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A sadaļa
Vispārīgā informācija par atļauju
1. Normatīvie akti, uz kuriem pamatojoties izsniegta atļauja:
Latvijas Republikas likumi
1) 2006.gada 02.novembra “Vides aizsardzības likums”,
2) 2001.gada 15.marta likums "Par piesārņojumu",
3) 2010.gada 28.oktobra “Atkritumu apsaimniekošanas likums”,
4) 2005.gada 15.decembra likums “Dabas resursu nodokļa likums”,
5) 1997.gada 05.februāra “Aizsargjoslu likums”,
6) 1997.gada 27.februāra likums “Par mērījumu vienotību”,
7 997.gada 06.novembra “Valsts statistikas likums”.
Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi
1) 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) 2002.gada 22.janvāra noteikumi Nr.34 "Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī",
3) 2002.gada 12.marta noteikumi Nr.118 "Noteikumi par virszemes un pazemes ūdens
kvalitāti”,
4) 2006.gada 02.maija noteikumi Nr.362 ”Noteikumi par notekūdeņu dūņu un to komposta
izmantošanu, monitoringu un kontroli”,
5) 2005.gada 19.jūlija noteikumi Nr.532 „Noteikumi par rūpniecisko avāriju riska
novērtēšanas kārtību un riska samazināšanas pasākumiem”,
6) 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”,
7) 2011.gada 19.aprīļa noteikumi Nr.302 “Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un
īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus”,
8) 2007.gada 19.jūnija noteikumi Nr.404 "Kārtība, kādā aprēķina un maksā dabas resursu
nodokli, izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju un auditē apsaimniekošanas sistēmas",
9) 2007.gada 09.janvāra noteikumi Nr.40 “Noteikumi par valsts metroloģiskajai kontrolei
pakļauto mērīšanas līdzekļu sarakstu”,
10) 2006.gada 05.decembra noteikumi Nr.981 “Noteikumi par mērīšanas līdzekļu atkārtoto
verificēšanu, verificēšanas sertifikātiem un verificēšanas atzīmēm”,
11) 2008.gada 22.decembra noteikumi Nr.1075 “Noteikumi par vides aizsardzības valsts
statistikas pārskatu veidlapām”,
12) 2010.gada 30.marta noteikumi Nr.315 “Noteikumi par Administratīvo teritoriju un
teritoriālo vienību klasifikatoru”,
13) 2010.gada 30.marta noteikumi Nr.318 “Noteikumi par ūdens saimniecisko iecirkņu
klasifikatoru”,
14) 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”.
Augstāk minētie normatīvie akti ar pēdējiem grozījumiem, kas stājušies spēkā līdz 2015.gada
29.oktobrim.
2. Atļaujas derīguma termiņš un jauna iesnieguma iesniegšanas termiņš:
1. Atļauja izsniegta 2015.gada 30.oktobrī un derīga visu iekārtas darbības laiku (likums
"Par piesārņojumu" 32.panta pirmā daļa).
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2. Liepājas reģionālā vides pārvalde (turpmāk tekstā - Pārvalde) atļauju pārskatīs un atjaunos
ik pēc septiņiem gadiem (likuma "Par piesārņojumu" 32.panta trešā2 daļa; MK noteikumu
Nr.1082 "Kārtība, kādā piesakāmas A,B un C kategorijas piesārņojošas darbības un
izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai" V nodaļa).
3. Ja iekārtā paredzēts veikt būtiskas izmaiņas, jauns iesniegums jāiesniedz ne vēlāk kā 60
dienas pirms šo izmaiņu veikšanas (likums "Par piesārņojumu" 22.panta otrā1 daļa).
4. Atļaujas nosacījumus var pārskatīt, atjaunot vai papildināt visā atļaujas darbības laikā
(likums "Par piesārņojumu" 32.panta trešā1 daļa).
5. Jautājumu par jaunas atļaujas izsniegšanu vai atļaujas nosacījumus pārskata šādos
gadījumos:
 ja ir saņemta informācija par piesārņojuma negatīvo ietekmi uz cilvēka veselību vai
vidi, ir pārsniegti vides kvalitātes normatīvu robežlielumi vai izdarīti grozījumi
normatīvajos aktos, kas nosaka vides kvalitātes normatīvus,
 ja saskaņā ar valsts institūciju atzinumu procesa drošības garantēšanai ir nepieciešams
lietot citu tehnoloģiju,
 ja to nosaka citi normatīvie akti,
 pirms piesārņojošas darbības izmaiņas,
 ja tas paredzēts atļaujas nosacījumos,
 ja iekārtas radītais piesārņojums ir tik būtisks, ka atļaujas nosacījumus vai tajā
noteiktos emisijas limitus nepieciešams pārskatīt vai noteikt atļaujā jaunus emisijas
limitus (likums "Par piesārņojumu" 32.panta trešā daļa).
3. Informācija par to, kam nosūtītas atļaujas kopijas:
Atļaujas LI15IB0031 kopijas elektroniski nosūtītas:
 Vides pārraudzības valsts birojam, Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045, e-pasts:
vpvb@vpvb.gov.lv;
 Veselības inspekcijas Kurzemes kontroles nodaļai, E.Veidenbauma iela 11, Liepāja,
LV-3401, e-pasts: inesa.kasevica@vi.gov.lv.
4. Norāde par ierobežotas pieejamības informāciju:
Ierobežotas pieejamības informācijas nav.
5. Citas saņemtās atļaujas un atļaujas, kuras aizstāj šī atļauja
Atļauja LI15IB0031 aizstāj:
 2009.gada 9.aprīlī Lutriņu pagasta padomei izdoto atļauju B kategorijas piesārņojošai
darbībai Nr.LI-09-IB-0021 ar derīguma termiņu – 2014.gada 8.aprīlis; 2014.gada 21.marta
lēmums Nr.47 par derīguma termiņa pagarināšanu līdz 2015.gada 8.oktobrim.
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B SADAĻA
Pieteiktā darbība, iesnieguma izvērtējums un atļaujas izsniegšanas
pamatojums
6. Pieteiktās darbības īss apraksts.
Namiķu ciemā ir reģistrēti 379 iedzīvotāji. Centralizēta ūdensapgāde un kanalizācijas
savākšana tiek organizēta no visām ēkām un visiem ciema iedzīvotājiem.
Ūdens ieguvei ir izveidoti 2 urbumi. Pamatā ūdeni pakalpojuma sniegšanai iegūst no
viena artēziskā urbuma Nr.1 „Namiķi”, tomēr 2009.gadā pašvaldība par saviem līdzekļiem ir
veikusi urbuma Nr.1 rekonstrukciju un arī ūdensvada rekonstrukciju uz urbumu Nr.2,
saslēdzot tos automātiski vienotā sistēmā. Rekonstrukcijas darbos ir veikta urbumu skalošana
un sūkņu maiņa, kā arī žoga nomaiņa un urbumu galvas remonts, skalošanas procesā ir
secināts, ka urbumi nesmilšo un apsaistes filtri ir labā stāvoklī, tādēļ citus rekonstrukcijas
darbus ūdensgūtnē paredzēt nav nepieciešams.
Par pašvaldības līdzekļiem 2009.gadā ir izbūvēta ūdens sagatavošanas stacija Namiķu
ciemā, un tā atrodas blakus urbumam Nr.1. Reizē ar iekārtu izbūvi, tika iegādāts arī spiedkatls
ūdensapgādes spiediena nodrošināšanai sistēmā, tāpēc kopš 2009.gada ūdenstornis tā sliktā
stāvokļa dēļ ir atslēgts no ūdensapgādes sistēmas. Atdzelžošanas iekārtas tips: EUROWATER
NS60 x 2 6 bar Qnom - 5,8 m3/h. Filtru skalošanas ūdeņi (apm 1,85 m3/dnn) tiek novadīti
nostādinātājā, atsevišķi izbūvētā kanalizācijas akā. Iekārtu nolietojums – 10 %, un tās ir labā
tehniskās stāvoklī, nodrošinot nepieciešamo ūdens sagatavošanu. Divu dzeramā ūdens
hidrofobu pa 0,3m³ attīrīšanu un dezinfekciju divriez gadā veic firma SIA “Dezinfekcijas
darbi” ar kuru ir noslēgts līgums.
Projekta "Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un būvniecība Namiķu
ciemā, Lutriņu pagastā, Saldus novadā (ERAF projekta "Saldus novada pašvaldības Lutriņu
pagasta Namiķu ciema ūdenssaimniecības attīstība" ietvaros " Namiķu ciemā sakārtotas
notekūdeņu sistēmas, kanalizācijas tīkli, izbūvētas jaunas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas,
pirms NAI (ar priekšsattīrīšanu) uzstādot KSS. Ērtākai piekļūšanai pie jaunās NAI un KSS
izbūvēts grants ieseguma piebraucamais ceļš ar apgriešanās laukumu un žogu apkārt
teritorijai. Projekta ietvaros veikta kanalizācijas pašteces cauruļvadu rekonstrukcija, un jaunas
kanalizācijas sūkņu stacijas izbūve (KSS). KSS aprīkota ar automātisko GSM sistēmu, kas
elektroenerģijas atslēgšanas gadījumā nosūta SMS uz operatora vai tehniskā darbinieka
mobilo tālruni.
Notekūdeņu bioloģiskā attīrīšanas iekārta BIO M-30x2 nodrošina saimniecisko
notekūdeņu attīrīšanu ar ienākošo notekūdeņu daudzumu līdz 60 m3/dnn, ienākošā plūsma
tiek sadalīta uz divām atsevišķām iekārtām. Notekūdeņu tehnoloģiskais process ietver
mehānisko, bioloģisko attīrīšanu, otrreizējo nostādināšanu un lieko dūņu apstrādi. Attīrīšanas
procesā tiek reducēts:suspendēto vielu daudzums, bioķīmiskā skābekļa patēriņš, ķīmiskais
skābekļa patēriņš, slāpeklis, fosfors, kā rezultātā notekūdeņi tiek attīrīti atbilstoši MK
noteikumu Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” prasībām.
Uz priekšattīrīšanas iekārtu notekūdeņi tiek padoti ar spiedvadu. Mehāniskajai
attīrīšanai tiek izmantots rotācijas siets TR 40/25, ar kura palīdzību tiek veikta rupjo
suspendēto vielu atdalīšana. Rotējošais siets nodoršina 5 reizes lielāku filtrēšanas ātrumu nekā
statiskais pašteces siets. Rotējošais siets aprīkots ar pašattīrošo mehānismu nodrošinot
ilglaicīgu darbību un pārplūdes cauruļvadu avārijas gadījumā. Iekārta izgatavota no
nerūsējošā tērauda un aprīkota ar 0,25kW motoru. Sieta spraugas izmērs 1,00 mm. Maksimalā
caurplūde priekšattīrīšanas iekārtām ir 9 m3/h. Priekšattīrīšanas iekārtas skalošanai tehniskā
ūdens pievadeve ar pieslēgumu 1/2", 3,5 bar un ražību 21 l/min. Skalošana notiek 15
sekundes ik pēc 30 minūtēm.
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Bioloģiskā attīrīšana tiek veikta rūpnieciski ražotā notekūdens attīrīšanas rezervuārā.
Rezervuāra nerūsējošā tērauda korpuss un sadalīts trijās kamerās: anaerobā, aerācijas un
otrreizējās nostādināšanas. Notekūdeņu attīrīšanas iekārtā notiek pilna cikla bioloģiskā
attīrīšana, izmantojot aktīvās dūņas metodi. Notekūdeņu plūsma organizēta paštecē.
Mehāniski attīrītie notekūdeņi pašteces ceļā vienmērīgi nonāk anaerobā kamerā, uz kurieni ar
erlifta palīdzību tiek padotas aktīvās dūņas no otrreizējā nostādinātāja. Lai nodrošinātu ūdensdūņu homogēno maisījumu un nogulšņu neizsēšanos, anaerobā kamerā ir uzstādīts
mehāniskais maisītājs. Anaerobajā kamerā notiek organisko vielu biosorbcija (nešķīstošie
fosfora savienojumi reducējas ortofosforskābju formā un ir absorbējami dūņās tālākajā
notekūdeņu aerobajā apstrādē) denitrifikācija, ĶSP un BSP daļēja reducēšana. No anaerobās
kameras substrāts nokļūst aerācijas zonā, kur ir uzstādīti speciāli aeratori gaisa padošanai.
Šajā kamerā, pateicoties labvēlīgiem apstākļiem notiek dūņu nitrifikācijas procesi, reducējot
ĶSP un BSP.
Dūņu mineralizatorā notiek dūņu atūdeņošana, sadalīšana un mineralizācija. Tā kā
notiek pastāvīga aerācija, tad saraudzētajām nogulsnēm un dūņām nav smakas, tās ir augsti
mineralizētas un viegli atūdeņojas. Izdalītais ūdens tiek novadīts uz pirmreizējo nostādinātāju.
Aerāciju notekūdeņu bioloģiskai attīrīšanai nodrošina gaisa pūtējs, kurš uzstādīts
nerūsējoša tērauda skapī. Komplektā divi gaisa pūtēji: viens darba un viens rezerves.
Attīrītie notekūdeņi tiek iepludināti Dēnu strautā, un notekūdeņu uzskaite tiek veikta
ar elektromagnētisku plūsmas mērītāju MEATEST M920, kurš uzstādīts aiz sūkņu stacijas
skapī.
7. Atrašanās vietas novērtējums.
Lutriņu pagasts ir viena no Saldus novada administratīvajām teritorijām. Tas robežojas ar
sava novada Saldus, Zirņu un Jaunlutriņu pagastiem un Brocēnu novada Gaiķu pagastu.
Lutriņu pagastā ir vairāk kā 1380 iedzīvotāji, un lielākās apdzīvotās vietas ir Lutriņi (pagasta
centrs), Namiķi un Lašupe.
Namiķu ciems atrodas 10 km no Saldus pie Kuldīgas ceļa. Ciemā ir deviņas daudzdzīvokļu
mājas un viena sociālā māja. Namiķu ciema teritorijā nav ražojošu uzņēmumu, kas būtu
potenciāli rūpniecisko notekūdeņu novadītāji.
Teritorijas pauguraino reljefu veido lēzeni viļņots pamatmorēnas līdzenums.
Hidroģeoloģiskie apstākļi raksturojas ar vidēji augstiem gruntsūdens līmeņiem. Pastāvīgs
gruntsūdens līmenis pētijumu laikā tika piemērīts 0,70 – 1,55 m dziļumā no zemes virsmas.
NAI iekārtu pamatplātnes balstās plastiskas, brūnas morēnas mālsmilts slānī ar
ūdenspiesātinātām smilts starpkārtām un oļu ieslēgumiem līdz 30 % uz augstuma atzīmes +
96.200 m līdz +96.300 m BAS, bet kompresoru un rotācijas sietu ēkas pamati balstās tumši
brūnas ūdenspiesātinātas kūdras slānī ar labi sadalījušos organiku uz augstuma atzīmes
+97.950 m BAS.
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas (NAI) – BIO M 30x2 atrodas apmēram 0,5 km attālumā no
ciema, robežojas ar lauksaimniecībā izmantojamām zemēm, kā arī 0,5 km attālumā atrodas
autoceļš Saldus- Kuldīga. NAI neatrodas aizsargjoslā.
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” Lutriņu
pagasta Namiķu 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 2015.gada 23.septembrī Veselības inspekcijas Kurzemes kontroles nodaļai izsūtīja
vēstuli Nr.5.5-10/ 1135 par priekšlikumiem atļaujas nosacījumiem.
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2015.gada 28.oktobrī no Veselības inspekcijas Kurzemes kontroles nodaļas saņemta vēstule
(Nr.11-40/26899/), skatīt 1.pielikumu. Veselības inspekcijas Kurzemes kontroles nodaļa
neiebilst atļaujas izsniegšanai ar nosacījumiem:
1. Notekūdeņu attīrīšanu un apsaimniekošanu nodrošināt saskaņā ar 22.01.2002. MK
noteikumu Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” prasībām. Nav
pieļaujama neattīrīto notekūdeņu emisija vidē.
Ņemts vērā C sadaļas 13.2.punktā
2. Ievērot „Aizsargjoslu likuma” 35. un 55.pantā noteiktos aprobežojumus aizsargjoslās ap
notekūdeņu attīrīšanas ietaisēm.
Ņemts vērā C sadaļas 16.punktā.
3. Dūņu un nosēdumu apsaimniekošanu nodrošināt atbilstoši 02.05.2006. MK noteikumu
Nr.362 „Noteikumi par notekūdeņu dūņu un to kompostu izmantošanu, monitoringu un
kontroli” prasībām.
Ņemts vērā C sadaļas 15.2.punktā
4. Paredzēt vides trokšņa normatīvu ievērošanu, atbilstoši 07.01.2014. MK noteikumu Nr. 16
„Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” (turpmāk – Noteikumi Nr.16) prasībām,
nodrošinot NAI pieguļošā apbūves teritorijā – pie tuvākām dzīvojamām mājām trokšņa
līmeņa atbilstību Noteikumu Nr.16 - 2.pielikumā noteiktiem vides trokšņa robežlielumiem.
Sūdzību gadījumā veikt trokšņa līmeņu instrumentālos mērījumus pie dzīvojamām mājam,
no kuru iedzīvotājiem saņemtas sūdzības par NAI radīto troksni dienas, vakara un nakts
laikā. Trokšņa līmeņu pārsniegšanas gadījumā plānot un realizēt konkrētus pasākumus
apdzīvoto teritoriju un iedzīvotāju aizsardzībai pret vides trokšņiem.
Nav ņemts vērā, jo piesārņojošās darbības radītais troksnis ir maznozīmīgs.
5. Dzeramā ūdens kvalitāti nodrošināt atbilstoši 29.04.2003. Ministru kabineta noteikumu
Nr.235 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un
kontroles kārtība” prasībām.
Nav ņemts vērā, jo ciema ūdensapgādes urbumam 2015.gada 6.oktobrī Pārvalde ir izsniegusi
ūdens resursu lietošanas atļauju Nr.LI15DU0012 ar nosacījumiem.
6. Ievērot 20.01.2004. MK noteikumu Nr.43 „Aizsargjoslu ap ūdens ņemšanas vietām
noteikšanas metodika” III un IV sadaļā noteiktās aizsargjoslu ekspluatācijas, drošības un
uzturēšanas prasības.
Nav ņemts vērā, jo ciema ūdensapgādes urbumam 2015.gada 6.oktobrī Pārvalde ir izsniegusi
ūdens resursu lietošanas atļauju Nr.LI15DU0012 ar nosacījumiem.
7. Nodrošināt 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 ievērošanu.
Nav ņemts vērā, jo piesārņojošās darbības radītā smaka ir maznozīmīga.
8.2. citu valstu atbildīgo institūciju priekšlikumi, ja ir pārrobežu ietekme;

Neattiecas.
8.3. sabiedrības priekšlikumi;

Neattiecas.
8.4.operatora skaidrojumi

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

Neattiecas.
9.2. ieviestie un plānotie tīrākas ražošanas pasākumi;

Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta ,, Saldus novada pašvaldības Lutriņu pagasta
Namiķu ciema ūdenssaimniecības attīstība” ietvaros realizētas:
 aktivitātes ar komunālajiem notekūdeņiem vidē novadītā piesārņojuma apjoma
samazināšanai: - izbūvētas jaunas bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas BIO M30x2 ar projektēto jaudu 60 m³/dnn esošo notekūdeņu attīrīšanas iekārtu teritorijā, pie
attīrīšanas iekārtām izbūvēti dūņu uzglabāšanas rezervuāri. Ievērojot NAI
ekspluatācijas pases prasībām atbilstošu apkalpošanas regularitāti, izbūvētās jaunās
notekūdeņu attīrīšanas iekārtas nodrošina prasībām atbilstošu sadzīves notekūdeņu
attīrīšanu.
 aktivitātes ūdenssaimniecības pakalpojumu, kas atbilst normatīvajos aktos
noteiktajiem ūdenssaimniecības pakalpojumu kvalitātes rādītājiem, pieejamības
nodrošināšanai: - pašteces kanalizācijas tīklu rekonstrukcija - L=1755 m (t.sk. 1725 m
kanalizācijas tīkli un 30 m kanalizācijas tīkli pie NAI). Kanalizācijas pārsūknēšanas
stacijas (KSS) rekonstrukcija (18 m spiedvads iekļauts komplektā). Rekonstruējot
kanalizācijas tīklus, ir uzlabojusies kanalizācijas darbība, tās aizsērēšanas gadījumi
praktiski vairs nav. Uzlabota energoresursu izmantošanas efektivitāte, ko nodrošinās
infiltrācijas samazinājums. Novērstas neattīrītu notekūdeņu noplūdes vidē, kas rodas
cauruļvadu bojājumu rezultātā.
 aktivitātes kvalitatīva dzeramā ūdens piegādes nodrošināšanai un ūdens resursu
aizsardzībai: - ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija L=31357,5 m. Dzeramā ūdens
kvalitāte tiek nodrošināta atbilstoši izstrādātajai un Veselības inspekcijā apstiprinātajai
monitoringa programmai, kā arī izmeklējumu programmai pēc dezinfekcijas. Uzlabota
ūdens resursu izmantošanas efektivitāte, samazināti ūdens zudumi bojātu ūdensvadu
dēļ. Nepārtrauktas dzeramā ūdens piegādes nodrošināšanai iegādāts pārvietojamais
dīzeļģenerators.
9.3. resursu izmantošana (ūdens, enerģija un ķīmiskās vielas);

Neattiecas.
9.4. emisija gaisā un tās ietekme uz vidi;

Neattiecas.
9.5. smaku veidošanās;

NAI darbības rezultātā smakas neveidojas.
9.6. emisija ūdenī un tās ietekme uz vidi;

Namiķu ciema notekūdeņi tiek novadīti caur Namiķu NAI Dēņu strautā un tālāk Lašupītē,
skatīt bilances shēmu un 17.tabulu. Namiķu ciema ūdenssaimniecības bilanci skatīt 1.attēlā.
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1.attēls Namiķu ciema ūdenssaimniecības bilance (m3/gadā).
Art.urbums Nr.1
P400350
LVĢMA Nr.3648
10 810

ŪSS filtru
skalošana
250

Daudzdz.māju
iedzīvotāji

16 000

Art.urbums Nr.2
P400687
LVĢMA Nr.4111
7 000

Privātmāju
iedzīvotāji
50

Sociālā māja
“Rūķīši”

1 175
SIA “Saldus
Meliorācija”

190
SIA
“Jemis”

A400356
NAI: BIO-60

65

17 510
SIA
“Citrons J”

12
SIA “Druvas
Unguri”

Izplūde: N400044
Dēņu strauts, Lašupīte

38
Z/S “Atvari”

30

Operators pārvaldē ir iesniedzis notekūdeņu testēšanas pārskatus par 2015.gada pirmo
pusgadu. Notekūdeņu paraugus NAI ieplūdē un izplūdē ņēma un to testēšanu veica „BIOR”
laboratorija (akreditācijas Nr.LATAK-T-012).
Ciema NAI ieplūdes/izplūdes piesārņojošo vielu emisijas ūdenī ir apkopotas B1.tabulā.
B1.tabula
Piesārņojošās vielas notekūdeņos
Piesārņojošā viela

Susp.vielas
BSP5
ĶSP
N kopējais
N/NH4

Piesārņojošās
vielas
kods

Piesārņojošo vielu
limitējošā
koncentrāc. (mg/l)
pēc MK Nr.34

Piesārņojuma
samazinājuma%
(MK Nr.34)

230 026
230 003
230 004
230 015
230 012

Mazāk nekā 35,0
Atbilstoša attīrīšana
Atbilstoša attīrīšana
Atbilstoša attīrīšana
-

90
-

Faktiskā piesārņojošo vielu
koncentrācija (mg/l)
Ieplūde
15.04. 2014.

482
78
191

Izplūdē
11.11. 2014.

6,5
10,5
<30
17
2,02
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N/NO3
P kopējais
P/PO4

230 013
230 016
230 010

Atbilstoša attīrīšana
-

-

12,8
3,42
2,31

Pārvalde 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.
Namiķu ciema NAI ieplūstošo (ienākošais BSP5 2015.g.=78 mg/l) notekūdeņu cilvēku
ekvavilents (CE) ir 62 vienības. Cilvēku ekvivalenta viena vienība ir organisko vielu
piesārņojuma daudzums, kas atbilst bioķīmiskajam skābekļa patēriņam 60 g O2 dienā.
Saskaņā ar MK noteikumu Nr.34 “Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” 37.1.,
38.punktu, apdzīvotās vietās, kurās CE ir mazāks par 2000, NAI jāveic notekūdeņu atbilstoša
attīrīšana, kā arī jānodrošina piesārņojuma samazinājums attiecībā pret ienākošo slodzi
atbilstoši noteikumu 5.pielikuma 1., 2.tabulai, skatīt B1.tabulu.
Pēc analīžu rezultātiem (B1.tabula) redzam, ka NAI 2015.gada pirmajā pusgadā nodrošināja
piesārņojošās vielas – suspendētās vielas limitējošo koncentrāciju izplūdē - ≤ 35 mg/l, kā arī
piesārņojuma samazinājuma % suspendētām vielām tas ir 99%.
Dēņu strauts nav MK noteikumu Nr.118 "Noteikumi par virszemes un pazemes ūdens
kvalitāti” prioritāro zivju ūdeņu sarakstā un arī MK noteikumu Nr.418 „Noteikumi par riska
ūdensobjektiem” noteikto riska ūdensobjektu sarakstā.
Pārvaldes izvērtējums
Lai nodrošinātu kvalitatīvu notekūdens sistēmu, NAI darbību un nepieļautu netīru notekūdeņu
nonākšanu apkārtējā vidē, nepieciešams veikt notekūdens sistēmas un attīrīšanas iekārtu
regulāru tīrīšanu un apkopi atbilstoši NAI pasē izvirzītajiem nosacījumiem. Pārvalde C sadaļā
izvirzīs prasības, ka:
1. pirms ciema NAI un pēc NAI (izplūde Nr.N400044) jāveic notekūdeņu kvalitātes kontrole,
analizējot 16. un 24.tabulā norādītās piesārņojošās vielas,
2. kanalizācijas sistēmas kontrolaku, restu, BIO tvertņu apkope jāveic atbilstoši NAI pases
prasībām, lai nepieļautu nepietiekami attīrītu notekūdeņu nonākšanu vidē.
9.7. atkritumu veidošanās un apsaimniekošana;

Namiķu ciemā veidojas:
1.Sadzīves
- Nešķiroti sadzīves atkritumi (klase 200301) – kuru savākšanai izmanto standarta
konteinerus. Gada laikā veidojas līdz 80 t atkritumu. Atkritumu apsaimniekošanas
uzņēmums SIA „Viduskurzemes atkritumu apsaimniekošanas organizācija” atkritumus
izved 4 reizi mēnesī.
2.Ražošanas
- Sadzīves notekūdeņu dūņas (kods 190805) - NAI tīrīšanas procesa rezultātā rodas
dūņas un nosēdumi. Gada laikā veidojas apmēram 5 t dūņas, kuru uzglabāšana un
mineralizācija notiek stiklaplasta tvertnē.
Skatīt 21.un 22.tabulu.
9.8. trokšņa emisija;

Ciema kanalizācijas sistēmas un NAI iekārtu galvenais trokšņu avots - sūkņi. Tā kā tie atrodas
slēgtās telpās, tad to radītais troksnis nav būtisks. Sūdzības par trokšņa nelabvēlīgo ietekmi
nav saņemtas.
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9.9.

augsnes aizsardzība;

Nav informācijas par augsnes piesārņojumu.
9.10.

avāriju risks un rīcības plāni ārkārtas situācijām.

Namiķu ciems atrodas 10 km attālumā no Saldus, ugunsgrēka gadījumā ugunsdzēsēji tiek
izsaukti no Saldus.
NAI apkalpojošais personāls apmācīts un instruēts ugusdrošības un darba drošu paņēmienu
izvēlē un kur, kam un kā ziņot par negadījumiem un tehnoloģiskiem pārkāpumiem.
Lai novērstu un izslēgtu iespējamos gadījumus, kad ūdensapgādes tīklā nonāk nekvalitatīvs
un piesārņots dzeramais ūdens, divas reizes gadā tiek veikta spedtvertnes dezinfekcija, to veic
uz līguma pamata SIA “Dezinfekcijas darbi”. Pēc dezinfekcijas otrajā dienā obligāti tiek
veiktas ūdens analīzes saskaņā ar izstrādāto un apstiprināto izmeklējumu programmu, un to
veic uz līguma pamata. Veicot spiedtvertnes dezinfekciju, ūdens padeve tiek pārtraukta
aptuveni uz 4 stundām, par to iepriekš rakstiski brīdinot iedzīvotājus, lai nodrošinātos ar
ūdens rezervi. Atdzelžošanas iekārtas filtra materiāla nomaiņas gadījumā aptuveni 6 stundas,
par to iepriekš rakstiski brīdinot iedzīvotājus, lai nodrošinātos ar ūdens rezervi.
Iespējamo avāriju seku samazināšanai notekūdeņu tīklos un NAI paredzēts iesaistīt Saldus
pagasta pārvaldes asenizācijas mucas pakalpojumus.
Elektroenerģijas pārtraukumu gadījumā ar spriegumu iespējams nodrošināt no
pārvietojamās elektrostacijas, kura atrodās Lutriņu pagasta pārvaldes garažā, Lutriņos, Saldus
novadā.
Projekta rezultātā no jauna izbūvētā bioloģiskā sadzīves notekūdeņu attīrīšanas iekārta BIO
M-30x2 aprīkota ar rezerves gaisa sūkni un pārvietojamo elektrostaciju. Lai veiktu apkopi vai
remontu, attīrīšanas iekārtas moduļus iespējams izslēgt no darbības atsevišķi pa vienam,
pārpumpējot notekūdeņus ar mobilu sūkni uz nākamo moduli. Jebkāda veida darbus
iespējams veikt neapturot NAI darbību. Avārijas situācija, kad uz ilgu laiku pilnībā apstājas
NAI darbība, praktiski ir izslēgta. Bezizejas avārijas gadījumā pirms KSS akā var pārslegt
notekūdeņu plūsmu uz 1999.gadā rekonstruēto BIO-100 ar jaudu 100m³/diennaktī. Attīrītais
ūdens iekļūst bioloģiskajā dīķī ar dabīgo aberāciju. Ņemot vērā biodīķu ietilpību pret
notekūdeņu apjomu diennaktī, būtiska ietekme uz izplūdē novadītā notekūdens piesārņojuma
pakāpi nav sagaidāma.
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C SADAĻA
Atļaujas nosacījumi
10. Nosacījumi uzņēmuma darbībai:
10.1. darbība un vadība;

1. Saldus novada Lutriņu pagasta Namiķu 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 Lutriņu pagasta Namiķu ciema:
 bioloģisko notekūdeņu attīrīšanas iekārtu (NAI) ar jaudu - 60 m3/dnn.
3. Saskaņā ar likuma “Par piesārņojumu” 30.panta pirmo daļu un 22.panta otro1 daļu –
operators 60 dienas pirms darbības izmaiņām paziņo par to Pārvaldei, kas izvērtē, vai
šīs izmaiņas uzskatāmas par būtiskām izmaiņām un vai ir nepieciešams izdarīt
grozījumus atļaujas nosacījumos.
4. Saskaņā ar likuma “Par piesārņojumu” 30.panta trešo daļu, operatora maiņas gadījumā
Pārvaldē iesniegt iesniegumu.
5. Ja piesārņojošā darbībā nav notikušas un netiek plānotas izmaiņas, vismaz 30 dienas
pirms atļaujas pārskatīšanas termiņa, iesniegt Pārvaldei iesniegumu, norādot, ka
darbības izmaiņas netiek plānotas (likuma „Par piesārņojumu” 28.panta 8.daļa).
6. 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.
7. 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.
8. Katru gadu līdz 1.martam Pārvaldei un Saldus novada pašvaldībai iesniegt gada
pārskatu par monitoringa rezultātiem un atļaujas nosacījumu izpildi. Gada pārskats ir
pieejams kontroles institūcijām un sabiedrībai. Ieteicamās monitoringa gada pārskatu
formas ir atrodamas Valsts vides dienesta mājas lapā sadaļā Pakalpojumi → Veidlapas
→ Monitoringa gada pārskatu formas (likuma “Par piesārņojumu” 31.panta pirmā daļa
3.punkts; 45.panta sestā daļa).
10.2. darba stundas.

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

Nosacījumi pazemes ūdens ieguvei izvirzīti 2015.gada 6.oktobrī izsniegtajā ūdens resursu
lietošanas atļaujā Nr.LI15DU0012.
11.2. enerģija;

1. Elektroenerģiju Namiķu ciema ūdenssaimniecības darbības nodrošināšanai saņemt no
elektoenerģijas piegādātāja uz līguma pamata.
2. Ievērot iekārtu tehnoloģiskos procesus, taupīt elektroenerģiju. Ja radies nepamatots
enerģijas pieaugums, jāatrod iemesls un jāveic nepieciešamās darbības, lai samazinātu
patēriņu (likums "Par piesārņojumu" 4.panta pirmā daļa 10.punkts).
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11.3. izejmateriāli un palīgmateriāli.

Neattiecas.
12. Gaisa aizsardzība:
12.1. emisija no punktveida avotiem, emisijas limiti;

Neattiecas.
12.2. emisija no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem, emisiju limiti;

Neattiecas.
12.3. procesa un attīrīšanas iekārtu darbība;

Neattiecas.
12.4. smakas;

Neattiecas.
12.5. emisijas uzraudzība un mērīšana (mērījuma vietas, regularitāte, metodes);

Neattiecas.
12.6. to emisijas veidu pārraudzība, kas rodas no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem;

Neattiecas.
12.7. gaisa monitorings;

Neattiecas.
12.8. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija;

Neattiecas.
12.9. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām;

Neattiecas.
13. Notekūdeņi:
13.1. izplūdes, emisijas limiti;

1. Notekūdeņus (skatīt bilances shēmu) no Namiķu ciema novadīt caur NAI (A400356)
Dēņu strautā (N400044), limiti atbilstoši 16.tabulai.
2. Notekūdeņu izplūdē 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 pasi, lai sasniegtu maksimālo iespējamo attīrīšanas efektivitāti un
informāciju par veiktajiem darbiem reģistrēt NAI ekspluatācijas žurnālā. (MK
noteikumu Nr.34 “Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” 41.punkts).
2. Kanalizācijas sistēmas kontrolaku, restu, BIO tvertņu apkope jāveic regulāri, atbilstoši
NAI pases prasībām, lai nepieļautu nepietiekami attīrītu notekūdeņu nonākšanu vidē.
(MK noteikumu Nr.34 “Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” 42.punkts).
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13.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes);

1. Nodrošināt, ka paraugu ņemšanu un nepieciešamās analīzes veic attiecīgā jomā
akreditēta laboratorija (MK noteikumu Nr.34 “Noteikumi par piesārņojošo vielu
emisiju ūdenī” 65.punkts).
2. Ieejošo notekūdeņu paraugu ņemšanu veikt pirms ieplūdes ciema NAI 1 x pusgadā un
akreditētā laboratorijā kontrolēt notekūdeņu kvalitāti, analizējot BSP5, ĶSP,
suspendētās vielas.
3. No Namiķu ciema NAI (A400356) izejošo notekūdeņu paraugu ņemšanu veikt aiz
attīrīšanas iekārtām 1 x pusgadā un akreditētā laboratorijā kontrolēt notekūdeņu
kvalitāti visām 16.tabulā minētajām piesārņojošām vielām un atbilstoši 24.tabulai
(MK noteikumu Nr.34 “Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” 56.punkts).
4. Analīžu rezultātus ierakstīt notekūdeņu kvalitātes reģistrācijas žurnālā.
5. Vienu reizi mēnesī notekūdens daudzuma uzskaites datus ierakstīt uzskaites žurnālā
(likuma “Dabas resursu nodokļa likums” 13.panta trešā daļa).
6. Katra ieraksta pareizību un atbilstību mēraparātu rādījumiem 1x ceturksnī jāapliecina
atbildīgai amatpersonai.
7. Katru ceturksni veikt dabas resursu nodokļa aprēķinu par faktisko ūdeņu piesārņojumu
no ciema NAI izplūdes N400044 un veikt maksājumus (likuma “Dabas resursu
nodokļa likums” 27.panta otrā, trešā daļa).
13.4. mērījumi saņēmējā ūdenstilpē;

Neattiecas.
13.5. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija;

Notekūdeņu uzskaitei izmantot standartizētu vai metroloģiski pārbaudītu mēraparatūru,
veikt mēraparātu pārbaudi (1997.gada 27.februāra 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 (MK noteikumu Nr.1075 “Noteikumi
par vides aizsardzības valsts statistikas pārskatu veidlapām” 2, 3, 4.punkts,
1.pielikums).
2. Katru ceturksni 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 (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 (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.
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14.2. trokšņa emisijas limiti;

Neattiecas.
14.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes);

Neattiecas.
14.4. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām.

Neattiecas.
15. Atkritumi:
15.1. atkritumu veidošanās;

Atkritumu veidošanās plūsmu nodrošināt atbilstoši 21.tabulai.
15.2. atkritumu apsaimniekošanas
nosacījumi;

(savākšanas,

apstrādes,

reģenerācijas

un

apglabāšanas)

1. Atkritumu apsaimniekošanu veikt saskaņā ar “Atkritumu apsaimniekošanas likums” V
nodaļas prasībām un atbilstoši 22.tabulai.
2. Nešķirotos sadzīves un NAI atkritumus (no sietiem, kanalizācijas sistēmas) savākt
standarta konteineros un nodot atkritumu apsaimniekotājuzņēmumam.. Nepieļaut
bīstamo atkritumu ievietošanu šajos konteineros (likums “Atkritumu
apsaimniekošanas likums” 15., 19.pants).
15.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes);

Veikt nebīstamo atkritumu uzskaiti, fiksējot atkritumu veidus, daudzumus,
transportēšanas datumus, apliecinot to ar atbildīgās amatpersonas parakstu (likums
“Atkritumu apsaimniekošanas likums” 23.pants pirmā daļa 1.punkts.
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 valsts statistikas pārskata veidlapu "Nr.3-Atkritumi. Pārskats par
atkritumiem" par iepriekšējo gadu (MK noteikumu Nr.1075 “Noteikumi par vides
aizsardzības valsts statistikas pārskatu veidlapām” 2, 3, 4.punkts, 3.pielikums).
15.5. atkritumu sadedzināšanas vai līdzsadedzināšanas iekārtai – iekārtas jauda, iekārtā
sadedzināmo atkritumu kategorijas, atkritumu daudzums;

Neattiecas.
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.
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.
Ievērot noteiktos aprobežojumus aizsargjoslai ap ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtām
saskaņā ar likuma „Aizsargjoslu likums” 28.un 55.pantu.
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16.1 Nosacījumi A kategorijas iekārtām, ar kuriem saskaņā izvērtē atbilstību emisijas
robežvērtībām, kas noteiktas secinājumos par labākajiem pieejamiem tehniskiem
paņēmieniem.
Neattiecas.
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. Visas iekārtas darbināt saskaņā ar to ekspluatācijas noteikumiem.
2. Pārtraukt iekārtu 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).
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 atkritumu nodošanu utilizācijai uzņēmumam,
kuram ir atbilstoša atkritumu apsaimniekošanas atļauja (“Atkritumu apsaimniekošanas
likums” 16.pants pirmā daļa, 17.pants pirmā daļa 3.punkts).
19. Nosacījumi avāriju novēršanai un darbībām ārkārtas situācijās.
Novērtēt avāriju iespējamību, veikt piesardzības pasākumus, kas novērstu avārijas vai
samazinātu to sekas (likums "Par piesārņojumu" 5.pants).
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.
Saskaņā ar likuma “Par piesārņojumu” 6., 45.pantu:
1. Nekavējoties informēt attiecīgās institūcijas:
 ja pārkāpti atļaujas nosacījumi;
 ja radušies vai var rasties draudi cilvēka veselībai, dzīvībai vai videi;
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 avārijas vai tās draudu gadījumā.
2. Paziņojumā operatoram jāiekļauj šāda informācija:
 datums un laiks, kad negadījums noticis;
 negadījuma detaļas;
 pasākumi, kas veikti, lai likvidētu sekas un izvairītos no negadījumu atkārtošanās.
3. Veikt katra pārkāpuma un avārijas reģistrāciju.
21. Nosacījumi vides valsts inspektoru regulārajām kontrolēm.
1. Atļaujas nosacījumu izpildi kontrolē vides valsts inspektori (likuma “Par
piesārņojumu” 49.pants pirmā daļa).
2. Nodrošināt, inspekcijas veikšanai un atļaujas nosacījumu pārbaudei, brīvu pieeju
nepieciešamajiem dokumentiem un datiem par objektu.
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.
1.pielikumā informācija par iesniegumu, tā precizējumu vai papildinājumu saņemšanas
datumiem, un Veselības inspekcijas Kurzemes kontroles nodaļas vēstule.
23. Iesnieguma kopsavilkums – 2.pielikums.
24. Ja nepieciešams, pievienojami arī citi pielikumi (shēmas, kas parāda iekārtas
atrašanās vietu, ietekmes uz vidi novērtējuma noslēguma ziņojuma vai tehnisko
noteikumu kopija, ar ārējo attīrīšanas iekārtu apsaimniekotājiem noslēgto līgumu
kopijas, rūpniecisko avāriju novēršanas programmas vai drošības pārskata un
objekta avārijgatavības un civilās aizsardzības plāna kopijas).
Neattiecas.
25. Izvērtējums, ja ir pieļautas atkāpes no labāko pieejamo tehnisko paņēmienu
secinājumos noteiktajām robežvērtībām un dokumentēts apliecinājums (tikai A
kategorijas iekārtām, kurām piemērotas atkāpes).
Neattiecas.
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Tabulu saraksts
Tabulas
Nr
1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

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
Atkritumi, ko izmanto sadedzināšanas
vai līdzsadedzināšanas procesā
Elektroenerģijas izmantošana (gadā)
Siltumenerģijas izmantošana gadā
Ūdens ieguve
Informācija par ūdensapgādes sistēmu
un derīgo izrakteņu (pazemes ūdens)
atradnēm
Ūdens lietošana
Emisijas avotu fizikālais raksturojums
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
Trokšņa 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

Neattiecas
Neattiecas
Neattiecas
-

Neattiecas

x
-

Neattiecas
Atļaujā netiek pievienota
Neattiecas
Neattiecas

-

Neattiecas

-

Neattiecas
Neattiecas
Neattiecas

-

Neattiecas

X
X
x
X
X
X

Neattiecas
Atļaujā netiek pievienota
Neattiecas

Neattiecas
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1.tabula
Informācija par noslēgtajiem līgumiem (1)
Nr.
p.k.
1

Līguma
numurs
26/VAAO-J

Līguma priekšmets
Sauso sadzīves atkritumu
izvešana
Elektroenerģijas piegāde

Līgumslēdzējas puses
Saldus novada pašvaldība SIA”
Viduskur-zemes AAO”
AS “Latvenergo”

2

1057604885

3

100/L-15

Ūdens sistēmu attīrīšana un SIA “Dezinfekcijas darbi”
dezinfekcija

4

5-1.2./68

Par ūdens saimniecības
SIA “Watex”
apkopes un remont darbiem

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

Līgumā norādītā
jauda (piemēram,
notekūdeņu,
atkritumu apjoms)

Līguma
termiņš
Viens gads

660 m3
Viens gads
Divi dzeramā
Viens gads
ūdens hidrofobi
pa 0,3m³
Ūdens
Viens gads
atdzelzošanas
stacijas apkope un
remontdarbi

16.tabula
Piesārņojošās vielas notekūdeņos
Izplūdes punkta
numurs un
adrese

Koncentrācija, ko
nedrīkst
pārsniegt
(mg/l) (2)

Pirms attīrīšanas

Susp.vielas

230 026

35

mg/l, 24
stundās
(vidēji) *
325

BSP5

230 003

25

250

2,7

230 004

125

450

4,9

230 015
230 012
230 013

-

-

-

230 016
230 010

-

-

-

Piesārņojošā viela,
parametrs/ kods (3)

(1)

N400044
ĶSP
Namiķu ciems,
Lutriņu pagasts, N kopējais
N/NH4
Saldus novads
N/NO3

P kopējais
P/PO4

tonnas
gadā
(vidēji ) *
3,6

Īss lietotās attīrīšanas
apraksts un tās
efektivitāte (%)*

90
A400356;
Aerotenks (BIO M30x2); jauda 60
m3/dnn)

Pēc attīrīšanas

mg/l,
24 stundās
(vidēji) *
Mazāk nekā
35,0
25
125
Bez limita
Bez limita
Bez limita
Bez limita
Bez limita

tonnas
gadā
(vidēji)
Mazāk nekā
0,61
0,44
2,19
Bez limita
Bez limita
Bez limita
Bez limita
Bez limita

* - saskaņā ar MK noteikumu Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” 52., 53.punktu 5.pielikumu un NAI pasi
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)

Namiķu ciema
NAI,
Lutriņu pagasts,
Saldus novads

Novadīša
nas
vietas
identifikācijas
numurs

Novadīšanas
vietas ģeogrāfiskās
koordinātas
Z platums

A garums

nosaukums

(1)

N400044

36622
Lašupīte no
iztekas līdz
ietekai Krimeldē

23023’44”

Novadīšanas
ilgums
(2)

Ūdenssaimniecības
iecirkņa kods

(1)

56043’12”

Notekūdeņu
daudzums

Saņemošais ūdensobjekts

Dēņu strauts

ūdens
caurm3/d
tece (vidēji)
(m3/h)
-

48

kubikmetru
gadā
(vidēji)

stundas/
diennaktī
dienas/ gadā

17 510

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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21.tabula
Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem
Atkritumu
klase
(1)

Atkritumu
nosaukums
(2)

200301 Nešķiroti sadzīves
atkritumi
190805 Sadzīves n/ū dūņas

Atkri- tumu
bīstamība(3)

Nav
bīstami
Nav bīstami

Ienākošā atkritumu plūsma (t/a)
saņemts no
saražots
citiem
uzņēmugalvetonmiem
kopā
nais
nas
(uzņēmēavots
gadā
jsabied(4)
rībām)

Pagaidu
glabāšanā
(tonnas
gadā)

-

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

kopā

Iedzīvotāji

80

-

80

-

-

-

-

80

80

Notekūdeņu
attīrīšana

5

-

5

-

-

-

-

5

5

Piezīmes.(1) , (2) , (3) Atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada 19.aprīļa noteikumiem Nr.302 "Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kas padara atkritumus bīstamus" un
Ministru kabineta 2006.gada 02.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 pārstrādes 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".

22.tabula
Atkritumu savākšana un pārvadāšana
Atkritumu
klase (1)

200301
190805

Atkritumu nosaukums(2)

Nešķiroti
sadzīves atkritumi
Sadzīves n/ū dūņas

Atkritumu
bīstamība(3)

Savākšanas
veids(4)

Pārvadāto
atkritumu
daudzums
(tonnas/ gadā)

Pārvadāšanas veids(5)

Nav bīstami

konteineri

80

Autotransports

SIA „VAAO”

SIA „VAAO”

Nav bīstami

Speciālais
transports

5

Autotransports

Atkritumu pārvadātājuzņēmums ar atbilstošu
atkritumu
apsaimniekošanas atļauju

Atkritumu
apsaimniekotājuzņēmums ar
atbilstošu atkritumu
apsaimniekošanas atļauju

Komersants, kas veic
atkritumu pārvadājumus
(vai atkritumu radītājs)

Komersants, kas saņem
atkritumus

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

Monitoringam pakļautie
parametri

Paraugu ņemšanas
metode

Analīzes metode un
tehnoloģija

Kontroles
biežums
(reizes gadā)

Laboratorija, kas
veic analīzes

NOTEKŪDEŅU MONITORINGS
Notekūdens
N400044

Pirms NAI
BSP5
Suspendētās vielas
ĶSP

LVS ISO 566710:2000

LVS EN 1899-1:98
LVS EN 872:2007
LVS ISO 6060:1989

1x gadā
1x gadā
1x gadā

Šajā jomā akreditēta
laboratorija

Izplūdē
BSP5
Suspendētās vielas
ĶSP
Kopējais slāpeklis
Kopējais fosfors
Nitrātu slāpeklis
Amonija slāpeklis
Fosfātu fosfors

LVS ISO 566710:2000

LVS EN 1899-1:98
LVS EN 872:2007
LVS ISO 6060:1989
LVS EN ISO 25663:2000
LVS EN ISO 6878:2005
7.nodaļa
LVS ISO 7890-3:2002
LVS ISO 7150/1:84
LVS EN ISO 6878:2005
4.nodaļa

1x pusgadā
1x pusgadā
1x pusgadā
1x pusgadā
1x pusgadā
1x pusgadā
1x pusgadā
1x pusgadā
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1.pielikums

Informācija par iesniegumu, tā precizējumu vai papildinājumu
saņemšanas datumiem
Dokuments
Lutriņu pagasta pārvaldes Iesniegums
(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" II daļu, 3.pielikumu)

Pārvaldes Atzinums
(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" 25.punktu)

Pārvaldes Vēstule
Veselības inspekcijas Kurzemes kontroles nodaļai un

Saņemts/Nosūtīts
Saņemts
2015.gada 10.septembrī

Nosūtīts
2015.gada 15.septembrī

Nosūtīts
2015.gada 23.septembrī

(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" 27.punktu)

Veselības inspekcijas Kurzemes kontroles nodaļas

Vēstule

Saņemts
2015.gada 28.oktobrī

(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" 28.punktu

Uzņēmuma apmeklējums

2015.gada 8.oktobris

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

28.10.2015.

Nr.

11-40/26899/

23.09.2015.

Nr.

5.5.-10/1135
Liepājas reģionālās vides pārvaldes
direktorei
I. Sotņikovas kdzei
lrvp@liepaja.vvd.gov.lv

Par atļaujas nosacījumiem
Izvērtējot Lutriņu pagasta pārvaldes („Pagasta māja”, Lutriņu pagasts, Saldus novads)
iesniegumu atļaujas saņemšanai B kategorijas piesārņojošām darbībām Saldus novada
Lutriņu pagasta Namiķu ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtām (turpmāk – NAI) un
pamatojoties uz MK 30.11.2010. noteikumiem Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C
kategorijas piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A, B un C kategorijas
piesārņojošo darbību veikšanai”, Veselības inspekcija neiebilst B kategorijas piesārņojošās
darbības atļaujas izsniegšanai ar nosacījumiem:
1) Notekūdeņu attīrīšanu un apsaimniekošanu nodrošināt saskaņā ar 22.01.2002. MK
noteikumu Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” prasībām. Nav
pieļaujama neattīrīto sadzīves notekūdeņu emisija vidē.
2) Ievērot „Aizsargjoslu likuma” 35. un 55.pantā noteiktos aprobežojumus
aizsargjoslām ap notekūdeņu attīrīšanas ietaisēm.
3) Dūņu un nosēdumu apsaimniekošanu nodrošināt atbilstoši 02.05.2006.MK
noteikumu Nr.362 „Noteikumi par notekūdeņu dūņu un to kompostu izmantošanu,
monitoringu un kontroli” prasībām.
4) Paredzēt vides trokšņa normatīvu ievērošanu, atbilstoši 07.01.2014. MK
noteikumu Nr. 16 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” (turpmāk –
Noteikumi Nr.16) prasībām, nodrošinot NAI pieguļošā apbūves teritorijā – pie
tuvākām dzīvojamām mājām trokšņa līmeņa atbilstību Noteikumu Nr.16 2.pielikumā noteiktiem vides trokšņa robežlielumiem. Sūdzību gadījumā veikt
trokšņa līmeņu instrumentālos mērījumus pie dzīvojamām mājam, no kuru
iedzīvotājiem saņemtas sūdzības par NAI radīto troksni dienas, vakara un nakts
laikā. Trokšņa līmeņu pārsniegšanas gadījumā plānot un realizēt konkrētus
pasākumus apdzīvoto teritoriju un iedzīvotāju aizsardzībai pret vides trokšņiem.
5) Dzeramā ūdens kvalitāti nodrošināt atbilstoši 29.04.2003. MK noteikumu Nr.235
„Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un
kontroles kārtība” prasībām.

25

6) Ievērot 20.01.2004. MK noteikumu Nr.43 „Aizsargjoslu ap ūdens ņemšanas
vietām noteikšanas metodika” III un IV sadaļā noteiktās aizsargjoslu
ekspluatācijas, drošības un uzturēšanas prasības.
7) Nodrošināt 25.11.2014. MK noteikumu Nr.724,,Noteikumi par piesārņojošas
darbības izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo
smaku izplatīšanos” prasību ievērošanu.

Kurzemes kontroles nodaļas vadītāja

Dace Roze

Kurzemes kontroles nodaļas vecākā higiēnas ārste Inesa Kaseviča
mob.29277736, inesa.kasevica@vi.gov.lv
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2.pielikums

PIETEIKUMA KOPSAVILKUMS
1.Uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) nosaukums, informācija par operatoru, īpašnieku
un iekārtas atrašanās vietu.
Namiķu NAI, Lutriņu pagasta pārvalde, „NAMIĶI”, Lutriņu pagasts, Saldus novads,
NAI atrodas aptuveni 300 m uz austrumiem no Namiķu ciema.
2.Īss ražošanas apraksts un iemesls kāpēc nepieciešama atļauja.
Namiķu ciemā no artēziskā urbuma “Namiķi” Melioratoru ielā 12, Namiķi, Lutriņu pagasts
(pamaturbums), tiek apgādāti ar atdzelžotu dzeramo ūdeni iedzīvotāji, uzņēmumi, kā arī
atdzelžošanas stacijā filtru skalošanai. Artēziskais urbums Nr.2 “Namiķi” nekustamā īpašumā
“PMK mājas” Namiķi, Lutriņu pagasts atrodas rezervē. Virs artēziskā urbuma “Namiķi” ir
esoša silikātķieģeļu uzcelta ēka, kurā atrodas atdzelžošanas iekārtas tips: EUROWATER
NS60 x 2 6 bar Qnom - 5,8 m3/h. Iegūtais ūdens daudzums tiek uzskaitīts ar ūdens skaitītāju,
kurš atrodas ŪAS ēkā. Atdzelžotais dzeramais ūdens tiek ciemam piegādāts caur spiedkatliem
ūdensapgādes spiediena nodrošināšanai sistēmā. Ūdesnspiedkatlu dezinfekciju veic firma SIA
”Dezinfekcijas darbi” ar kuru ir noslēgts līgums. Rekonstruētās NAI “NAMIĶI” nodotas
darbībā 2015.gada 31.augustā. Rekonstruētās bioloģiskās attīrīšanas iekārtas BIO M-30x2,
kas nodrošina saimniecisko notekūdeņu attīrīšanu ar ienākošo notekūdeņu daudzumu līdz 60
m3/dnn. Ienākošā plūsma tiek sadalīta uz divām atsevišķām iekārtām. Notekūdeņu
tehnoloģiskais process ietver mehānisko, bioloģisko attīrīšanu, otrreizējo nostādināšanu un
lieko dūņu apstrādi. Notekūdeņi no daudzstāvu mājām tiek savākti un pa pašplūsmes
kanalizācijas sistēmas vadiem tiek padoti uz sūkņu stacijas KSS pieņemšanas tvertni, kurā pie
ieplūdes uzstādīts rupjo atkritumu uztveršanas grozs ar acs izmēru 38 mm diametrā, tālāk ar
sūkņu palīdzību pa spiedvadiem kanalizācijas ūdeņus pārsūknē. Ar sūkņu palīdzību
notekūdeņi nonāk uzstādītajā rotācijas sietā, kas paredzētas lielo rupjo frakciju piesārņojuma
noņemšanai. Mehāniskajai attīrīšanai tiek izmantots rotācijas siets TR 40/25, ar kura palīdzību
tiek veikta rupjo suspendēto vielu atdalīšana, tālāk nononākot attīrīšanas stacijas iekārtā BIO
M-30x2. Bioloģiskā attīrīšana tiek veikta rūpnieciski ražotā notekūdens attīrīšanas rezervuārā.
Rezervuāra nerūsējošā tērauda korpuss un sadalīts trijās kamerās: anaerobā, aerācijas un
otrreizējās nostādināšanas. Notekūdeņu attīrīšanas iekārtā notiek pilna cikla bioloģiskā
attīrīšana, izmantojot aktīvās dūņas metodi. Notekūdeņu plūsma organizēta paštecē.
Mehāniski attīrītie notekūdeņi pašteces ceļā vienmērīgi nonāk anaerobā kamerā, uz kurieni ar
eirlifta palīdzību tiek padotas aktīvās dūņas no otrreizējā nostādinātāja. Lai nodrošinātu
ūdens-dūņu homogēno maisījumu un nogulšņu neizsēšanos, anaerobā kamerā ir uzstādīts
mehāniskais maisītājs. Anaerobajā kamerā notiek organisko vielu biosorbcija (nešķīstošie
fosfora savienojumi reducējas ortofosforskābju formā un ir absorbējami dūņās tālākajā
notekūdeņu aerobajā apstrādē) denitrifikācija, ĶSP un BSP daļēja reducēšana. No anaerobās
kameras substrāts nokļūst aerācijas zonā, kur ir uzstādīti speciāli aeratori gaisa padošanai.
Šajā kamerā, pateicoties labvēlīgiem apstākļiem, notiek dūņu nitrifikācijas procesi, reducējot
ĶSP un BSP. Dūņu mineralizatorā notiek dūņu atūdeņošana, sadalīšana un mineralizācija. Tā
kā notiek pastāvīga aerācija, tad saraudzētajām nogulsnēm un dūņām nav smakas, tās ir augsti
mineralizētas un viegli atūdeņojas. Izdalītais ūdens tiek novadīts uz pirmreizējo nostādinātāju.
Aerāciju notekūdeņu bioloģiskai attīrīšanai nodrošina gaisa pūtējs, kurš uzstādīts nerūsējoša
tērauda skapī. Komplektā divi gaisa pūtēji: viens darba un viens rezerves. Attīrītie notekūdeņi
tiek iepludināti novadgrāvī, un notekūdeņu uzskaite tiek veikta ar elektromagnētisku plūsmas
mērītāju MEATEST M920.
Namiķu NAI tiek veikta sadzīves notekūdeņu attīrīšana vairāk kā 20 m3 diennaktī, un pēc
noteikumiem nepieciešama atļauja B kategorijas piesārņojošās darbībai.
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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.
Ūdens patrēriņš 2014.gadā 15535 m3/gadā, un 2015.gada pirmajā pusgadā 7258 m3/gadā.
Nepieciešama individuālās uzskaites ieviešana visiem dzeramā ūdens lietotājiem. Ātra un
savlaicīga ūdensvada remonta nodrošināšana, lai samazinātu zudumus nolietota ūdensvada
tīkla dēļ.
3.2.galvenie izejmateriāli (arī kurināmais un degviela) un to lietojums.
Nav
3.3.bīstamo ķīmisko vielu lietošana un plānotie pasākumi to aizvietošanai.
Nav
3.4.nozīmīgākās emisijas gaisā un ūdenī (koncentrācija un ikgadējais lielums).
Pēc Namiķu ciema NAI kanalizācijas notekūdeņi tiek novadīti Dēņu strautā ar šādu
koncentrāciju un kopējo gada izmešu apjomu pie novadītā ūdens daudzuma 20286m3/gadā
(2014.gada dati) :
BSP-5, 230 003
11.5, 13.5 mg/l 24
0,2522 tonnas gadā
SV, 230 026 62.0, 27,5 mg/l 24
0,9214 tonnas gadā
ĶSP, 230 004 39.6, 30.0 mg/l 24
0,7052 tonnas gadā
P kop., 230 016
6.66, 1.78 mg/l 24
0.0879 tonnas gadā
N kop., 230 015
21.3, 24.1 mg/l 24
0.4541 tonnas gadā
NNH4, 230 012
16.4, 4.69 mg/l 24
0.2193 tonnas gadā
PPO4, 230 010
4.07, 1.0 mg/l 24
0.0528 tonnas gadā
NNO3, 230 013
4.61, 18.9 mg/l 24
0.2267 tonnas gadā
3.5.atkritumu veidošanās un apsaimniekošana.
Sadzīves atkritumi tiek savākti konteineros, kurus izved SIA”Viduskurzemes AAO”
3.6.trokšņa emisijas līmenis.
Neattiecas
4.Iespējamo avāriju novēršana.
Rekonstrukcijas rezultātā no jauna izbūvētā bioloģiskā sadzīves notekūdeņu attīrīšanas iekārta
BIO M-30x2 aprīkota ar rezerves gaisa sūkni un pārvietojamo elektrostaciju. Lai veiktu
apkopi vai remontu, attīrīšanas iekārtas moduļus iespējams izslēgt no darbības atsevišķi
pavienam, pārpumpējot notekūdeņus ar mobilu sūkni uz nākamo moduli. Jebkāda veida
darbus iespējams veikt neapturot NAI darbību. Avārijas situācija, kad uz ilgu laiku pilnībā
apstājas NAI darbība, praktiski ir izslēgta. Bezizejas avārijas gadījumā pirms KSS akā var
pārslegt notekūdeņu plūsmu uz 1999.gadā rekonstruēto BIO-100 ar jaudu 100m³/diennaktī.
Attīrītais ūdens iekļūst bioloģiskajā dīķī ar dabīgo aberāciju. Ņemot vērā biodīķu ietilpību
pret notekūdeņu apjomu diennaktī, būtiska ietekme uz izplūdē novadītā notekūdens
piesārņojuma pakāpi nav sagaidāma.
5.Nākotnes plānus - iekārtas plānotā paplašināšanās, atsevišķu daļu vai procesu
modernizāciju.
Tuvākajā laikā lieli modernizācijas pasākumi netiek plānoti.
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