsaimniekošanas līgumorganizācijām.
9.8. trokšņa emisija;

Tehnloģiskās iekārtas, kas emitē troksni, atrodas 300 m attālumā no tuvākajām dzīvojamajām
ēkām, līdz ar to radītais troksnis nav uzskatāms par nozīmīgu. Iedzīvotāju un darbinieku sūdzības
nav saņemtas.
NAI teritoriju reizi dienā apseko Pampāļu pagasta pārvaldes vides iekārtu tehniķis, tādējādi
transporta radītie trokšņi ir minimāli un netraucē NAI apkārtnē dzīvojošajiem iedzīvotājiem.
9.9. augsnes aizsardzība;

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

avāriju risks un rīcības plāni ārkārtas situācijām.

Iespējamās avārijas un to seku samazināšana saskaņā ar 2016. gada 1. marta MK
noteikumiem Nr.131 „Rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtība un riska samazināšanas
pasākumi” Pampāļu ciemam nav saistoši.
Ugunsdzēsības vajadzībām darba zonās ir izvietoti ugunsdzēšamie aparāti un izstrādāta
Ugunsdrošības instrukcija ugunsgrēku gadījumiem.
NAI darbības traucējumu/bojājumu gadījumā par avāriju tiks ziņots SIA „Saldus
komunālserviss”, kas ar autocisternām veiks notekūdeņu izvešanu, līdz avārijas situācija tiks
novērsta un attīrīšanas iekārtas atsāks darboties.
Aizdomu gadījumā apkārtējai videi iespējamo radīto piesārņojumu izplūdē tiks ņemti
notekūdeņu paraugi un operatīvi nogādāti uz BIOR diagnostikas centra laboratoriju notekūdeņu
analīžu veikšanai. Ja tiks konstatēts, ko notekūdeņi tiek nepilnīgi attīrīti, neka vējoties tiks
pārtraukta to novadīšana dabā un izsaukta autocisterna to izvešanai.
Objekta darbības traucējumi, darbības īslaicīga apstādināšana, darbības ierobežošana vai
apturēšana nelabvēlīgos meteoroloģiskos apstākļos nelabvēlīgu ietekmi uz vidi neradīs.
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C SADAĻA
Atļaujas nosacījumi
10. Nosacījumi uzņēmuma darbībai:
10.1. darbība un vadība;

1. Atļauja izsniegta Pampāļu pagasta pārvaldei Pampāļu ciema bioloģisko notekūdeņu
attīrīšanas iekārtu apsaimniekošanai.
2. Atļauja attiecas uz B kategorijas piesārņojošo darbību
●→ notekūdeņu attīrīšanas iekārtas (darbības) ar jaudu 20 un vairāk m 3 diennaktī, kuras
attīrītos notekūdeņus novada vidē; operatora pieprasītā notekūdeņu attīrīšanas iekārtas jauda
– 100 m3/dnn.
3. Atļaujas turētāja pienākums veikt piesārņojošo darbību pamatojoties uz aprakstu B sadaļā,
atbilstoši atļaujā un spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, kā arī sekot līdzi
izmaiņām normatīvajos aktos, tai skaitā teritorijas plānojumā.
4. Katru gadu līdz 1.aprīlim Pārvaldei un Saldus novada pašvaldībai iesniegt gada pārskatu par
atļaujas nosacījumu izpildi. Gada pārskats ir pieejams kontroles institūcijām un sabiedrībai
(likuma “Par piesārņojumu” 31.panta pirmā daļa 3.punkts; 45.panta sestā daļa). Ieteicamās
monitoringa gada pārskatu formas ir atrodamas Valsts vides dienesta mājas lapā:
http://www.vvd.gov.lv/ sadaļā Pakalpojumi → Veidlapas → Monitoringa gada pārskatu
formas.
5. Regulāri, izmantojot “Dabas resursu nodokļa likums” 5.pielikumā noteiktās nodokļa likmes
par ūdeņu piesārņošanu, veikt dabas resursu nodokļa aprēķinu par faktisko ūdeņu
piesārņojumu no NAI izplūdes N400060 un veikt maksājumus Valsts ieņēmumu dienesta
noteiktajā budžeta kontā saskaņā ar “Dabas resursu nodokļa likums” 27.panta otro, trešo daļu.
6. Pamatojoties uz 30.11.2010. MK noteikumu Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C
kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo
darbību veikšanai” 57. punktu, Pārvalde var atcelt atļauju, ja tā konstatē, ka operators sniedzis
nepatiesu vai maldinošu informāciju.
7. Saskaņā ar likuma Par piesārņojumu 30.pantu operatoram jāziņo Pārvaldei šādos gadījumos:
- vismaz 60 dienas pirms izmaiņām uzņēmuma darbībā, lai izvērtētu vai šī izmaiņa ir
uzskatāma par būtisku izmaiņu un ir nepieciešams izsniegt citas kategorijas atļauju, vai ir
nepieciešams veikt grozījumus atļaujas nosacījumos,
- operatora maiņas gadījumā, lai precizētu atļauju, ierakstot tajā datus par jauno operatoru,
- ne vēlāk kā 30 dienas pirms iekārtas pilnīgas darbības pārtraukšanas.
8. Atļauju drīkst izmantot tikai tas operators (komersants), kuram tā ir izsniegta.
9. Lai novērstu vai, ja tas nav iespējams, samazinātu vides piesārņošanu vai tās risku, kā arī
avārijas risku, veicot piesārņojošo darbību, ievērot likuma Par piesārņojumu 5.pantā
noteiktos piesardzības pasākumus.
10. Saskaņā ar likuma Par piesārņojumu 6.panta otro daļu Operatoram jāsniedz darbiniekiem,
kuri veic piesārņojošo darbību, nepieciešamās zināšanas par kārtību, kādā šī darbība
veicama, tās iespējamo ietekmi uz cilvēku veselību un vidi, par piesardzības pasākumiem šīs
ietekmes samazināšanai, kā arī par rīcību avārijas situācijā.
10.2. darba stundas.

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

Nosacījumi pazemes ūdens ieguvei izvirzīti ūdens resursu lietošanas atļaujā Nr.LI18DU0005.
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11.2. enerģija;

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

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

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

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

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas atļauju.
12.4. smakas;

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

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

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

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

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

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

1. Notekūdeņus (skatīt bilances shēmu) no Pampāļu ciema novadīt caur NAI (A400063)
Abrupē, kas tālāk ietek Zaņas upē, limiti atbilstoši 16.tabulai.
2. Ciema bioloģiskās NAI (aerotenks ar jaudu 100 m3/dnn) notekūdeņu izplūdē (N400060)
nodrošināt piesārņojošo vielu emisiju robežvērtības (mg/l) vai attīrīšanas tehnoloģiju un
atļauto piesārņojuma slodzi (t/gadā) atbilstoši 16.tabulai.
13.2. procesa norise un attīrīšanas iekārtu darbība;

1. Nodrošināt vienmērīgu notekūdeņu padevi, NAI ekspluatāciju veikt saskaņā ar NAI
ekspluatācijas dokumentiem, lai sasniegtu maksimālo iespējamo attīrīšanas efektivitāti un
informāciju par veiktajiem darbiem reģistrēt NAI ekspluatācijas žurnālā. (22.01.2002. MK
noteikumu Nr.34 “Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” 41.punkts).
12

2.

3.

Kanalizācijas sistēmas kontrolaku, pārsūknēšanas staciju, NAI pirmreizējā nostādinātāja
attīrīšanas bloka (aerotenka) visu sekciju apkope jāveic regulāri, atbilstoši NAI
dokumentācijas prasībām, lai nepieļautu nepietiekami attīrītu notekūdeņu nonākšanu vidē.
(22.01.2002. MK noteikumu Nr.34 “Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī”
42.punkts).
Nodrošināt 22.01.2002. MK noteikumu Nr.34 “Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju
ūdenī” 38.punkta prasības - atbilstošu notekūdeņu attīrīšanu.
13.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes);

1. Ieejošo notekūdeņu paraugu ņemšanu veikt pirms ieplūdes NAI (A400063) 1 x pusgadā un
akreditētā laboratorijā kontrolēt notekūdeņu kvalitāti, analizējot BSP5, ĶSP, suspendētās
vielas, Pkop un Nkop, atbilstoši 24.tabulai.
2. No NAI (A400063) izejošo notekūdeņu paraugu ņemšanu veikt 1 x pusgadā-un akreditētā
laboratorijā kontrolēt notekūdeņu kvalitāti: BSP5, ĶSP, suspendētās vielas, P kop un N kop
atbilstoši 24.tabulai (22.01.2002. MK noteikumu Nr.34 “Noteikumi par piesārņojošo vielu
emisiju ūdenī” 56.punkts).
3. Notekūdeņu paraugus ņemt noteiktā punktā, kas atrodas attīrīšanas iekārtu ieplūdē un izplūdē.
Līdz minimumam samazināt paraugu degradāciju laikā starp to ņemšanu un analizēšanu.
(22.01.2002. MK noteikumu Nr.34 “Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī”
5.pielikuma II daļas 5.punkts).
4. Notekūdeņu testēšanas paraugus atļauts ņemt un tos testēt tikai normatīvajos aktos noteiktajā
kārtībā akreditētai laboratorijai (22.01.2002. MK noteikumu Nr.34 „Noteikumi par
piesārņojošo vielu emisiju ūdenī“ 65.punkts). Testēšanas pārskatam jāsatur ziņas par paraugu
nemēju un paraugu ņemšanas akreditāciju.
5. Veicot no notekūdeņu attīrīšanas iekārtām emitēto sadzīves notekūdeņu monitoringu, jāievēro
MK noteikumu Nr.34 “Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī“ 5.pielikumā noteiktās
procedūras un references analīzes metodes. Citas analīzes metodes var izmantot, ja ar tām
iespējams iegūt līdzvērtīgus rezultātus (22.01.2002. MK noteikumu Nr.34 “Noteikumi par
piesārņojošo vielu emisiju ūdenī“ 59. punkts).
6. 1 x pusgadā veikt rezultātu izvērtējumu un aprēķināt piesārņojuma pakāpes procentuālo
samazinājumu (%). Aprēķinātos lielumus reģistrēt notekūdeņu kvalitātes uzskaites žurnālā.
Neatbilstības gadījumā veikt korektīvās darbības notekūdeņu attīrīšanas pakāpes uzlabošanai.
7. Vienu reizi mēnesī veikt notekūdens daudzuma uzskaiti un datus fiksēt elektroniskā veidā
(“Dabas resursu nodokļa likums” 13.panta trešā daļa).
8. Nodrošināt nepārtrauktu NAI ieplūstošo notekūdens daudzuma instrumentālo uzskaiti.
Mērījumu rezultātus fiksēt elektroniskā veidā. (17.02.2009. MK noteikumu Nr.158
„Noteikumi par prasībām attiecībā uz vides monitoringu un tā veikšanas kārtību, piesārņojošo
vielu reģistra izveidi un informācijas pieejamību sabiedrībai“ 10. punkts).
13.4. mērījumi saņēmējā ūdenstilpē;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1. Lai pamatotu statistikas pārskatā „Nr.3 – Atkritumi. Pārskats par atkritumiem” iekļauto
informāciju, visu atkritumu veidu uzskaites datus apkopot katra mēneša pēdējā datumā
Atkritumu uzskaites reģistrācijas žurnālā papīra formā rakstiski vai elektroniski. Datu
pareizību apliecināt ar atbildīgās amatpersonas parakstu.
2. Nodrošināt atkritumu uzskaites datu pieejamību valsts vides inspektora pārbaudes laikā.
15.4. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām;

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

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

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas atļauju.
16. Prasības augsnes, grunts, kā arī pazemes ūdeņu aizsardzībai, tai skaitā nosacījumi
monitoringa veikšanai (mērījumu vietas, regularitāte, metodes), kā arī ziņas, kas
sniedzamas vides aizsardzības institūcijām.
1. Ievērot noteiktos aprobežojumus aizsargjoslai ap notekūdeņu attīrīšanas iekārtām saskaņā ar
likuma „Aizsargjoslu likums” 28.un 55.pantu.
2. Uzturēt ekspluatācijas kārtībā kanalizācijas tīklus, lai nepieļautu augsnes, grunts un pazemes
ūdeņu piesārņojumu.
16.1 Nosacījumi A kategorijas iekārtām, ar kuriem saskaņā izvērtē atbilstību emisijas
līmeņiem, kas noteikti secinājumos par labākajiem pieejamiem tehniskiem
paņēmieniem.
Neattiecas uz konkrēto B kategorijas atļauju.
17. Nosacījumi iekārtas darbībai netipiskos apstākļos – piemēram, iekārtas vai tās daļas
ieregulēšana vai testēšana, iekārtas palaišanas un apturēšanas operācijas, darbības
traucējumi, iekārtas īslaicīga apstādināšana vai iekārtas darbības ierobežošana vai
apturēšana nelabvēlīgos meteoroloģiskos apstākļos.
1. NAI darbināt saskaņā ar to ekspluatācijas noteikumiem.
2. Pārtraukt iekārtas darbību gadījumā, ja ir iespējama vides (gaisa, ūdens, augsnes)
piesārņošana. Darbību atsākt tikai pēc piesārņojuma cēloņa novēršanas un ja var izpildīt šajā
atļaujā izvirzītos nosacījumus (likuma “Par piesārņojumu” 31.panta pirmā daļa 5.punkts).
3. Nodrošināt vides aizsardzības iestāžu izvirzīto nosacījumu ievērošanu laikā, kad iekārtas
darbība notiek netipiskos apstākļos, arī ar iekārtas darbības uzsākšanu (piemēram, iekārtas vai
tās daļas darbības ieregulēšana vai testēšana pirms nodošanas ekspluatācijā vai pēc
rekonstrukcijas saskaņā ar iekārtas tehnisko dokumentāciju) un nodokli par piesārņojumu, kas
emitēts vidē noteiktā laika periodā sakarā ar iekārtai netipisku darbību, aprēķina par visu
piesārņojuma apjomu kā par limita robežās emitēto piesārņojumu (likuma “Par piesārņojumu”
31.panta pirmā daļa 5.punkts; “Dabas resursu nodokļa likums” 22.panta trešā daļa).
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18. Nosacījumi, pārtraucot iekārtas vai tās daļas darbību, lai samazinātu ietekmi uz vidi.
Pārvalde paredz operatora pienākumu veikt attīrīšanas darbības, lai savāktu,
kontrolētu un ierobežotu bīstamo ķīmisko vielu izplatību un lai neradītu draudus
cilvēka veselībai vai videi.
1. Ne vēlāk kā 30 dienas pirms objekta darbības pilnīgas pārtraukšanas iesniegt Pārvaldē
attiecīgu iesniegumu (likuma “Par piesārņojumu” 30.panta ceturtā daļa).
2. Ja objekta darbība pilnīgi tiek pārtraukta, veikt pasākumus, kas nepieciešami piesārņojuma
riska novēršanai un iekārtas atrašanās vietas sakārtošanai atbilstošā stāvoklī (likums „Par
piesārņojumu” 4.pants devītā daļa).
3. Pārtraucot objekta darbību, nodrošināt izejvielu nodošanu licencētai organizācijai, atkritumu
nodošanu uzņēmumiem, kuriem ir atbilstoša atkritumu apsaimniekošanas atļauja. Līdz minēto
pasākumu izpildei nodrošināt teritorijas apsardzi (“Atkritumu apsaimniekošanas likums”
20.pants pirmā daļa 2.punkts).
19. Nosacījumi avāriju novēršanai un darbībām ārkārtas situācijās.
1. Novērtēt avāriju iespējamību, veikt piesardzības pasākumus, kas novērstu avārijas vai
samazinātu to sekas (likums "Par piesārņojumu" 5.pants).
2. Iespējamo avāriju situācijās rīkoties atbilstoši uzņēmumā izstrādātajām instrukcijām un
atļaujas 18.punktu nosacījumiem.
20. Prasības informācijai, kas sniedzama vides aizsardzības institūcijām, ja pārkāpti
atļaujas nosacījumi vai notikusi avārija, kā arī prasības informācijai, kas sniedzama
vides aizsardzības institūcijām saskaņā ar Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu
pārneses reģistru, kā to nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 18.janvāra
Regula Nr.166/2006 par Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu pārneses reģistra
ieviešanu un Padomes Direktīvu 91/689 EEK un 96/61/EK grozīšanu.
1. Ja pārkāpti atļaujas nosacījumi vai apdraudēta šo nosacījumu turpmāka ievērošana, ja radušies
vai var rasties draudi cilvēku veselībai, dzīvībai vai videi vai pastāv nopietni šāda
piesārņojuma rašanās draudi, notikusi avārija vai tās draudu gadījumā, nekavējoties pa
telefonu 63424826 vai 29286160, e-pasts: liepaja@liepaja.vvd.gov.lv informēt Pārvaldi,
sniedzot informāciju par notikuma vietu, laiku, vidē noplūdušo piesārņojošo vielu daudzumu,
iemeslu un atbilstošo rīcību (likums "Par piesārņojumu" 6.panta ceturtā, piektā daļa, 45.panta
ceturtā daļa).
2. Sniegt rakstiski (vienlaikus nosūtot to arī elektroniski) informāciju par gadījumiem, kad
radušies tieša kaitējuma draudi vai radies kaitējums videi atbilstoši 24.04.2007. MK
noteikumu Nr.281 “Noteikumi par preventīvajiem un sanācijas pasākumiem un kārtību, kādā
novērtējams kaitējums videi un aprēķināmas preventīvo, neatliekamo un sanācijas pasākumu
izmaksas” 48.punkta, 5.pielikuma prasībām.
3. Veikt katra pārkāpuma, sūdzības un avārijas reģistrāciju.
21. Nosacījumi vides valsts inspektoru regulārajām kontrolēm.
1. Atļaujas nosacījumu izpildi kontrolē vides valsts inspektori („Vides aizsardzības likums”
19.pants; likuma “Par piesārņojumu” 49.panta pirmā daļa).
2. Nodrošināt, inspekcijas veikšanai un atļaujas nosacījumu pārbaudei, brīvu pieeju
nepieciešamajiem dokumentiem un datiem par objektu („Vides aizsardzības likums”
21.pants, likuma “Par piesārņojumu” 49.panta pirmā daļa).
3. Pārbaudes laikā nodrošināt atbildīgās amatpersonas vai pilnvarotās personas klātbūtni, kā arī
pieejamību objektiem.

16

Tabulu saraksts
Tabulas
Nr
1.
2.

3.

4.
5.

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

Aizpildīta
(atzīmēt
ar X)
X
-

-

-

7.

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

x

8.

Siltumenerģijas izmantošana gadā

-

9.

Ūdens ieguve

-

10.

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

-

11.

Ūdens lietošana

-

12.

Emisijas avotu fizikālais raksturojums

-

6.

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

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

-

-

Komentārs, ja tabula nav aizpildīta

Neattiecas uz konkrēto B
kategorijas atļauju
Neattiecas uz konkrēto B
kategorijas atļauju
Neattiecas uz konkrēto B
kategorijas atļauju
Neattiecas uz konkrēto B
kategorijas atļauju
Neattiecas uz konkrēto B
kategorijas atļauju
Atļaujā netiek pievienota
Neattiecas uz konkrēto B
kategorijas atļauju
Neattiecas uz konkrēto B
kategorijas atļauju
Neattiecas uz konkrēto B
kategorijas atļauju
Neattiecas uz konkrēto B
kategorijas atļauju
Neattiecas uz konkrēto B
kategorijas atļauju
Neattiecas uz konkrēto B
kategorijas atļauju
Neattiecas uz konkrēto B
kategorijas atļauju

X
X
-

20.

Trokšņa avoti un to rādītāji

-

21.
22.

Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem
Atkritumu savākšana un pārvadāšana

X
X

23.

Atkritumu apglabāšana

-

24.

Monitorings

X

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

Līguma numurs

Līguma priekšmets

Līgumā norādītā jauda
(piemēram, notekūdeņu,
atkritumu apjoms)

Līgumslēdzējas puses

Līguma termiņš

1.

Nr. SAL_2013_84 no
24.10.2013.

notekūdeņi

BIOR Pārtikas drošības,dzīvnieku
veselības un vides zinātniskais
institūts.

-

beztermiņā

2.

50-1.2/30

atkritumi

SIA”Viduskurzemes AAO
Reģ.nr58503015521

-

beztermiņā

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

16.tabula
Piesārņojošās vielas notekūdeņos
Novadīšanas
vietas
identifikācijas
numurs

Piesārņojošā viela,
parametrs/ kods (2)

(1)

N400060

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

Susp.vielas

230 026

35

BSP5

230 003

25

ĶSP

230 004

125

N kopējais

230 015

Pirms attīrīšanas
mg/l, 24
stundās
(vidēji) *
120-450
150-350
210-740

tonnas
gadā
(vidēji )

7-28
9-22
13-46

Īss lietotās attīrīšanas
apraksts un tās
efektivitāte (%)*

90
50-70
50-75

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

Mazāk nekā
35
25
125

Atbilstoša
Smilšu uztvērējs (US),
attīrīšana
Aerotenks (AN) ar jaudu
P kopējais
230 016
Atbilstoša
100 m3/dnn
attīrīšana
* - saskaņā ar MK noteikumiem Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” 52., 53.punkts, 5.pielikums un NAI pasi
-

-

-

A400063

Mazāk nekā
2,175
1,553
7,767
Bez limita
Bez limita

Piezīmes.
(1) Novadīšanas vietai norāda Valsts vides dienesta reģionālās vides pārvaldes piešķirto identifikācijas numuru. Ja šāds numurs nav piešķirts, aili
neaizpilda.
(2) Vielas kods saskaņā ar valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" apstiprinātu sarakstu.
(3) Norāda tikai atļaujā.
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17.tabula
Notekūdeņu un lietusūdeņu novadīšana ūdensobjektos (grāvī, upē, ezerā, jūrā)
Novadīšanas
vietas
nosaukums un
adrese (vieta)

Novadīšanas
vietas
identifikācijas
numurs

Novadīšanas
vietas ģeogrāfiskās
koordinātas
Z platums

A garums

(1)

Ciema NAI

Pampāļi
Pampāļu pagasts

N400060

56032′03′′

22012′40′′

Notekūdeņu
daudzums

Saņemošais ūdensobjekts
Nosaukums

Abrupe

Ūdenssaimniecības
iecirkņa kods
(2)

367851
Zaņa no
Plocītes līdz
Abrupei

ūdens
caurm3/d
tece (vidēji)
(m3/h)
-

170

Novadīšanas
ilgums
(3)

kubikmetru
gadā
(vidēji)

stundas/
diennaktī
dienas/ gadā

62 135

24/365

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

Saražots
Atkritumu
nosaukums
(2)

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

galvenais
avots

tonnas
gadā

(4)

200301
190805
190801
200102
200139

Nešķiroti
sadzīves
atkritumi
Sadzīves
notekūdeņu
dūņas
Atkritumi no
NAI sietiem
Stikls
Plast-masa

Nav bīstami

Iedzīvotāji

130

Nav bīstami

NAI

20

Nav bīstami

NAI

Nav bīstami
Nav bīstami

Iedzīv.
Iedzīvotāji

saņemts
no citiem
uzņēmumiem
(uzņēmējsabiedrībām)

Izejošā atkritumu plūsma (t/a)
pārstrādāts

kopā

daudzums

Rkods
(5)

apglabāts

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

130

130

130

20

20

20

4

4

4

4

4
4

4
4

4
4

4
4

-

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

200301

Nešķiroti
sadzīves
atkritumi

190805

Sadzīves
notekūdeņu
dūņas

190801

200102

Atkritumu
bīstamība(3)

Savākšanas
veids(4)

Nav bīstami

Konteineros

Nav bīstami

Asenizācijas
muca

Atkritumi no
NAI sietiem

Nav bīstami

Konteiners

Stikls

Nav bīstami

Pārvadāto
atkritumu
daudzums
(tonnas/gadā)

Pārvadāšanas veids(5)

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

130

Autotransports

Licencēta atkritumu
apsaimniekošanas
organizācija

Licencēta atkritumu
apsaimniekošanas
organizācija

20

Asenizācijas
autotransports

Licencēta atkritumu
apsaimniekošanas
organizācija

Licencēta atkritumu
apsaimniekošanas
organizācija

Autotransports

Licencēta atkritumu
apsaimniekošanas
organizācija

Licencēta atkritumu
apsaimniekošanas
organizācija

Autotransports

Licencēta atkritumu
apsaimniekošanas
organizācija

Licencēta atkritumu
apsaimniekošanas
organizācija

Autotransports

Licencēta atkritumu
apsaimniekošanas
organizācija

Licencēta atkritumu
apsaimniekošanas
organizācija

4
Konteineros
4

200139

Plastmasa

Nav bīstami

Konteineros
4

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

Monitoringam
pakļautie parametri

Paraugu ņemšanas
Analīzes metode un
metode
tehnoloģija
NOTEKŪDEŅU MONITORINGS

Kontroles biežums
(reizes gadā)

Pirms NAI
Notekūdens BSP5
Suspendētās vielas
N400060
ĶSP
Kopējais slāpeklis
Kopējais fosfors

LVS ISO 5667-10:2000

LVS EN 1899:1998
LVS EN 872:2007
LVS ISO 6060: 1989
LVS EN 25663:2000
LVS EN ISO 6878:2005,7.nod

1 x pusgadā
1 x pusgadā
1 x pusgadā
1 x pusgadā
1 x pusgadā

LVS EN 1899:1998
LVS EN 872:2005
LVS ISO 6060: 1989
LVS EN 25663:2000
LVS EN ISO 6878:2005,7.nod

1 x pusgadā
1 x pusgadā
1 x pusgadā
1 x pusgadā
1 x pusgadā

Laboratorija,
kas veic analīzes
Šajā jomā
akreditēta
laboratorija

Izplūdē
BSP5
Suspendētās vielas
ĶSP
Kopējais slāpeklis
Kopējais fosfors

LVS ISO 5667-10:2000

Piezīme.

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

1.pielikums

Informācija par atļaujas, lēmumu, iesniegumu, tā precizējumu vai
papildinājumu saņemšanas datumiem
Dokuments
Pampāļu pagasta pārvaldes Atļauja B kategorijas
piesārņojošai darbībai Nr.LI-11-IB-0022
Pārvaldes lēmums Nr.LI18VL0007
par atļaujas Nr.LI-11-IB-0022 pārskatīšanu
(saskaņā ar MK 2010.gada 30.novembra noteikumu Nr.1082
"Kārtība, kādā piesakāmas A,B un C kategorijas piesārņojošas
darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo
darbību veikšanai" (turpmāk –MK noteikumi Nr.1082) 65.punktu)

Pampāļu pagasta pārvaldes

Iesniegums

Saņemts/Nosūtīts
Izsniegta
2011.gada 20.aprīlī
Nosūtīts
2018.gada 19.janvārī

Saņemts
2018.gada 19.martā

(saskaņā ar MK noteikumu Nr.1082 V daļu, 3.pielikumu)

Pārvaldes Atzinums
(saskaņā ar MK noteikumu Nr.1082 66.punktu)

Pārvaldes Vēstule
Veselības inspekcijas Kurzemes kontroles nodaļai

Nosūtīts
2018.gada 4.aprīlī
Nosūtīts
2018.gada 4.aprīlī

(saskaņā ar MK noteikumu Nr.1082 27.punktu)

Veselības inspekcijas Kurzemes kontroles nodaļas

Vēstule
(saskaņā ar MK noteikumu Nr.1082 28.punktu)

Saņemts
2018.gada 2.maijā

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

Kuldīgā

Uz

01.05.2018.

Nr.

2.3.6- 25/9817/

05.04.2018.

Nr.

5.5.-10/644
Liepājas reģionālās vides pārvaldes
direktorei Ingrīdai Sotņikovai
liepaja@liepaja.vvd.gov.lv

Par nosacījumiem piesārņojošās
darbības atļaujas izsniegšanai
Veselības inspekcijas Sabiedrības veselības uzraudzības un kontroles departamenta
Kurzemes kontroles nodaļā (turpmāk - Inspekcija) 05.04.2018. ir saņemta Jūsu vēstule par
nosacījumu sniegšanu B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas (turpmāk – Atļauja)
izsniegšanai Pampāļu pagasta pārvaldes (reģistrācijas Nr. 90000031137, Rūpniecības iela
1A, Pampāļi, Pampāļu pagasts, Saldus novads, LV-3882) Pampāļu ciema notekūdeņu
attīrīšanas iekārtu darbībai „Centra attīrīšanas iekārtas”, Pampāļi, Pampāļu pagasts, Saldus
novads, LV – 3882 (turpmāk – NAI).
Izskatot Pampāļu pagasta pārvaldes iesniegumu atļaujas saņemšanai, tika konstatēts,
ka Atļauja tiek pieprasīta esošai piesārņojošai darbībai – Pampāļu ciema NAI „Centra
attīrīšanas iekārtas” darbībai. 2013.gadā tika veikta NAI rekonstrukcija Pampāļu ciema
ūdenssaimniecības attīstības projekta ietvaros. Attīrīšanas iekārtas paredzētas saimnieciski
fekālo notekūdeņu bioloģiskajai attīrīšanai. NAI jauda pēc rekonstrukcijas – 100 m3 /dnn,
NAI darba režīms 24 h/dnn, 365 dienas gadā. NAI atrodas Pampāļu pagastā no ciema uz
ziemeļu pusi, Ezeres virzienā, uz robežas ar Zaņas pagastu. NAI atrodas 300 m attālumā no
tuvākajām dzīvojamām mājām.
Pamatojoties uz augstāk minēto, saskaņā ar Ministru kabineta 30.11.2010.
noteikumiem Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošās
darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai”,
Inspekcija neiebilst B kategorijas piesārņojošas darbības Atļaujas izsniegšanai Pampāļu
pagasta pārvaldes (reģistrācijas Nr. 90000031137, Rūpniecības iela 1A, Pampāļi, Pampāļu
pagasts, Saldus novads, LV-3882) Pampāļu ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbībai
„Centra attīrīšanas iekārtas”, Pampāļi, Pampāļu pagasts, Saldus novads, ja tiks ievēroti
sekojoši nosacījumi:
1. Tiks ievēroti „Aizsargjoslu likuma” 35. un 55.pantā noteiktie darbības aprobežojumi
aizsargjoslās ap notekūdeņu attīrīšanas ietaisēm.
2. Netiks pārsniegti NAI darbības rezultātā radītā trokšņa robežlielumi apbūves teritorijā
atbilstoši 07.01.2014. Ministru kabineta noteikumiem Nr.16 „Trokšņa novērtēšanas un
pārvaldības kārtība”.
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3. Notekūdeņu attīrīšana un apsaimniekošana tiks nodrošināta atbilstoši 22.01.2002.
Ministru kabineta noteikumu Nr. 34 ,,Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī”
prasībām.
4. Dūņu un nosēdumu apsaimniekošana tiks nodrošināta atbilstoši 02.05.2006. Ministru
kabineta noteikumu Nr.362 „Noteikumi par notekūdeņu dūņu un to kompostu
izmantošanu, monitoringu un kontroli” prasībām.
5. Tiks nodrošināta 25.11.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr.724 ,,Noteikumi par
piesārņojošas darbības izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā
ierobežo šo smaku izplatīšanos” prasību ievērošana iedzīvotāju veselības aizsardzībai
un dzīves kvalitātes nodrošināšanai.
6. Atkritumu apsaimniekošana tiks nodrošināta atbilstoši likuma „Atkritumu
apsaimniekošanas likums” un saistošo noteikumu prasībām.

Sabiedrības veselības uzraudzības un kontroles departamenta
Kurzemes kontroles nodaļas vadītāja

Dace Roze

Svetlana Juņina, tālr.634 23795, mob.26481579,
svetlana.junina@vi.gov.lv
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23. Iesnieguma kopsavilkums.
2.pielikums

PIETEIKUMA KOPSAVILKUMS
1.Uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) nosaukums, informācija par operatoru, īpašnieku
un iekārtas atrašanās vietu.
Pampāļu pagasta pārvalde, Rūpniecības 1A, Pampāļi, Pampāļu pagasts, Saldus novads
2.Īss ražošanas apraksts un iemesls kāpēc nepieciešama atļauja.
Pampāļu pagasta pārvaldei nepieciešama atļauja, lai veiktu ūdens ieguvi un Pampāļu ciema
iedzīvotāju un iestāžu apgādi ar ūdeni, lai veiktu notekūdeņu attīrīšanu bioloģiskajās centra
attīrīšanas iekārtās, sadzīves atkritumu savākšanu, atkritumu savākšanu no restēm un sietiem,
stikla un plastmasas kā arī dūņu savākšanu.
3.Piesārņojošās darbības aprakstu, norādot izmantojamos resursus un emisiju ietekmi
uz vidi.
3.1.ūdens patēriņš (ikgadējais daudzums - esošām iekārtām) un pasākumi ūdens
lietošanas samazināšanai.
Dzeramais ūdens – 99 m³/dnn, vai 36 135 m³/gadā
3.2.galvenie izejmateriāli (arī kurināmais un degviela) un to lietojums.
Neattiecas
3.3.bīstamo ķīmisko vielu lietošana un plānotie pasākumi to aizvietošanai.
Neattiecas
3.4.nozīmīgākās emisijas gaisā un ūdenī (koncentrācija un ikgadējais lielums).
Novadīto notekūdeņu 2017.gada piesārņojums: Gadā novadītie notekūdeņi ir 44 000m³
Suspendētās vielas -1,7292 t .
BSP5 – 2,607 t.
ĶSP – 4,4374 t.
N/NH4 – 1,5906 t.
N/NO3 – 0,0622 t.
Kopējais N – 1,661 t.
P/PO4 – 0,1254 t
Kopējais P – 0,1399 t
3.5.atkritumu veidošanās un apsaimniekošana.
 Nešķiroti sadzīves atkritumi (kods 200 301) – sauso sadzīves atkritumu savākšanai
ciemā izvietoti vairāki SA (sadzīves atkritumu) konteineri. Gada laikā veidojas vidēji
130 t. Atkritumu izvešanu vienu reizi nedēļā nodrošina SIA „Viduskurzemes AAO”.
 Stikls (kods 200102) – Pampāļu ciemā pie Centra katlu mājas un pie Rūpniecības
ielas-3 uzstādīti 2 konteineri. Gada laikā tiek savākti vidēji 4 t stikla atkritumu. Pēc
nepieciešamības konteineru izved SIA „Viduskurzemes AAO”.
 Plastmasa (kods 200139) – Pampāļu ciemā pie Centra katlu mājas un pie Rūpniecības
ielas-3 uzstādīti 2 konteineri PET pudeļu savākšanai. Gada laikā tiek savākti vidēji 4 t
atkritumu. Pēc nepieciešamības konteineru izved SIA „Viduskurzemes AAO”.
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 Sadzīves notekūdeņu attīrīšanas dūņas (kods 190805) – gada laikā no NAI veidojas
vidēji 20 t dūņas, kuras tiek pārsūknētas dūņu krātuvē. Pēc dūņu nostāvēšanas varēs
izvest uz lauka un iestrādāt zemē kā mēslojumu.
 Atkritumi no sietiem (kods 190801) – Pampāļu ciema KKS-1 ,KKS-3, KKS-2 tiek
savākti plastmasas maisos un nodoti SIA ViduskurzemesAAO” gada laikā veidojas 4
t.
3.6.trokšņa emisijas līmenis.
Mērījumi nav veikti
4.Iespējamo avāriju novēršana.
Ir ugunsdrošības instrukcija, ir izvietoti objektos ugunsdzēšamie aparāti, sistemātiska esošo
iekārtu apkalpošana.
5.Nākotnes plānus - iekārtas plānotā paplašināšanās, atsevišķu daļu vai procesu
modernizāciju.
Nākotnes plāni būtu izveidot lietus ūdeņu kanalizāciju, jo pašreiz lielākā daļa sniega
,lietus ūdeņi nonāk NAI sistēmā ,kur tiek apgrūtināta attīrīšanas sistēmas darbība.
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Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izvietojuma shēma

3.pielikums

