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A SADAěA
Vispārīgā informācija par atĜauju
1. Normatīvie akti, uz kuriem pamatojoties izsniegta atĜauja
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•

•
•
•
•
•
•

•

LR likums “Par piesārĦojumu” (15.03.2001., ar grozījumiem, kas izdarīti līdz
17.06.2010.)
LR likums „Vides aizsardzības likums” (15.11.2006., ar grozījumiem, kas izdarīti
līdz 1.12.2009.)
LR likums „Dabas resursu nodokĜa likums” (15.12.2005., ar grozījumiem, kas
izdarīti līdz 12.06.2009.)
LR likums „Atkritumu apsaimniekošanas likums” (14.12.2000., ar grozījumiem,
kas izdarīti līdz 20.10.2009.)
LR likums “Ūdens apsaimniekošanas likums” (12.09.2002, ar grozījumiem, kas
izdarīti līdz 25.03.2010.)
LR likums “Aizsargjoslu likums”(05.02.1997., ar grozījumiem, kas izdarīti līdz
14.05.2009.)
LR likums „Par mērījumu vienotību” (27.02.1997., ar grozījumiem, kas izdarīti
līdz 12.06.2009.)
LR likums “Valsts statistikas likums”(06.11.1997., ar grozījumiem, kas izdarīti
līdz 29.01.2009.).
LR MK noteikumi Nr.294 “Kārtība, kādā piesakāmas A,B un C kategorijas
piesārĦojošās darbības un izsniedzamas atĜaujas A un B kategorijas piesārĦojošās
darbības veikšanai” (09.07.2002., ar grozījumiem, kas izdarīti līdz 13.10.2009.)
LR MK noteikumi Nr.404 "Dabas resursu nodokĜa aprēėināšanas un maksāšanas
kārtība un kārtība, kādā izsniedz dabas resursu lietošanas atĜauju" (19.06.2007. ar
grozījumiem, kas izdarīti līdz 13.04.2010.)
LR MK noteikumi Nr.34 "Noteikumi par piesārĦojošo vielu emisiju ūdenī"
(22.01.2002. ar grozījumiem, kas izdarīti līdz 27.07.2010.)
LR MK noteikumi Nr.118 "Noteikumi par virszemes un pazemes ūdens
kvalitāti”(12.03.2002. ar grozījumiem, kas izdarīti līdz 22.12.2009.)
LR MK noteikumi Nr.235 "Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma prasības,
monitoringa un kontroles kārtība"(29.04.2003. ar grozījumiem, kas izdarīti līdz
21.06.2010.)
LR MK noteikumi Nr.43 "Aizsargjoslu ap ūdens Ħemšanas vietām noteikšanas
metodika" (20.01.2004., ar grozījumiem 13.10.2009.)
LR MK noteikumi Nr.736 "Noteikumi par ūdens resursu lietošanas atĜauju"
(23.12.2003., ar grozījumiem, kas izdarīti līdz 27.10.2009.)
LR MK noteikumi Nr.985 "Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām,
kuras padara atkritumus bīstamus" (30.11.2004.)
LR MK noteikumi Nr.1075 “Noteikumi par vides aizsardzības valsts statistikas
pārskatu veidlapām”( 22.12.2008.)
LR MK noteikumi Nr.40 „Valsts metroloăiskai kontrolei pakĜauto mērīšanas
līdzekĜu saraksts” (09.01.2007., ar grozījumiem, kas izdarīti līdz 11.06.2008)
LR MK noteikumi Nr.158 "Noteikumi par prasībām attiecībā uz vides
monitoringu un tā veikšanas kārtību, piesārĦojošo vielu reăistra izveidi un
informācijas pieejamību sabiedrībai”(17.02.2009., ar grozījumiem, kas izdarīti
līdz 05.01.2010.)
LR MK noteikumi Nr.448 "Noteikumi par valsts nozīmes derīgo izrakteĦu
atradnēm un to izmantošanas kārtību, valsts nozīmes derīgo izrakteĦu
izmantošanas kārtību, kā arī zemes dzīĜu izmantošanas atĜauju vai licenču
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izsniegšanas konkursa vai izsoles kārtību"(21.06.2005. ar grozījumiem, kas
izdarīti līdz 19.09.2006.)
2. AtĜaujas derīguma termiĦš un jauna iesnieguma iesniegšanas termiĦš
1. AtĜauja izsniegta 2010.gada 20. septembrī un derīga visu iekārtas darbības
laiku (likums "Par piesārĦojumu" 32.panta 1.daĜa).
2. Liepājas RVP atĜauju pārskata un atjauno ik pēc septiĦiem gadiem (likums
"Par piesārĦojumu" 32.panta 32.daĜa).
3. Ja veicamajā darbībā netiek plānotas izmaiĦas, operators iesniegumu, kurā
pieprasa jaunas atĜaujas izsniegšanu, iesniedz vismaz 30 dienas pirms esošās B
kategorijas atĜaujas pārskatīšanas termiĦa beigām, t.i. 2017. gada 16. augustam
(likums "Par piesārĦojumu" 28.panta (8) daĜa).
4. Ja iekārtā paredzēts veikt būtiskas izmaiĦas, jauns iesniegums jāiesniedz vismaz
60 dienas pirms šo izmaiĦu veikšanas (likums "Par piesārĦojumu" 22.panta (21)
daĜa).
5. AtĜaujas nosacījumus var pārskatīt, atjaunot vai papildināt visā atĜaujas darbības
laikā (likums "Par piesārĦojumu" 32.panta (31) daĜa).
6. Jautājumu par jaunas atĜaujas izsniegšanu vai atĜaujas nosacījumus pārskata
šādos gadījumos:
• ja ir saĦemta informācija par piesārĦojuma negatīvo ietekmi uz cilvēka
veselību vai vidi, ir pārsniegti vides kvalitātes normatīvu robežlielumi vai
izdarīti grozījumi normatīvajos aktos, kas nosaka vides kvalitātes
normatīvus,
• ja saskaĦā ar valsts institūciju atzinumu procesa drošības garantēšanai ir
nepieciešams lietot citu tehnoloăiju,
• ja to nosaka citi normatīvie akti,
• ja iekārtas radītais piesārĦojums ir tik būtisks, ka atĜaujas nosacījumus vai
tajā noteiktos emisijas limitus nepieciešams pārskatīt vai noteikt atĜaujā
jaunus emisijas limitus (likums "Par piesārĦojumu" 32.panta (3)daĜa).
3. Informācija par to, kam nosūtītas atĜaujas kopijas
AtĜaujas kopijas nosūtītas:
- Vides pārraudzības valsts birojam (VPVB), Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV 1045
(arī elektroniski);
- Veselības inspekcijas Kurzemes kontroles nodaĜai, Baznīcas ielā 9, Kuldīgā, LV
3301(elektroniski).
4. Norāde par ierobežotas pieejamības informāciju
Neattiecas.
5. (Svītrots ar 26.07.2005. noteikumiem Nr.567)
6. Citas saĦemtās atĜaujas un atĜaujas, kuras aizstāj šī atĜauja
Neattiecas.
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B SADAěA
Pieteiktā darbība, iesnieguma novērtējums un atĜaujas izsniegšanas
pamatojums
7. Pieteiktās darbības īss apraksts
Nīgrandes ciematam ūdeni piegādā no artēziskā urbuma „Centrs-1” (izurbts 1986.g.), to
dziĜums ir attiecīgi 165 m, bet debets 10 l/s .Otrs urbums “Centrs 2” ir tamponēts.
Ūdens tiek padots uz ūdens torni, kurš izbūvēts 1986. gadā. Rezervuārs veidots no
tērauda ar darba tilpumu 14 m3, faktiskais nolietojums 60 %. Urbumam un tornim ir 30
m aizsargzona, kas iežogota ar stiepĜu pinumu.
Artēziskā aka ir pašvaldības īpašums. Tā nodrošina dzeramā ūdens piegādi visām
ciemata daudzdzīvokĜu un individuālajām mājām. Nīgrandes ciemata ūdensvada tīklam
ir pieslēgti visi daudzdzīvokĜu māju dzīvokĜi un privātmājas, kuru iedzīvotāji noslēguši
līgumus ar Nīgrandes pagasta pārvaldi. Pavisam ūdeni izmanto ap 600 iedzīvotāji.
Vidēji tiek patērēti 191,8 m3 ūdens diennaktī un faktiskais ūdens patēriĦš gadā ir 70
000./m3.
Nīgrandes ciematā visas dzīvojamās mājas ir pieslēgtas kanalizācijai. Nīgrandes
ciemata NAI apkalpo daudzdzīvokĜu un privātmājas ar 600 iedzīvotājiem, skolu 170
vietām, bērnu dārzu 50 vietām, un individuālo sektoru, kam nodod ūdeni. NAI nodotas
ekspluatācijā 1974. gadā, 2000. gadā veikts kapitālais remonts. NAI jauda ir 200 m3
/dnn, bet reālā noslodze ir aptuveni 89 m3/dnn, tādēĜ attīrīšanas efektivitāte ir laba,
nodrošinot pirmējo notekūdeĦu attīrīšanu atbilstoši normatīviem. Ciemata notekūdeĦi
caur kanalizācijas sistēmu ar pašteci nonāk pievades kamerā. Pēc tam no lieliem
piemaisījumiem mehāniski attīrītais ūdens ieplūst aerotenkā, kur notiek bioloăiskā
notekūdeĦu attīrīšana. Pēc bioloăiskās attīrīšanas notekūdeĦi ieplūst otrreizējā
nostādinātājā. Pēc tam notekūdens pašteces ceĜā ieplūst pēcattīrīšanas biodīėī, kurā tas
papildus tiek nostādināts. Pēc NAI attīrītais notekūdens tiek novadīts Ventas upē.
Pašteces kolektori sastāv no keramikas caurulēm ar diametriem 150 un 200 mm.
Kanalizācijas skata akas sastāv no saliekamiem dzelzsbetona elementiem.
Projekta „Saldus novada Nīgrandes pagasta ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu
attīstība” ietvaros ciematā plānots veikt ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas
rekonstrukciju. Pašreiz notiek tehniskā projekta aktualizācija, rekonstrukcijas darbus
plānots uzsākt 2011. gada pavasarī.
Lietus un kūstošā sniega ūdeĦi pa apvidus reljefu noplūst meliorācijas grāvjos.
Nīgrandes ciemata katlu mājas darbība atbilst C kategorijai, un tai ir izsniegts C
kategorijas apliecinājums.
8. Atrašanās vietas novērtējums
Nīgrandes pagasts atrodas Saldus rajona dienvidu daĜā. Pagastā dzīvo aptuveni 600
iedzīvotāji. Tā centrs izvietots Ventas upes kreisajā krastā pie tilta pār Ventas upi.
Nīgrandi šėērso autoceĜi Skrunda - Ezere, un VaiĦode – Ezere, kā arī ceĜš uz Kalniem,
kas tālāk ved uz Lietuvas Republikas robežu.
PiesārĦojošo darbību uzĦēmums veic dzīvojamā zonā. Notekūdens attīrīšanas iekārtas
atrodas Saldus rajona Nīgrandes ciemata centrā, Ventas upes krastā pie autoceĜa
Skrunda – Ezere. Notekūdens attīrīšanas iekārtas (NAI) atrodas ZA no centra ar izplūdi
Ventas upē.
Ciemata centrā ir vienstāvu un daudzstāvu apbūve, turpat atrodas arī Nīgrandes
pamatskola, bērnudārzs ,,Straumīte”.
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9. Lēmuma pieĦemšanas procesā iesniegtie priekšlikumi (norādot, kā tie Ħemti
vērā):
9.1. valsts un pašvaldību institūciju priekšlikumi
LR VVD Liepājas reăionālā vides pārvalde, 2005.gada 28. septembrī izsniedzot
Nīgrandes pagasta padomei pirmo atĜauju B kategorijas piesārĦojošai darbībai Nr. LIT-21-161 B, Ħēma vērā v/a „Sabiedrības veselības aăentūras” viedokli.
Nīgrandes ciemata NAI nav notikušas būtiskas izmaiĦas, un jaunā atĜauja tiek
izsniegta saskaĦā ar „PiesārĦojuma likuma” 28.panta 10.daĜas (8)punktu.
9.2.citu valstu atbildīgo institūciju priekšlikumi, ja ir pārrobežu ietekme
Neattiecas.
9.3.sabiedrības priekšlikumi
Neattiecas.
9.4.operatora skaidrojumi
Neattiecas.
10. Iesnieguma novērtējums
10.1. ieviestie un plānotie labākie pieejamie tehniskie paĦēmieni A kategorijas
darbībām
Neattiecas.
10.2. ieviestie un plānotie tīrākas ražošanas pasākumi
Projekta „Saldus novada Nīgrandes pagasta ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu
attīstība” ietvaros ciematā plānots veikt ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas
rekonstrukciju. Rekonstrukcijas darbus plānots uzsākt 2011. gada pavasarī.
10.3. resursu izmantošana (ūdens, enerăija un ėīmiskās vielas)
1. Nīgrandes ciemata apgāde ar dzeramo ūdeni, ko izmanto sadzīves un
saimnieciskām vajadzībām, notiek no artēziskā urbuma: “Centrs-1” (LVĂMC
Nr. 4142). Otrs urbums „Centrs-2” (LVĂMC Nr. 537) ir tamponēts. Ūdens
ieguves dati tiek reăistrēti instrumentālās uzskaites žurnālā. Ūdens ieguve no
urbuma sastāda 70 000 m3 /gadā ( 191,8 m3 /dnn), skatīt ūdens lietošanas gada
bilanci attēlā B1. Urbumam nav izstrādāta pazemes ūdens ieguves atradnes
pase. Liepājas RVP uzskata, ka nepieciešams izstrādāt pazemes ūdens ieguves
atradnes pasi, atbilstoši MK noteikumu Nr.448 prasībām..
2. Elektroenerăiju uzĦēmuma darbības nodrošināšanai piegādā VAS „Latvenergo”
saskaĦā ar līgumu.
3. Ėīmiskās vielas netiek izmantotas vai uzglabātas. Ūdens torĦa dezinfekciju 2 x
gadā veic SIA "Derad-S" ar saviem materiāliem.
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Attēls B1

DZERAMĀ ŪDENS IZMANTOŠANAS BILANCE NĪGRANDES PAGASTA
Nīgrandes ciematā ( m3/gadā )

Art.urbums Centrs
P400353
VĂD Nr.4142

70 000

Ūdens tornis
70 000

Zudumi
3 870

Iedzīvotāji
52 830

2 katlu mājas
3 500
(2500)

Bērnu dārzs
1300

Nodots citiem
2 000

Skola
4600

Lopi
1 900

Kanalizācija , NAI – AEROTENKS ; BD
A 400048
61 230

N400046
Izplūde Ventas upē
61 230

10.4.emisija gaisā un tās ietekme uz vidi
Neattiecas.
10.5. smaku veidošanās
Neattiecas.
10.6.emisija ūdenī un tās ietekme uz vidi
Saimnieciski - fekālie notekūdeĦi 61 230 m3/gadā tiek novadīti caur Nīgrandes
ciemata NAI., ar jauda 200 m3/dnn. Attīrītie notekūdeĦi tiek iepludināti Ventas upē.
NotekūdeĦu izplūdē piesārĦojošo vielu emisijas ūdenī skatīt tabulā B1.
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Tabula B1
PiesārĦojošā viela

Susp.vielas
BSP5
ĖSP
N kopējais
P kopējais
N/NH4
N/NO3
P/PO4

PiesārĦojošās
vielas
kods

Faktiskā
piesārĦojošo
vielu
koncentrācija ieplūdē
2010.gadā
(mg/l)

230 026
230 003
230 004
230 015
230 016
230 012
230 013
230 010

6
36,3
65,2
-

PiesārĦojošo vielu
limitējošā
koncentrāc. (mg/l)
pēc (MK Nr.34)
CE <2000
CE 101
35,0
Atbilstoša attīrīšana
Atbilstoša attīrīšana
Atbilstoša attīrīšana
Atbilstoša attīrīšana
Atbilstoša attīrīšana
Atbilstoša attīrīšana
Atbilstoša attīrīšana

PiesārĦojuma
samazinājuma %
(MK Nr.34)/
faktiskais
samazinājums
90/50

Faktiskā
piesārĦojošo
vielu
koncentrācija
izplūdē
2010.gadā
(mg/l)
3,02
7,35
57
1,10
0,074
0,432
0,357
0,059

Attīrīto notekūdeĦu sastāvs nepārsniedz pieĜaujamās normas, kuras noteiktas
Latvijas normatīvajos aktos. Kalnu ciemata esošās attīrīšanas iekārtas darbojas
apmierinoši.
CE - organisko vielu piesārĦojuma daudzums notekūdeĦos, kurš ir ekvivalents
vidējam viena cilvēka radītajam piesārĦojumam dnn, un kura viena vienība atbilst
bioėīmiski noārdošos vielu daudzumam, kas nosaka bioėīmiskā skābekĜa patēriĦu
(BSP) notekūdeĦos. Organisko bioėīmiski noārdāmo vielu noslodze piecās dienās
atbilst bioėīmiskajam skābekĜa patēriĦam 60 g/O2 dienā.
Atbilstoša attīrīšana – tādu tehnoloăiju un novadīšanas sistēmu izmantošana, kas
nodrošina pieĦemošo ūdeĦu atbilstību tiem noteiktajām kvalitātes prasībām
(2002.gada 22.janvāra noteikumi Nr.34 "Noteikumi par piesārĦojošo vielu emisiju
ūdenī" V nodaĜa 38.punkts).
Pēc analīžu rezultātiem redzams, ka esošās attīrīšanas iekārtas darbojas apmierinoši,
jo limitējošā koncentrācija suspendētajām vielām - 35 mg/l netiek pārsniegta.
10.7.atkritumu veidošanās un apsaimniekošana
Nīgrandes ciematā veidojas:
• Sadzīves atkritumi - sauso sadzīves atkritumu savākšanai ciemā izvietoti 20
standarta konteineri. Konteinerus 2 x mēnesī saskaĦā ar noslēgto līgumu
izved atkritumu apsaimniekotājuzĦēmums SIA „Viduskurzemes AAO”.
Gada laikā veidojas 30 t atkritumu.
• NAI dūĦas - gada laikā no NAI veidojas 90 t dūĦas, kuras ar asenizācijas
mucu tiek izsūknētas un pēc tam izvestas uz lauksaimniecībā izmantojamām
zemēm.
Atkritumu veidošanos un plūsmu skatīt 17.1. un 17.2. tabulās.
10.8.troksĦa emisija
Neattiecas.
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10.9.augsnes aizsardzība
Operatoram nav informācijas par teritorijas augsnes piesārĦojumu.
10.10.avāriju risks un rīcības plāni ārkārtas situācijām
Iespējamās avārijas un to seku samazināšana saskaĦā ar 2005.gada 19. jūlija MK
noteikumiem Nr.532 ”Par rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtību un riska
samazināšanas pasākumiem” Nīgrandes ciematam nav saistoša.
Ugunsdzēsības vajadzībām darba zonās ir izvietoti ugunsdzēšamie aparāti (13 gab.)
un izstrādāta Ugunsdrošības instrukcija. ugunsdzēsības gadījumiem.
Ja kanalizācijas sistēmā rodas sarežăījumi, tad ar asenizācijas mašīnu notekūdeni
var izvest uz citām tuvumā esošām NAI.. Attīrīšanas iekārtu operators tiek instruēts
par darba drošību un ugunsdzēsības noteikumu ievērošanu un regulāri tiek veiktas
pārbaudes.

C SADAěA
AtĜaujas nosacījumi
11.Nosacījumi uzĦēmuma darbībai
11.1.darbība un vadība
1.AtĜauja attiecas uz:
• Nīgrandes ciemata notekūdeĦu attīrīšanas iekārtu (NAI) ar jaudu 200 m³/dnn;
• Pazemes ūdens ieguvi – 70 000 m3/gadā.
2. Iekārtas darbība atĜauta atbilstoši atĜaujas A sadaĜā minēto normatīvo aktu prasībām,
aprakstu B sadaĜā, kā arī saskaĦā ar atĜaujas nosacījumiem.
3. SaskaĦā ar likuma „ Par piesārĦojumu” 30.panta 1.daĜu 60 dienas pirms darbības
izmaiĦām paziĦot par to Liepājas RVP, lai izvērtētu, vai šīs izmaiĦas uzskatāmas
par būtiskām izmaiĦām un vai ir nepieciešams izdarīt grozījumus atĜaujas
nosacījumos.
4. SaskaĦā ar likuma “Par piesārĦojumu” 30.panta 3.daĜu, operatora maiĦas gadījumā
Liepājas RVP iesniegt iesniegumu, lai precizētu atĜauju.
5. Lai novērstu vai, ja tas nav iespējams, samazinātu vides piesārĦošanu vai tās risku,
kā arī avārijas risku, veicot piesārĦojošo darbību, ievērot likuma “Par
piesārĦojumu” 5.pantā noteiktos piesardzības pasākumus.
6. SaskaĦā ar likuma “Par piesārĦojumu” 6.panta 2.daĜu operatoram jāsniedz
darbiniekiem, kuri veic piesārĦojošo 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.
11.2.darba stundas
Ierobežojumu nav.
11.3.(svītrots ar MK 08.07.2003. noteikumiem Nr.376)
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12.Resursu izmantošana
12.1.ūdens
1. Ūdensapgādei nepieciešamo pazemes ūdeni iegūt no urbuma „Centrs- 1”
(LVĂMC Nr. 4142).
2. Ūdens ieguves vietā 1 x mēnesī veikt ūdens caurplūdes instrumentālo uzskaiti
un datus reăistrēt ūdens lietošanas instrumentālās uzskaites žurnālā (LR MK
noteikumu Nr.736 - 42., 44.punkti).
3. Katra ieraksta pareizību un atbilstību mēraparātu rādījumiem 1x mēnesī
jāapliecina atbildīgai amatpersonai.
4. Veikt dabas resursu nodokĜa aprēėinu un maksājumus par ūdens ieguvi (“Dabas
resursu nodokĜa likums” 27.panta (2), (3) daĜa).
5. Aizpildīt dabas resursu nodokĜa aprēėina lapu par ūdens ieguves apjomiem un
limitiem un uzrādīt pēc pieprasījuma pārbaudes laikā vai iesniedzot statistikas
pārskatus Liepājas RVP vides valsts inspektoram (MK noteikumu Nr.404
43.punkts., 6.pielikums).
6. Katru gadu līdz 31.janvārim (ja nav noteikts savādāk) Latvijas Vides, ăeoloăijas
un meteoroloăijas centrā iesniegt valsts statistikas pārskatu "Nr.2-Ūdens" par
iepriekšējo gadu, veidlapās iekĜaujamo informāciju ievadot aăentūras
elektroniskajā datubāzē tiešsaistes režīmā (MK noteikumi Nr. 1075 4.punkts).
7. Ūdens datu uzskaitei izmantot standartizētu vai metroloăiski pārbaudītu
mēraparatūru.
8. Mēraparatūras metroloăisko pārbaudi veikt 1 x 4 gados (likums "Par mērījumu
vienotību" un MK noteikumi Nr.334).
9. Izmantot sūkĦus, kura ražība nepārsniedz artēziskā urbuma pasē norādītos
rekomendējamos ūdens ieguves debitus.
10. Pazemes ūdens ieguves urbuma atveres konstrukcijā jābūt ierīkotai vietai ūdens
līmeĦa mērīšanai un ūdens paraugu Ħemšanai (MK noteikumu Nr.736
34.punkts; MK noteikumu Nr.38 “Ūdensapgādes ārējie tīkli un būves” 5.daĜa).
11. Līdz 2012. gada 1. decembrim izstrādāt pazemes ūdeĦu atradnes pasi (MK
noteikumi Nr. 448 ), un iesniegt Liepājas RVP.
12.2.enerăija
1. Elektroenerăiju saĦemt no elektroenerăijas piegādātāja saskaĦā ar noslēgto
līgumu.
2. Ievērot iekārtu tehnoloăiskos procesus, taupīt elektroenerăiju. Ja radies
nepamatots enerăijas pieaugums, jāatrod iemesls un jāveic nepieciešamās
darbības, lai samazinātu patēriĦu.
12.3.izejmateriāli un palīgmateriāli
Neattiecas.
13.Gaisa aizsardzība
13.1.emisija no punktveida avotiem, emisijas limiti
Neattiecas.
13.2.emisija no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem, emisiju limiti
Neattiecas.
13.3.procesa un attīrīšanas iekārtu darbība
Nosacījumu nav.
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13.4.smakas
Neattiecas.
13.5.emisijas uzraudzība un mērīšana (mērījuma vietas, regularitāte, metodes)
Neattiecas.
13.6.to emisijas veidu pārraudzība, kas rodas no neorganizētiem (difūziem)
emisiju avotiem
Neattiecas.
13.7.gaisa monitorings
Neattiecas.
13.8. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija
Neattiecas.
13.9. ziĦas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām;
Neattiecas.
14.NotekūdeĦi
14.1.izplūdes, emisijas limiti
1. Saimnieciski - fekālos notekūdeĦus (skat. bilances shēmu) novadīt caur
Nīgrandes ciemata NAI (A400048) Ventas upē, limiti atbilstoši 14.2. tabulai.
2. NotekūdeĦu izplūdē (N400046) atĜauto piesārĦojošo vielu emisiju robežvērtības
(mg/l) un atĜauto piesārĦojuma slodzi (t/gadā) nodrošināt 14.1.tabulā noteikto
limitu robežās.
14.2. procesa norise un attīrīšanas iekārtu darbība
1. Nīgrandes ciemata NAI ekspluatāciju veikt saskaĦā ar NAI ekspluatācijas
noteikumiem, lai sasniegtu maksimālo iespējamo attīrīšanas efektivitāti un
informāciju par veiktajiem darbiem reăistrēt NAI ekspluatācijas žurnālā. (MK
noteikumu Nr.34 V nodaĜas 41.punkts).
2. NotekūdeĦu pieĦemšanu veikt saskaĦā ar noslēgtajiem līgumiem.
3. Neattīrītu notekūdeĦu un dūĦu emisija virszemes ūdeĦos un vidē ir aizliegta
(MK noteikumu Nr.34 “ V nodaĜas 42.punkts).
14.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)
1. Ieejošo notekūdeĦu paraugu Ħemšanu veikt Nīgrandes ciemata NAI uzĦemšanas
kamerā 1 x gadā un akreditētā laboratorijā kontrolēt notekūdeĦu kvalitāti,
analizējot BSP5, ĖSP un suspendētās vielas.
2. No Nīgrandes ciemata NAI izejošo notekūdeĦu paraugu Ħemšanu veikt
kontroles
akā tieši aiz attīrīšanas iekārtām 1 x pusgadā un akreditētā
laboratorijā kontrolēt notekūdeĦu kvalitāti visām 14.1.tabulā minētajām
piesārĦojošām vielām atbilstoši 18.tabulai.
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3. Analīžu rezultātus ierakstīt notekūdeĦu kvalitātes reăistrācijas žurnālā.
4. 1x mēnesī veikt notekūdens daudzuma uzskaiti un datus ierakstīt ūdens
lietošanas uzskaites žurnālos (“Dabas resursu nodokĜa likums” 13.panta (3)
daĜa).
5. Katra ieraksta pareizību un atbilstību mēraparātu rādījumiem 1x ceturksnī
jāapliecina atbildīgai amatpersonai.
14.4.mērījumi saĦēmēja ūdenstilpnē
1.Ventas upes ūdens paraugu kvalitātes kontroli veikt 1x gadā akreditētā laboratorijā:
• 500 m pirms Nīgrandes centra NAI izplūdes,
• 300 m lejpus NAI izplūdes.
2. 1 x gadā akreditētā laboratorijā, atbilstoši 18.tabulai, analizēt ūdens kvalitāti šādiem
parametriem: - suspendētās vielas, BSP5, Pkop, pH, amonija joni (NH4), nitrītjoni
(NO2), izšėīdušais skābeklis. (MK noteikumu Nr.118 11. punkts).
3. 1 x 3 gados veikt zoobentosa analīzi, nosakot saprobitātes indeksu (MK noteikumu
Nr. 118 pielikums Nr. 3).
14.5. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija
Neattiecas.
14.6.ziĦas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām
1. Katru gadu līdz 31.janvārim, (ja nav noteikts savādāk) Latvijas Vides,
ăeoloăijas un meteoroloăijas centrā iesniegt valsts statistikas pārskatu "Nr.2Ūdens" par iepriekšējo gadu, veidlapās iekĜaujamo informāciju ievadot
aăentūras elektroniskajā datubāzē tiešsaistes režīmā (MK noteikumi Nr. 1075
4.punkts).
2. Veikt dabas resursu nodokĜa aprēėinu un maksājumus par ūdeĦu piesārĦojumu
(“Dabas resursu nodokĜa likums” 27.panta (2), (3) daĜa).
3. Aizpildīt dabas resursu nodokĜa aprēėina lapu par ūdens piesārĦojuma
apjomiem un limitiem un uzrādīt pēc pieprasījuma pārbaudes laikā vai
iesniedzot statistikas pārskatus Liepājas RVP vides valsts inspektoram (MK
noteikumu Nr.404 43.punkts., 6.pielikums).
4. Ja notekūdeĦu monitoringā konstatēta emisijas neatbilstība atĜaujas
nosacījumiem, operators par to informē Liepājas reăionālās vides pārvaldes
PiesārĦojuma kontroles daĜu (MK noteikumu Nr.34 VII nodaĜas 62.punkts).
15.Troksnis
15.1.trokšĦa avoti un nosacījumi troksni radošo iekārtu darbībai
Nosacījumu nav.
15.2.trokšĦa emisijas avoti
Neattiecas.
15.3.uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)
Neattiecas.
15.4.ziĦas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām
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Nosacījumu nav.
16.Atkritumi
16.1.atkritumu veidošanās
Atkritumu daudzums nedrīkst pārsniegt 17.1. tabulā norādītos daudzumus.
16.2atkritumu apsaimniekošanas (savākšanas, apstrādes, reăenerācijas un
apglabāšanas) nosacījumi
1. Atkritumu apsaimniekošanu veikt atbilstoši 17.1. un 17.2.tabulai.
2. Nešėirotos sadzīves atkritumus savākt standarta konteineros, kas novietoti
asfaltētā vietā un saskaĦā ar līgumu nododt atkritumu apsaimniekošanas
uzĦēmumam, kas saĦēmis attiecīgu atĜauju.
3. NotekūdeĦu kanalizācijas sistēmas un NAI nosēdumu apsaimniekošanu veikt
saskaĦā ar MK noteikumu Nr.362 prasībām.
16.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)
Veikt sadzīves un tiem pielīdzināmo atkritumu uzskaiti speciālā žurnālā, fiksējot
atkritumu daudzumus, veidus, transportēšanas datumus, apliecinot to ar atbildīgās
amatpersonas parakstu (“Atkritumu apsaimniekošanas likums” 20.pants).
16.4.ziĦas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām
Liepājas RVP līdz nākamā gada 15.februārim papīra formā vai elektroniska
dokumenta formā iesniegt valsts statistikas pārskatu "Nr.3-Pārskats par
atkritumiem" par iepriekšējo gadu (MK noteikumu Nr.1075 “Noteikumi par vides
aizsardzības valsts statistikas pārskatu veidlapām” 41.punkts).
16.5. atkritumu sadedzināšanas vai līdzsadedzināšanas iekārtai – iekārtas jauda,
iekārtā sadedzināmo atkritumu kategorijas, atkritumu daudzums
Neattiecas.
16.6.atkritumu poligoniem – poligona kategorija, ietilpība, darbības ilgums,
apglabājamo atkritumu veidi un kategorijas, prasības poligona iekārtošanai,
ekspluatācijai, uzraudzības un kontroles procedūrām, prasības poligona
slēgšanai un apsaimniekošanai pēc slēgšanas
Neattiecas.
17.Prasības augsnes, grunts, kā arī pazemes ūdeĦu aizsardzībai
1. Ievērot noteiktos aprobežojumus aizsargjoslām ap ūdens Ħemšanas vietu (LVĂMC
Nr. 4142) saskaĦā ar „Aizsargjoslu likuma” 35.un 39.pantu un MK noteikumu
Nr.43 “Aizsargjoslu ap ūdens Ħemšanas vietām noteikšanas metodika” 9., 10.,
12.pantu prasībām.
2. Stingrā režīma aizsargjoslā ap ūdens Ħemšanas vietu nodrošināt virszemes ūdens
noteci no aizsargjoslas. Aizsargjoslai jābūt labiekārtotai un iežogotai. Nožogojuma
augstums nedrīkst būt zemāks par 1.5 m, un uz tā jābūt informatīvai zīmei ar
uzrakstu “Nepiederošiem ieeja aizliegta” (MK noteikumu Nr.43 11.pants).
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3. Pazemes ūdens ieguves urbuma atveres aprīkojumam jābūt hermētiskiem, sūkĦu
telpa jāuztur sanitārajā un tehniskajā kārtībā, kā arī jānodrošina pret applūšanu.
(MK noteikumu Nr.736 34.punkts; 2000.gada 01.februāra noteikumu par Latvijas
būvnormatīvu LBN 222-99 “Ūdensapgādes ārējie tīkli un būves” 5.daĜa).
4. Pazemes ūdeĦu kvalitātes analīzes veikt šajā jomā akreditētā laboratorijā.
18.Nosacījumi iekārtas darbībai netipiskos apstākĜos
Nosacījumi netiek izvirzīti.
18’ Nosacījumi, pārtraucot iekārtas vai tās daĜas darbību, lai samazinātu ietekmi
uz vidi.
Nosacījumi netiek izvirzīti.
19.Nosacījumi avāriju novēršanai un darbībām ārkārtas situācijās
1.
2.

Nodrošināt piesardzības pasākumus, lai novērstu avārijas risku (likums "Par
piesārĦojumu" 5.pants).
Ugunsgrēka gadījumos rīkoties saskaĦā ar izstrādāto Ugunsdrošības instrukciju.

20.Prasības informācijai, kas sniedzama vides aizsardzības institūcijām, ja
pārkāpti atĜaujas nosacījumi, vai notikusi avārija kā arī prasības informācijai, kas
sniedzama vides aizsardzības institūcijām saskaĦā ar Eiropas PiesārĦojošo vielu un
izmešu pārneses reăistru, kā to nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada
18.janvāra Regula Nr.166/2006 par Eiropas PiesārĦojošo vielu un izmešu pārneses
reăistra ieviešanu un Padomes Direktīvu 91/689 EEK un 96/61/EK grozīšanu.

1. Nekavējoties informēt attiecīgās institūcijas, ja:
• pārkāpti atĜaujas nosacījumi;
• radušies vai var rasties draudi veselībai, dzīvībai vai videi;
• ir notikusi avārija.
2. PaziĦojumā operatoram jāiekĜauj šāda informācija:
• datums un laiks, kad negadījums noticis;
• negadījuma detaĜas;
• pasākumi, kas veikti, lai likvidētu sekas un izvairītos no negadījumu
atkārtošanās.
3. Veikt katra pārkāpuma un avārijas reăistrāciju.
21.Nosacījumi vides valsts inspektoru regulārajām kontrolēm.
Nodrošināt, inspekcijas veikšanai un atĜaujas nosacījumu pārbaudei, brīvu pieeju
nepieciešamajiem dokumentiem un datiem par objektu (2001.gada 15.marta likuma
“Par piesārĦojumu” 49.pants; 2006.gada 16.maija MK noteikumu Nr.400 VII
nodaĜa).
22.( Svītrots ar MK 08.07.2003. noteikumiem Nr.376)
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Tabulu saraksts
Tabulas
Nr
7.1.

9.1.

9.2.

9.3.
9.4.
10.1.
10.2.
11.1.
11.2
12.
13.1.
13.2.
13.3.
13.4.
14.1.
14.2.
14.3.
14.4.
16.1.
17.1.
17.2.
17.3.
18.

Nosaukums
Informācija par noslēgtajiem
līgumiem.
Ėīmiskās vielas, ėīmiskie produkti un
citi materiāli, ko izmanto ražošanas
procesā kā izejmateriālus vai
palīgmateriālus un kuri nav klasificēti
kā bīstami
Bīstamās ėīmiskās vielas un ėīmiskie
produkti, kas izmantoti ražošanā kā
izejmateriāli, palīgmateriāli vai
veidojas starpproduktos vai gala
produktos
Kurināmā vai degvielas izmantošana
siltumenerăijai, elektroenerăijai un
transportam uzĦēmumā
Uzglabāšanas tvertĦu saraksts
Elektroenerăijas izmantošana (gadā)
Siltumenerăijas izmantošana gadā
Ūdens ieguve
Informācija par ūdensapgādes sistēmu
un derīgo izrakteĦu (pazemes ūdens)
atradnēm
Ūdens lietošana
Emisijas avotu fizikālais raksturojums
No emisiju avotiem gaisā emitētās
vielas
Emisija no neorganizētiem emisiju
avotiem un smakas
PiesārĦojošo vielu emisijas limitu
projekts
PiesārĦojošās vielas notekūdeĦos
Tieša notekūdeĦu un lietusūdeĦu
izplūde ūdens objektos (grāvī, upē,
ezerā, jūrā)
NotekūdeĦu izplūde uz cita uzĦēmuma
attīrīšanas iekārtām
Operatora rīcībā esošie kanalizācijas
sistēmu raksturojošie dokumenti
TrokšĦa avoti un to rādītāji
Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem
Atkritumu savākšana un pārvadāšana
Atkritumu apglabāšana
Monitorings

Aizpildīta
(atzīmēt
ar X)
x

Komentārs, ja tabula nav
aizpildīta
AtĜaujā netiek pievienota
Neattiecas.

Neattiecas.

Neattiecas.

x

Neattiecas.
AtĜaujā netiek pievienota
Neattiecas.

X
AtĜaujā netiek pievienota
x

X
Neattiecas.
Neattiecas.
Neattiecas.
Neattiecas.
X
X

Neattiecas.
x

AtĜaujā netiek pievienota
Neattiecas.

X
X
Neattiecas.
X

15

11.1.tabula
Ūdens ieguve
Ūdens ieguves
avota identifikācijas
numurs
(*)

nosaukums un
atrašanās vieta
(adrese)

P 400353
LVĂMC Nr.4142

Artēziskais urbums
Centrs-1

Ūdens Ħemšanas avots (ūdenstilpe vai urbums)
ăeogrāfiskās koordinātas
ūdens saimnieciskā
iecirkĦa kods
Z platums
A garums
56029’02”

22005’43”

Piezīmes.
(*)

SaskaĦā ar Valsts ăeoloăijas dienesta un Latvijas Vides aăentūras klasifikatoru.

36556000

Ūdens daudzums
teritoriālais
kods

kubikmetri
dienā

kubikmetri
gadā

84798

191,8

70 000

12.tabula
Ūdens lietošana

Ūdens ieguves avoti un
izmantošanas veidi
1. No ārējiem piegādātājiem
2. No īpašniekam piederoša urbuma
3. Ezers vai upe
4. Jūras ūdens
5. Citi avoti
Kopā

Kopējais ūdens
patēriĦš
(kubikmetri
gadā)
66130

66130

Atdzesēšanai
(kubikmetri
gadā)

Ražošanas
procesiem
(kubikmetri
gadā)
5400

Sadzīves
vajadzībām
(kubikmetri
gadā)
58730

5400

58730

Citiem mērėiem
(kubikmetri
gadā)
2000

2000
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14.1.tabula
PiesārĦojošās vielas notekūdeĦos*
Izplūdes vietas
identifikācijas
numurs

PiesārĦojošā viela, parametrs
kods (3)

(1)

N 400046
Ventas upe

Pirms attīrīšanas

Koncentrācij
a, ko nedrīkst
pārsniegt
(mg/l) (2)

mg/l, 24
stundās
(vidēji)

tonnas
gadā (vidēji
)

35

120-450

7,34-27,5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Susp.vielas

230 026

BSP-5

230 003

ĖSP

230 004

Nkop

230 015

N/NO3
N/NH4
Pkop

230 013
230 012
230 016

-

-

-

-

-

-

-

-

P/PO4

230 010

-

-

-

Pēc attīrīšanas
Īss lietotās attīrīšanas
apraksts un tās efektivitāte
(%)

A400048
Aerotanks
Attīrīšanas efektivitāte.80 %

mg/l,
24 stundās
(vidēji)

tonnas
gadā
(vidēji)

Mazāk
nekā 35,0
Atbilstoša
attīrīšana
Atbilstoša
attīrīšana
Atbilstoša
attīrīšana
Bez limita
Bez limita
Atbilstoša
attīrīšana
Bez limita

Mazāk
nekā 2,14
Bez limita
Bez limita
Bez limita
Bez limita
Bez limita
Bez limita
Bez limita
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14.2.tabula
Tieša notekūdeĦu un lietusūdeĦu izplūde ūdens objektos (grāvī, upē, ezerā, jūrā)*
Izplūdes
vietas
nosaukums
un adrese
(vieta)

Izplūdes
vietas
identifikācijas
numurs
(1)

Izplūdes vietas
ăeogrāfiskās koordinātas

Z platums

A garums

SaĦemošā ūdenstilpe

nosaukums

Ūdenssaimniecības
iecirkĦa
kods

ūdens
caurte
ce
(m3/h)

NotekūdeĦu
daudzums
m3/d
(vidēji)

kubikmetru gadā
(vidēji)

Izplūdes ilgums
(2)

stundas/
diennaktī
dienas/ gadā

(1)

Nīgrandes
ciemata NAI

N 400046

56029’26”

22005’52”

Ventas upe

36554000

167,7

61 230

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

Atkritumu
klase

Atkritumu
nosau- kums

(1)

(2)

200301

Nešėiroti
sadzīves
atkritumi
Sadzīves
notekūdeĦu
attīrīšanas
dūĦas

190805

AtkriPagaidu
tumu glabāšanā
bīsta(tonnas
(3)
mība
gadā)

Ienākošā atkritumu plūsma (t/a)
saĦemts
saražots
no citiem
uzĦēmugalvetonkopā
miem
nais avots
nas
(uzĦēmē(4)
gadā
jsabiedrībām)

Izejošā atkritumu plūsma (t/a)
pārstrādāts
apglabāts
nodots citiem
uzĦēmumiem
RD(uzĦēmējdaudaukods
kods
sabieddzums
dzums
(5)
(6)
rībām)

Nav
bīstami

Iedzīvotāji

30

30

30

30

Nav
bīstami

NAI

90

90

90

90

kopā
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17.2.tabula
Atkritumu savākšana un pārvadāšana

Atkri- tumu
klase (1)

200301

190805

Atkritumu
nosaukums(2)

Nešėiroti
sadzīves
atkritumi

Sadzīves
notekūdeĦu
attīrīšanas dūĦas

Atkritumu
bīstamība(3)

Nav bīstami

Savākšanas
veids(4)

Pārvadāto
atkritumu
daudzums
(tonnas/ gadā)

Metāla
konteineri

Pārvadāšanas veids(5)

Autotransports
30

Autotransports
Nav
bīstami

Asenizācijas
muca

90

Pārvadāšanas
UzĦēmums
uzĦēmums
(uzĦēmēj(uzĦēmējsabiedrība), kas
sabiedrība)
saĦem
(vai atkritumu
atkritumus
radītājs)
Atkritumu
Atkritumu
pārvadāšanas apsaimniekošanas
uzĦēmums, kas
uzĦēmums, kas
saĦēmis
saĦēmis attiecīgu
attiecīgu atĜauju
atĜauju
Atkritumu
Atkritumu
pārvadāšanas apsaimniekošanas
uzĦēmums, kas
uzĦēmums, kas
saĦēmis
saĦēmis attiecīgu
attiecīgu atĜauju
atĜauju
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18.tabula
Monitorings
Monitoringam pakĜautie
parametri

Kods(1)

A 400048
NAI

Pirms NAI
Suspendētās vielas
BSP5
ĖSP

Paraugu Ħemšanas
metode

Konkrētā laboratorijā
akreditētas metodes

Analīzes metode un tehnoloăija

Konkrētā laboratorijā
akreditētas metodes

Kontroles biežums

Laboratorija, kas veic
analīzes

1 x gadā

Akreditēta
laboratorija

N 400046
Izplūde, Ventas upe

Ventas upes
ūdens
500 m pirms un 300 m
pēc NAI izplūdes

Izplūdē
Suspendētās vielas
ĖSP
BSP5
Pkop
Nkop
N/NH4
N/NO3
P/PO4

Konkrētā laboratorijā
akreditētas metodes

Konkrētā laboratorijā
akreditētas metodes

Konkrētā laboratorijā
akreditētas metodes

Konkrētā laboratorijā
akreditētas metodes

2 x gadā

BSP5
Suspendētās vielas
P kopējais
Amonija joni (NH4)
Nitrītjoni (NO3)
pH
O2
Cu
Zn
Saprobitātes indekss

1 x gadā
Akreditēta
laboratorija

Konkrētā laboratorijā
akreditētas metodes

Konkrētā laboratorijā
akreditētas metodes

1x3 gados
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2.pielikums

Kopsavilkums
1.UzĦēmuma (uzĦēmējsabiedrības) nosaukums.
Saldus novada pašvaldība Nīgrandes pagasta pārvalde
Nīgrandes pagasta Nīgrandes ciemata notekūdeĦu attīrīšanas iekārtas (NAI)
2.Informācija par operatoru, īpašnieku un iekārtas atrašanās vietu.
Nīgrandes ciemats, Nīgrandes pagasts, Saldus novads, LV 3899
3.PiesārĦojošās darbības apraksts, norādot izmantojamos resursus un emisiju ietekmi uz
vidi.
AtĜauja attiecas uz:
• Nīgrandes ciemata notekūdeĦu attīrīšanas iekārtu (NAI) ar jaudu 200 m³/dnn;
• Pazemes ūdens ieguvi – 70 000 m3/gadā.
Pieteiktās piesārĦojošās darbības veids atbilstoši Ministru kabineta 2002. gada 9. jūlija
noteikumu Nr. 294 “Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārĦojošās darbības un
izsniedzamas atĜaujas A un B piesārĦojošās darbības veikšanai” 1. pielikuma punktu:
8.9. - notekūdeĦu attīrīšanas iekārtas ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru diennaktī, kuras
attīrītos notekūdeĦus novada vidē.
3.1.ūdens patēriĦš (ikgadējais daudzums - esošām iekārtām) un pasākumi ūdens
lietošanas samazināšanai.
Nīgrandes ciemata apgāde ar dzeramo ūdeni, ko izmanto sadzīves un saimnieciskām
vajadzībām, notiek no artēziskā urbuma: “Centrs-1” (LVĂMC Nr. 4142). Otrs urbums
„Centrs-2” (LVĂMC Nr. 537) ir tamponēts. Ūdens ieguves dati tiek reăistrēti instrumentālās
uzskaites žurnālā. Ūdens ieguve no urbuma sastāda 70 000 m3 /gadā ( 191,8 m3 /dnn), skatīt
ūdens lietošanas gada bilanci attēlā B1. Urbumam nav izstrādāta pazemes ūdens ieguves
atradnes pase. Liepājas RVP uzskata, ka nepieciešams izstrādāt pazemes ūdens ieguves
atradnes pasi, atbilstoši MK noteikumu Nr.448 prasībām..
3.2.Galvenie izejmateriāli (arī kurināmais un degviela) un to lietojums.
Neattiecas.
3.3. Bīstamo ėīmisko vielu lietošana un plānotie pasākumi to aizvietošanai.
Neattiecas.
3.4.Nozīmīgākās emisijas gaisā un ūdenī (koncentrācija un ikgadējais lielums).
Saimnieciski - fekālie notekūdeĦi 61 230 m3/gadā tiek novadīti caur Nīgrandes ciemata
NAI., ar jauda 200 m3/dnn. Attīrītie notekūdeĦi tiek iepludināti Ventas upē.
3.5.Atkritumu veidošanās un apsaimniekošana.
Nīgrandes ciematā veidojas:
• Sadzīves atkritumi - sauso sadzīves atkritumu savākšanai ciemā izvietoti 20 standarta
konteineri. Konteinerus 2 x mēnesī saskaĦā ar noslēgto līgumu izved atkritumu
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apsaimniekotājuzĦēmums SIA „Viduskurzemes AAO”. Gada laikā veidojas 30 t
atkritumu.
• NAI dūĦas - gada laikā no NAI veidojas 90 t dūĦas, kuras ar asenizācijas mucu tiek
izsūknētas un pēc tam izvestas uz lauksaimniecībā izmantojamām zemēm.
Atkritumu veidošanos un plūsmu skatīt 17.1. un 17.2. tabulās.
3.6.trokšĦa emisijas līmenis.
Neattiecas.
4.Iespējamo avāriju novēršana.
Ugunsdzēsības vajadzībām darba zonās ir izvietoti ugunsdzēšamie aparāti (13 gab.) un
izstrādāta Ugunsdrošības instrukcija. ugunsdzēsības gadījumiem.
Ja kanalizācijas sistēmā rodas sarežăījumi, tad ar asenizācijas mašīnu notekūdeni var izvest uz
citām tuvumā esošām NAI.. Attīrīšanas iekārtu operators tiek instruēts par darba drošību un
ugunsdzēsības noteikumu ievērošanu un regulāri tiek veiktas pārbaudes.

5.Nākotnes plānus - iekārtas plānotā paplašināšanās, atsevišėu daĜu vai procesu
modernizāciju.
Projekta „Saldus novada Nīgrandes pagasta ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu attīstība”
ietvaros ciematā plānots veikt ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas rekonstrukciju.
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