Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

VALSTS VIDES DIENESTA
LIEPĀJAS REĢIONĀLĀ VIDES PĀRVALDE
Reģistrācijas Nr. 90000017078, Jaunā ostmala 2a, Liepāja, LV-3401,
tālrunis 63424826, fakss 63426902, e-pasts: lrvp@liepaja.vvd.gov.lv

2011.gada 26.oktobris
L Ē M U M S Nr.95
Par 2010.gada 20.septembrī Saldus novada pašvaldības Nīgrandes pagasta pārvaldei
izsniegtās B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas Nr.LI-10-IB-0045
papildināšanu un atļaujas nosacījumu pārskatīšanu.
Adresāts (iesniedzējs):
Nīgrandes pagasta pārvalde, reģistrācijas Nr.90000069351, juridiskā adrese: Ventas iela 2,
Nīgrandes pagasts, Saldus novads, LV 3899.
Iesniedzēja prasījums:
Nīgrandes pagasta pārvaldes iesniegums ar lūgumu Nīgrandes centram izsniegtajā B
kategorijas piesārņojošās darbības atļaujā Nr.LI-10-IB-0045:
 iekļaut jaunu artēzisko urbumu ar LVĢMC Datu Bāzes Nr.14973, P400831, kas
atrodas Nīgrandē, zemesgabalā „Ūdensapgādes urbums Nīgrande” ar kad.Nr.8470
003 0203,
 iekļaut informāciju par jaunizbūvēto ūdens sagatavošanas staciju,
 iekļaut informāciju par jaunizbūvētiem ūdens rezervuāriem, 2.pacēluma sūkņu staciju
un likvidēt informāciju par ūdenstorņiem,
 iekļaut informāciju par ultraskaņas plūsmas mērītāju pieplūstošo notekūdeņu
uzskaitei.
Dalībnieku viedokļi un argumenti: Neattiecas
Izvērtētā dokumentācija:
1.Nīgrandes pagasta pārvaldes 2011.gada 12.oktobra iesniegums ar pielikumiem - uz 54
lapām.
2.Liepājas RVP 2010.gada 20.septembrī Nīgrandes pagasta pārvaldei izdotā atļauja B
kategorijas piesārņojošai darbībai Nr.LI-10-IB-0045 - uz 13 lapām.
Faktu konstatējums:
1.Izskatot Nīgrandes pagasta pārvaldes iesniegtos dokumentus, Liepājas RVP konstatēja, ka
2011.gadā realizētā ERAF projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Nīgrandes pagasta
Nīgrandes ciemā” ietvaros tika:
 izbūvēts jauns artēziskais urbums ar LVĢMC datu bāzes Nr.14973, P400831
Nīgrandē, zemesgabalā „Ūdensapgādes urbums Nīgrande”,
 izbūvēta jauna ūdens sagatavošanas stacija ar atdzelžošanas iekārtām,
 izbūvēti 2 ūdens rezervuāri un 2.pacēluma sūkņu stacija,
 izbūvēti un rekonstruēti pašteces kanalizācijas tīkli ar kopējo garumu -145,1 m,
 izbūvēts ūdensvads ar kopējo garumu- 2030,9 m,
 ierīkots ultraskaņas plūsmas mērītājs NAI pieplūstošo notekūdeņu uzskaitei.
Kopējais iegūtā ūdens daudzums Nīgrandē, zemesgabalā „Ūdensapgādes urbums
Nīgrande” nemainās un ir 70 000 m3/gadā.
2.No atļaujas Nr. LI-10-IB-0045 izsniegšanas 2010.gada 20.septembrī ir notikušas izmaiņas
normatīvajos aktos, uz kuriem pamatojoties tā ir izsniegta,

Lēmuma pieņemšanas pamatojums:
1.Nīgrandes ciemā 2011.gadā realizēts ERAF projekts „Ūdenssaimniecības attīstība
Nīgrandes pagasta Nīgrandes ciemā”.
2.2010.gada 30.novembra MK noteikumu Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C
kategorijas piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas
piesārņojošo darbību veikšanai” 49.punkts.
3.2001.gada 15.marta likums „Par piesārņojumu” 32.panta (2) punkts.
Pieņemtais lēmums:
Veikt 2010.gada 20.septembrī Nīgrandes pagasta pārvaldei izsniegtās B kategorijas
piesārņojošās darbības atļaujas Nr.LI-11-IB-0045 atļaujas nosacījumu pārskatīšanu šādos
punktos:
1. A sadaļas 1.punktu izteikt šādā redakcijā:
I.2006.gada 02.novembra “Vides aizsardzības likums”,
Grozījumi likumā 2007.gada 21.jūnijā, 2008.gada 14.februārī, 2008.gada 14.novembrī,
2009.gada 12.jūnijā, 2009.gada 01.decembrī, 2010.gada 16.decembrī,
1.LR MK 2009.gada 17.februāra noteikumi Nr.158 "Noteikumi par prasībām attiecībā
uz vides monitoringu un tā veikšanas kārtību, piesārņojošo vielu reģistra izveidi un
informācijas pieejamību sabiedrībai”,
Grozījumi noteikumos 2010.gada 05.janvārī,
II.2001.gada 15.marta likums "Par piesārņojumu",
Grozījumi likumā 2002.gada 20.jūnijā, 2003.gada 18.decembrī, 2005.gada 27.janvārī,
2006.gada 06.aprīlī, 2007.gada 27.septembrī, 2007.gada 25.oktobrī, 2009.gada
07.maijā, 2009.gada 10.decembrī, 2010.gada 17.jūnijā, 2010.gada 16.decembrī,
2011.gada 14.jūlijā,
1.LR MK 2010.gada 30.novembra noteikumi Nr.1082 "Kārtība, kādā piesakāmas A,B
un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas
piesārņojošo darbību veikšanai",
2.LR MK 2002.gada 22.janvāra noteikumi Nr.34 "Noteikumi par piesārņojošo vielu
emisiju ūdenī",
Grozījumi noteikumos 2007.gada 16.janvārī, 2008.gada 15.aprīlī, 2010.gada 27.jūlijā,
3.LR MK 2002.gada 12.marta noteikumi Nr.118 "Noteikumi par virszemes un pazemes
ūdens kvalitāti”,
Grozījumi noteikumos 2002.gada 01.oktobrī, 2005.gada 04.oktobrī, 2008.gada
07.jūlijā, 2009.gada 11.augustā, 2009.gada 29.septembrī, 2009.gada 22.decembrī,
4.LR MK 2006.gada 02.maija noteikumi Nr.362 ”Noteikumi par notekūdeņu dūņu un
to komposta izmantošanu, monitoringu un kontroli”,
5.LR MK 2011.gada 30.augusta noteikumi Nr.666 “Noteikumi par valsts nodevu par
atļaujas izsniegšanu A un B kategorijas piesārņojošai darbībai, atļaujas nosacījumu
pārskatīšanu, kā arī valsts nodevas maksāšanas kārtību un atvieglojumiem”,
III..2002.gada 12.septembra “Ūdens apsaimniekošanas likums”,
Grozījumi likumā 2002.gada 12.decembrī, 2004.gada 29.aprīlī, 2005.gada
03.februārī, 2007.gada 31.maijā, 2009.gada 23.aprīlī, 2010.gada 25.marts,
2010.gada 30.septembrī, 2010.gada 20.decembrī, 2011.gada 03.martā,
1.LR MK 2003.gada 29.aprīļa noteikumi Nr.235 "Dzeramā ūdens obligātās
nekaitīguma prasības, monitoringa un kontroles kārtība",
Grozījumi noteikumos 2005.gada 06.decembrī, 2006.gada 03.janvārī, 2007.gada
27.martā, 2008.gada 19.maijā, 2009.gada 28.jūlijā, 2009.gada 29.septembrī,
2010.gada 21.jūnijā,
2.LR MK 2003.gada 23.decembra noteikumi Nr.736 "Noteikumi par ūdens resursu
lietošanas atļauju",
Grozījumi noteikumos 2005.gada 13.septembrī, 2009.gada 27.oktobrī,
3.LR MK 2000.gada 01.februāra noteikumi Nr.38 "Noteikumi par Latvijas
būvnormatīvu LBN 222-99 “Ūdensapgādes ārējie tīkli un būves””,
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Grozījumi noteikumos 2004.gada 21.decembrī, 2009.gada 08.septembrī,
4.2011.gada 06.septembra MK noteikumi Nr.696 “Zemes dzīļu izmantošanas licenču
un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas kārtība”,
IV.2010.gada 28.oktobra “Atkritumu apsaimniekošanas likums”,
1.LR MK 2011.gada 19.aprīļa noteikumi Nr.302 “Noteikumi par atkritumu
klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus”,
Grozījumi likumā 2010.gada 16.decembrī
V.2005.gada 15.decembra likums “Dabas resursu nodokļa likums”,
Grozījumi likumā 2006.gada 19.decembrī, 2007.gada 08.novembrī, 2007.gada
13.decembrī, 2008.gada 08.maijā, 2008.gada 14.novembrī, 2009.gada 12.jūnijā,
2010.gada 20.decembrī,
1.LR MK 2007.gada 19.jūnija noteikumi Nr.404 "Dabas resursu nodokļa aprēķināšanas
un maksāšanas kārtība un kārtība, kādā izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju",
Grozījumi noteikumos 2009.gada 02.jūnijā, 2010.gada 13.aprīlī,
VI.1997.gada 05.februāra “Aizsargjoslu likums”,
Grozījumi likumā 2002.gada 21.februārī, 2003.gada 19.jūnijā, 2005.gada 22.jūnijā,
2008.gada 06.martā, 2009.gada 14.maijā, 2010.gada 16.decembrī,
1.LR MK 2004.gada 20.janvāra MK noteikumi Nr.43 “Aizsargjoslu ap ūdens ņemšanas
vietām noteikšanas metodika”,
Grozījumi noteikumos 2008.gada 17.martā, 2009.gada 13.oktobrī,
2.LR MK 2006.gada 10.oktobra noteikumi Nr.833 “Ekspluatācijas aizsargjoslu
noteikšanas metodika gar ūdensvadu un kanalizācijas tīkliem”,
VII.1997.gada 27.februāra likums “Par mērījumu vienotību”,
Grozījumi likumā 1998.gada 01.aprīlī, 1999.gada 05.janvārī, 1999.gada 04.martā,
2001.gada 05.aprīlī, 2004.gada 27.maijā, 2006.gada 22.jūnijā, 2008.gada
14.novembrī, 2009.gada 12.jūnijā,
1.LR MK 2007.gada 09.janvāra noteikumi Nr.40 “Noteikumi par valsts metroloģiskajai
kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu sarakstu”,
Grozījumi noteikumos 2008.gada 03.jūnijā, 2011.gada 23.augustā,
2.LR MK 2006.gada 05.decembra noteikumi Nr.981 “Noteikumi par mērīšanas līdzekļu
atkārtoto verificēšanu, verificēšanas sertifikātiem un verificēšanas atzīmēm”,
Grozījumi noteikumos 2010.gada 14.septembrī,
3.LR MK 2008.gada 25.augusta noteikumi Nr.693 „Noteikumi par mērīšanas līdzekļu
kalibrēšanu”,
Grozījumi noteikumos 2010.gada 20.jūlijā, 2011.gada 06.septembrī,
VIII.1997.gada 06.novembra “Valsts statistikas likums”,
Grozījumi likumā 1999.gada 28.janvārī, 2004.gada 18.martā, 2004.gada 07.oktobrī,
2006.gada 16.martā, 2007.gada 15.novembrī, 2009.gada 29.janvārī,
1.LR MK 2008.gada 22.decembra noteikumi Nr.1075 “Noteikumi par vides
aizsardzības valsts statistikas pārskatu veidlapām”,
Grozījumi noteikumos 2009.gada 28.decembrī,
2.LR MK 2008.gada 15.janvāra noteikumi Nr.11 „Noteikumi par rūpniecības
produkcijas klasifikāciju (PRODCOM),
Grozījumi noteikumos 2008.gada 25.novembrī, 2010gada 30.martā, 2011.gada
08.februārī,
3.LR MK 2010.gada 30.marts noteikumi Nr.315 “Noteikumi par Administratīvo
teritoriju un teritoriālo vienību klasifikatoru”,
Grozījumi noteikumos 2010.gada 09.novembrī,
4.LR MK 2010.gada 30.marts noteikumi Nr.318 “Noteikumi par ūdens saimniecisko
iecirkņu klasifikatoru”.
2. A sadaļas 6.punktu izteikt šādā redakcijā:
Atļauja LI-10-IB-0045 aizstāj:
 2005.gada 28.septembrī izdoto atļauju B kategorijas piesārņojošai darbībai Nr.LIT21-161B ar derīguma termiņu - 2010.gada 28.septembris.
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3. B sadaļas „Pieteiktā darbība, iesnieguma novērtējums un atļaujas izsniegšanas
pamatojums” 7.punktu izteikt šādā redakcijā:
„Nīgrandes ciems atrodas Saldus novada Nīgrandes pagastā. Ūdensapgāde izveidota, lai
nodrošinātu ciema daudzdzīvokļu māju un privātmāju iedzīvotājus, Nīgrandes pamatskolas
skolēnus, pedagogus un skolas tehniskos darbiniekus, bērnudārza audzēkņus un tehniskos
darbiniekus, bibliotēku, pagasta pārvaldi un veikalus ar ūdeni sadzīves vajadzībām. Ūdens
tiek izmantots arī privāto lopu dzirdināšanai un katlu mājas sistēmas papildināšanai un ūdens
atdzelžošanas stacijas darbības nodrošināšanai. Uz NAI aiziet ~ 87% no patērētā ūdens
daudzuma.
Nīgrandes ciema kopējā kanalizācijas sistēma ar pārsūknēšanas staciju un tipveida
notekūdeņu attīrīšanas iekārtām (NAI) – aerotenku ar projektēto jaudu 200 m³/dnn tika
nodotas ekspluatācijā 1974.gadā. 2000.gadā NAI ir veikts kapitālais remonts, un ierīkots
pēcattīrīšanas dīķis. Kanalizācijas sistēma izbūvēta no 150-200 mm keramikas caurulēm,
skata akas veidotas no saliekamiem dzelzsbetona grodiem.
Attīrīšanas iekārtu darbība - notekūdeņi paštecē nonāk pievades kamerā, aiz kuras ir ierīkota
redeļaka ar rupjām restēm. Pēc tām no lieliem piemaisījumiem mehāniski attīrītais ūdens
ieplūst aerotenkā, kur notiek bioloģiskā notekūdeņu attīrīšana. Bioloģiskajam blokam ir divas
aerācijas kameras, kuras sastāv no aktīvo dūņu aerācijas tvertnēm un nostādinātāja. Pēc
bioloģiskās attīrīšanas notekūdeņi ieplūst otrreizējā nostādinātājā, no kura ar gaisa palīdzību
tur nokļuvušās aktīvās dūņas tiek recirkulētas atpakaļ uz aerotenku vai liekās dūņas nonāk
dūņu akā. Pēc tam notekūdens pašteces ceļā ieplūst pēcattīrīšanas biodīķī, kurā tas papildus
tiek nostādināts. Pēc NAI attīrītais notekūdens tiek novadīts Ventas upē.
Precīzai notekūdeņu uzskaitei pirms NAI uzstādīts ultraskaņas notekūdens plūsmas mērītājs.
No NAI pēc vajadzības tiek atsūknētas liekās dūņas, kuras tiek izmantotas kā
lauksaimniecības mēslojums. Aerotenka, biodīķa un nosēdaku tīrīšanu veic katru gadu pēc
vajadzības. Gadā maksimāli veidojas 90 tonnas dūņas, kas tiek izvestas uz kooperatīvās
sabiedrības Meldzere lietošanā esošajām lauksaimnieciskajām zemēm un apartas.
Nīgrandes ciema un bērnudārza katlu māju darbība atbilst C kategorijai, un tām ir izsniegti C
kategorijas apliecinājumi.”
4. B sadaļas „Pieteiktā darbība, iesnieguma novērtējums un atļaujas izsniegšanas
pamatojums” 8.punktu papildināt ar informāciju šādā redakcijā:
„Ģeomorfoloģiski objekts atrodas Viduslatvijas zemienes Vadakstes līdzenumā ar izteikti
mālainu grunšu izplatību. Reljefs izpētes trases joslā mainās no 47,50 m līdz 56,30 absolūto
atzīmju robežās.
Gruntsūdens līmenis pēc izpētes rezultātiem (22.08.2010) tika konstatēts no 2,2 līdz 3,9 m
dziļumam no zemes virsmas. Pēc absolūtajām augstuma atzīmēm gruntsūdens līmenis tika
konstatēts 45,10 m līdz 54,10 m. Iespējamās gruntsūdeņa līmeņa maksimālās svārstības ir
robežās ± 0,5 m.
Saskaņā ar apstiprināto Nīgrandes pagasta teritorijas plānojumu (2006.gada 13.decembra
saistošie noteikumi Nr.7), notekūdeņu attīrīšanas iekārtas atrodas teritorijā ar zemes
izmantošanas mērķi – sabiedriskās apbūves teritorija (SA) un artēziskās akas, ūdens
rezervuāri, 2.pacēluma sūkņu stacija un dzeramā ūdens attīrīšanas iekārtas atrodas teritorijā
ar zemes izmantošanas mērķi – rūpnieciskās (ražošanas) apbūves teritorija (R).”
5. B sadaļas „Pieteiktā darbība, iesnieguma novērtējums un atļaujas izsniegšanas
pamatojums” 10.2.punktu izteikt šādā redakcijā:
„1.2011.gadā realizētā ERAF projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Nīgrandes pagasta
Nīgrandes ciemā” ietvaros tika:
 izbūvēta jauna un rekonstruēta esošā artēziskā aka;
 likvidēti 2 ūdenstorņi, to vietā izbūvējot divus ūdens rezervuārus un 2.pacēluma
sūkņu staciju;
 izbūvētas dzeramā ūdens atdzelžošanas iekārtas;
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uzstādīts ultraskaņas plūsmas mērītājs pieplūstošu notekūdeņu uzskaitei notekūdeņu
attīrīšanas iekārtās;
2.Par pazemes ūdeņu atradnes pases izstrādi 2011.gada septembrī noslēgts līgums ar SIA
„Geo Konsultants”. Pēc pases saņemšanas tā tiks iesniegta Liepājas reģionālajā vides
pārvaldē.”
6. B sadaļas „Pieteiktā darbība, iesnieguma novērtējums un atļaujas izsniegšanas
pamatojums” 10.3.punkta 1.daļu izteikt šādā redakcijā:
„1.Ciema apgāde ar dzeramo ūdeni, ko izmanto sadzīves, ražošanas vajadzībām tiek īstenota
no artēziskā urbuma „Nīgrande” (LVĢMC Nr.14973) un „Centrs” (LVĢMC Nr.4142),
skatīt 11.1.tabulu. Abiem urbumiem stingrā režīma aizsargjoslas rādiuss - 10 m.
Urbumam Nīgrande bakterioloģiskā un ķīmiskā aizsargjosla nav nepieciešama, bet
urbumam Centrs bakterioloģiskā aizsargjosla ir 33 m un ķīmiskā – 225 m.
Abiem urbumiem ir stingrā režīma aizsargzonas nožogojums, un urbumos uzstādīti
verificēti ūdens skaitītāji. Ūdens ieguves dati tiek reģistrēti uzskaites žurnālā katra
mēneša pirmajā datumā.
Ūdens sagatavošanas stacija nodota ekspluatācijā 2011.gadā un tā sastāv no
atdzelžošanas iekārtas EcoIRON PDA-1202. Iekārtas ražība līdz 12 kubikmetri stundā.
Viss patērētājiem padotais dzeramais ūdens iziet caur atdzelžošanas iekārtām.
Izvēlētā tehnoloģija balstās uz fizikālo principu. Sākumā ūdens tiek piesātināts ar gaisu,
lai notiktu dzelzs oksidēšana, bet otrajā stadijā notiek ūdens filtrēšana. Iekārtas korpuss
izgatavots no karsti velmēta tērauda ar izmēriem D=1000 mm un H=1900 mm. Darba
spiediens ir 3 bar. Filtrējošais materiāls – dažādu frakciju kvarca smilts maisījums.
Iekārta aprīkota ar automātiskiem aizbīdņiem ar pneimatisko piedziņu, kura, saņemot
signālus no vadības bloka, regulē iekārtas darbību. Skalošana tiek nodrošināta ar
ieplūstošo ūdeni. Skalošanas intervāls ir atkarīgs no ienākošā ūdens netīrības pakāpes, bet
parasti tas ir 1-2 reizes nedēļā 4-8 min ar 2-3 m3 nepieciešamo skalojamo ūdeņu
daudzumu filtram. Iekārtas komplektācijā ietilpst vadības panelis, kuru iespējam ieregulēt
kad, cik ilgi un kurās nedēļas dienās notiks skalošanas process.
Ir paredzētas divas ūdens paraugu ņemšanas vietas – viena pirms un viena pēc
atdzelžošanas iekārtas. Pirms un pēc atdzelžošanas iekārtas ir paredzēti ūdens mērīšanas
mezgli.
Ūdens sagatavošanas stacijā ir stacionārs dīzeļģenerators, lai nodrošinātu nepārtrauktu
atdzelžošanas iekārtu, artēzisko aku un 2.pacēluma sūkņu stacijas darbību.
Ūdensvada trase un atzari izbūvēta no polietilēna (PE) caurulēm ar Ø32 mm, 40mm,
63mm, 110mm, 160mm, 225mm.
Nīgrandes ciema ūdens izmantošanas bilanci skatīt 1.attēlā.”
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1.attēls
DZERAMĀ ŪDENS IZMANTOŠANAS BILANCE NĪGRANDES CIEMĀ ( m3/gadā )
Artēziskais urbums Nīgrande
P400831;
LVĢMC Nr.14973

Artēziskais urb. Centrs
P400353;
LVĢMC Nr.4142

35 000

35 000

Zudumi
3 870

Iedzīvotāji
52 830

Ūdens
rezervuāri
70 000

2 katlu mājas;
atdzelžošana
3 500

Nodots citiem
2 000

Bērnu dārzs
1 300

Skola
4 600

Lopi
1 900

A 400048
NAI – Aerotenks ; BD
61 230

Izplūde N400046
Ventas upē
7. B sadaļas „Pieteiktā darbība, iesnieguma novērtējums un atļaujas izsniegšanas
pamatojums” 10.6.punkta B1.tabulu izteikt šādā redakcijā:
B1.tabula
Piesārņojošās vielas notekūdeņos
Piesārņo Piesārņojoš Piesārņo- Faktiskā
PiesārņoFaktiskā
jošās
jošā viela
o vielu
juma
piesārņojošo
piesārņojošo
vielas
limitējošā
samazinā- vielu
vielu vidējā
kods
koncentrāc. juma %
koncentrācija
koncentrācija
(MK
(mg/l)
2011.gads
2011.gads.
pēc MK
Nr.34)
(mg/l)
(mg/l)
Nr.34
ieplūdē
izplūdē
Susp.vielas

230 026

BSP5

230 003

Mazāk
nekā 35,0
Atbilstoša
attīrīšana

90

93,3

10

50-70

57,2

6,44
6

ĶSP

230 004

N kopējais
N/NH4
N/NO3
P kopējais
P/PO4

230 015
230 012
230 013
230 016
230 010

Atbilstoša
attīrīšana
-

64,4

50-75

35,1
12,6
7,64
1,18
2,92
2,86

-

8. B sadaļas „Pieteiktā darbība, iesnieguma novērtējums un atļaujas izsniegšanas
pamatojums” 10.6.punktu papildināt ar informāciju šādā redakcijā:
„Ventas upei uzstādītie vides kvalitātes mērķi nosaka, ka upei no valsts robežas līdz
Skrundai jāatbilst lašveidīgo zivju audzēšanai piemērotu ūdeņu ķīmiskai un bioloģiskai
kvalitātei. Ventas upes ūdens kvalitātes datus skatīt B1.tabulā.
B1.tabula
Ventas upes ūdens kvalitāte
Parametrs
Parametru
Faktiskie ūdens analīžu rezultāti
robežlielums
(mg/l)
(MK Nr.118) (mg/l)
2011.gada 30.maijs
300m pirms NAI
500m pēc NAI
Susp.vielas
5,5
19,1
≤ 25,0
BSP5
0,73
16
≤2
pH
8,1
7
6-9
N/NH4
0,14
0,048
≤ 0,78
N/NH3
≤ 0,025
N/NO2
0,017
0,007
≤ 0,01
P kopējais
0,114
0,144
≤ 0,065
Izšķīdušais
50 % > 9
skābeklis -O2
Fenolu indekss
0,005
Kopējais
hlors

brīvais

≤ 0,005

-

-

Varš (Cu)

≤ 0,04

<0,004

<0,004

Cinks (Zn)

≤ 0,3

<0,004

0,008

Pēc analīžu rezultātiem var redzēt, ka Ventas upes ūdeņi ne vienmēr atbilst lašveidīgo
zivju ūdeņu izvirzītajiem kvalitātes robežlielumiem:
– fosfors (Pkop) pārsniedz robežvērtību gan pirms, gan pēc NAI, ar tendenci
palielināties pēc NAI, kas varētu būt skaidrojams ar to, ka upes un izplūstošie
notekūdeņi vēl nav pietiekoši sajaukušies. Nīgrandes NAI tehnoloģiskā procesā
netiek pielietoti speciāli fosfora saistīšanas līdzekļi –fosfors saistās tikai augošajā
dūņu masā.
– BSP5 (raksturo organisko vielu daudzumu ūdeņos) pārsniedz robežvērtību pēc
NAI, kas varētu būt skaidrojams ar to, ja upē mazs caurplūdums, tad
mikroorganismiem, lai mineralizētu ūdenī esošās viegli noārdāmās organiskās
vielas, vajadzīgs lielāks skābekļa daudzums. Tendence pēc NAI izplūdes – BSP5
palielināties ir tāpēc, ka parauga ņemšanas vietā upes un izplūstošie notekūdeņi
vēl nav pietiekoši sajaukušies.
Liepājas RVP uzskata, ka:
 upes ūdens analīžu paraugus jāturpina ņemt 1x gadā 500 m pirms un 300 m pēc
Nīgrandes ciema NAI.
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9. B sadaļas „Pieteiktā darbība, iesnieguma novērtējums un atļaujas izsniegšanas
pamatojums” 10.10.punktu papildināt ar informāciju šādā redakcijā:
„2.pacēluma sūkņu stacijā ir izbūvēti 2 rezervuāri ar tilpumiem katrs pa 110 m3, bet darba
tilpumi ir 100 m3. Saskaņā ar LBN 222-99 “Ūdensapgādes ārējie tīkli un būves” 21.punktu
un šī LBN pielikuma 4.tabulu, ugunsdzēsības ūdens patēriņš objektā pieņemts – 15 l/s, ņemot
vērā apbūves īpašības, ugunsgrēka ilgums – 3 stundas. Nepieciešamais ūdens daudzums
ugunsgrēka dzēšanai – 162 m3. Pēc diennakts ūdens patēriņa grafika noteikts, ka
nepieciešamais izlīdzinošai ūdens tilpums Nīgrandes ciema ūdensapgādes sistēmai ir – 35
m3. Aprēķinātais kopējais nepieciešamais ūdens daudzums rezervuāros – 197m3. Saskaņā ar
LBN 222-99 “Ūdensapgādes ārējie tīkli un būves” 33.2.punktu, ugunsdzēsības ūdens
tilpumam jāatjaunojas 36 stundu laikā, ko nodrošina paredzētās ūdens atdzelžošanas iekārtas.
Hidrantu atrašanās vietas apzīmē ar norādītajzīmēm atbilstoši standartam LVS 446:2004
“Ugunsdrošībai un civilajai aizsardzībai lietojamās drošības zīmes un signālkrāsojums”.”
10. C sadaļas „Atļaujas nosacījumi” 11.1.punkta 1., 2.apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:
„1.Saldus novada Nīgrandes pagasta Nīgrandes ciema NAI saimnieciskā darbība jāveic
atbilstoši:
 atļaujas A sadaļā minēto normatīvo aktu prasībām,
 darbības aprakstam B sadaļā,
 atļaujas nosacījumiem.
2.Atļauja attiecas uz Saldus novada Nīgrandes pagasta Nīgrandes ciema:
 notekūdeņu attīrīšanas iekārtu (NAI) ar jaudu - 200 m3/dnn,
 pazemes ūdens ieguvi - 70 000 m3/gadā.
11. C sadaļas „Atļaujas nosacījumi” 12.1.punkta 1. apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:
„1.Ciema ūdensapgādei nepieciešamo pazemes ūdeni – 70 000 m3/gadā iegūt no
artēziskiem urbumiem Nīgrande (LVĢMC Nr.14973) un Centrs (LVĢMC Nr.4142),
atbilstoši 11.1.tabulai.”
12. C sadaļas „Atļaujas nosacījumi” 14.5.punktu izteikt šādā redakcijā:
Notekūdeņu uzskaitei izmantot standartizētu vai metroloģiski pārbaudītu mēraparatūru,
veikt mēraparātu pārbaudi.”
13. C sadaļas „Atļaujas nosacījumi” 17.punkta 1. apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:
„2.Ievērot noteiktos aprobežojumus aizsargjoslām ap ciema ūdens ņemšanas vietām
Nīgrande (LVĢMC Nr.14973) un Centrs (LVĢMC Nr.4142) saskaņā ar Aizsargjoslu
likuma 35.un 39.pantu un 2004.gada 20.janvāra MK noteikumu Nr.43 “Aizsargjoslu ap
ūdens ņemšanas vietām noteikšanas metodika” 9., 10., 12.pantu prasībām.”
14. Atļaujas 2.pielikuma „Kopsavilkums” 3.1.punkta 1.un 2.teikumu izteikt šādā redakcijā:
„Ciema apgāde ar dzeramo ūdeni, ko izmanto sadzīves, ražošanas vajadzībām tiek īstenota
no artēziskā urbuma „Nīgrande” (LVĢMC Nr.14973) un „Centrs” (LVĢMC Nr.4142).”
„
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15. 11.1. tabulu izteikt šādā redakcijā:

11.1 tabula
Ūdens ieguve
Ūdens ieguves avota
identif- ikācijas
numurs
(*)

P400353
(LVĢMC Nr.4142)

Ūdens ņemšanas avots (ūdenstilpe vai urbums)
ģeogrāfiskās
nosaukums un
ūdens saimnieciskā
koordinātas
atrašanās vieta
iecirkņa kods
Z
(adrese)
A garums
platums
36776
Art. urbums „Centrs”
Laurupīte no iztekas līdz
Nīgrande, Nīgrandes
56º29'02"
22º05'43"
ietekai Ventā
pagasts
(Vecais kods 36556000)

Art. urbums „Nīgrande”

P400353
Nīgrande, Nīgrandes
(LVĢMC Nr.14973)
pagasts

56º29'00"

22º05'40"

Laurupīte no iztekas līdz
ietekai Ventā
(Vecais kods 36556000)

Ūdens daudzums
teritoriālai
s kods

kubikmetri
dienā

kubikmetri
gadā

0840270
Nīgrandes
pagasts

95,9

35 000

0840270
Nīgrandes
pagasts

95,9

35 000

Piezīmes.
(*)

Saskaņā ar Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra klasifikatoru.
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Piemērotās tiesību normas:
1.2001.gada 15.marta likums „Par piesārņojumu” 32.panta (2) punkts.
2.2010.gada 30.novembra MK noteikumu Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C
kategorijas piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas
piesārņojošo darbību veikšanai” 49.punkts.
3.2001.gada 25.oktobra „Administratīvā procesa likums” 65.panta (4) daļa, 67.pants.

Lēmums ir neatņemama Nīgrandes pagasta pārvaldes B kategorijas piesārņojošās darbības
atļaujas Nr.LI-10-IB-0045 sastāvdaļa kopš lēmuma spēkā stāšanās dienas. Atļaujas turētāja
pienākums ir uzrādīt šo lēmumu kontrolējošām institūcijām.

Lēmumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Vides pārraudzības
valsts birojā. Iesniegumu par apstrīdēšanu iesniegt Liepājas reģionālajā vides pārvaldē, Jaunā
ostmalā 2a, Liepājā, LV3401.

Lēmuma kopija nosūtīta:
1.Veselības inspekcijas Kurzemes kontroles nodaļa, reģistrācijas Nr.90002448818,
E.Veidenbauma iela 11, Liepāja, LV3401 (elektroniski).
2.Vides pārraudzības valsts birojs, reģistrācijas Nr.90000628077, Rūpniecības iela 23, Rīga,
LV1045.
3.Saldus novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.90009114646, Striķu iela 3, Saldus, Saldus
novads, LV3801(elektroniski).

Direktore

I.Sotņikova
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