Latvijas Republikas Vides ministrija

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

AtĜauja B kategorijas piesārĦojošai darbībai

Nr. LI-10-IB-0034/
Komersanta (vai citas personas) firmas (nosaukums): SIA „Priekules pakalpojumi”
Juridiskā adrese:
VaiĦodes iela 6a, Priekule, Priekules novads, LV-3434
Vienotais reăistrācijas numurs: 42103018992
Reăistrācijas datums UzĦēmumu reăistrā: 1997.gada 09.decembris
Reăistrācijas datums UzĦēmumu reăistra komercreăistrā: 2004.gada 08.janvāris
Iekārta, operators: Priekules pilsētas notekūdeĦu attīrīšanas iekārtas (NAI)
Adrese: ,,Nodegu skola”, Priekules pagasts, Priekules novads, LV-3434 (NAI).
Teritorijas kods:
0641682
Paredzētās 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 kategorijas piesārĦojošo darbību veikšanai”
1.pielikuma punktam:
8.9. – notekūdeĦu attīrīšanas iekārtas ar jaudu 20 un vairāk m3 diennaktī, kuras attīrītos
notekūdeĦus novada vidē.
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AtĜauja izsniegta esošai piesārĦojošai darbībai ar būtiskām izmaiĦām
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Liepājas reăionālās vides pārvaldes direktora p.i.:________________(Roberts BērziĦš)
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Datums: 2010.gada 26.jūlijs
Z.v.
Lēmumu par atĜaujas izsniegšanu vai atĜaujas nosacījumiem var apstrīdēt Vides pārraudzības valsts birojā
mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
AtĜaujas nosacījumus var pārskatīt visā tās darbības termiĦa laikā, pamatojoties uz likuma “Par piesārĦojumu ”
32. panta 3.1 daĜu
Piezīme. Dokumenta rekvizītus „paraksts”, „datums”, un „zīmoga” („z.v.”) neaizpilda, ja elektroniskais
dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.
( MK 06.01.2009. noteikumu Nr.11 redakcijā, kas stājas spēkā ar 11.01.2009)
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A SADAěA
Vispārīgā informācija par atĜauju
1. Normatīvie akti, uz kuriem pamatojoties izsniegta atĜauja:
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,
1.LR MK 2009.gada 17.februāra noteikumi Nr.158 "Noteikumi par prasībām attiecībā
uz vides monitoringu un tā veikšanas kārtību, piesārĦojošo vielu reăistra 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,
1.LR MK 2002.gada 09.jūlija noteikumi Nr.294 "Kārtība, kādā piesakāmas A,B un C
kategorijas piesārĦojošas darbības un izsniedzamas atĜaujas A un B kategorijas
piesārĦojošo darbību veikšanai",
Grozījumi noteikumos 2003.gada 08.jūlijā, 2004.gada 03.februārī, 2004.gada 22.aprīlī,
2005.gada 26.jūlijā, 2006.gada 25.jūlijā, 2006.gada 19.decembrī, 2009.gada
06.janvārī, 2009.gada 13.oktobrī,
2.LR MK 2002.gada 22.janvāra noteikumi Nr.34 "Noteikumi par piesārĦojošo vielu
emisiju ūdenī",
Grozījumi noteikumos 2007.gada 16.janvārī, 2008.gada 15.aprīlī,
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 notekūdeĦu dūĦu un to
komposta izmantošanu, monitoringu un kontroli”,
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,
1.LR MK 2003.gada 29.aprīĜa 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 05.janvārī,
2.LR MK 2003.gada 23.decembra noteikumi Nr.736 "Noteikumi par ūdens resursu
lietošanas atĜauju",
Grozījumi noteikumos 2005.gada 13.septembrī, 2009.gada 27.oktobrī,
IV.1998.gada 01.aprīļa "Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu likums",
Grozījumi likumā 2000.gada 21.decembrī, 2001.gada 11.oktobrī, 2003.gada
16.oktobrī, 2005.gada 30.jūnijā, 2007.gada 01.novembrī, 2009.gada 29.oktobrī,
2009.gada 01.decembrī,
1.LR MK 2002.gada 22.oktobra noteikumi Nr.466 “Noteikumi par ėīmisko vielu un
ėīmisko produktu uzskaites kārtību un datu bāzi”,
Grozījumi noteikumos 2006.gada 18.aprīlī, 2008.gada 17.martā,
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2.LR MK 2002.gada 12.marta noteikumi Nr.107 "Ėīmisko vielu un ėīmisko produktu
klasifikācijas, marėēšanas un iepakošanas kārtība",
Grozījumi noteikumos 2002.gada 01.oktobrī, 2003.gada 21.oktobrī, 2005.gada
19.aprīlī, 2007.gada 30.janvārī,
V.2000.gada 14.decembra “Atkritumu apsaimniekošanas likums”,
Grozījumi likumā 2004.gada 19.februārī, 2004.gada 22.aprīlī, 2004.gada
02.decembrī, 2005.gada 22.jūnijā, 2006.gada 26.oktobrī, 2008.gada 13.marts,
2009.gada 17.septembris,
1.LR MK 2004.gada 30.novembra noteikumi Nr.985 “Noteikumi par atkritumu
klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus”,
2.LR MK 2009.gada 01.septembra MK noteikumi Nr.985 „Noteikumi par atkritumu
savākšanas, šėirošanas un bioloăiski noārdāmo atkritumu kompostēšanas vietām”,
VI.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,
1.LR MK 2007.gada 19.jūnija noteikumi Nr.404 "Dabas resursu nodokĜa aprēėināšanas
un maksāšanas kārtība un kārtība, kādā izsniedz dabas resursu lietošanas atĜauju",
Grozījumi noteikumos 2009.gada 02.jūnijā, 2010.gada 13.aprīlī,
VII.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,
1.LR MK 2004.gada 20.janvāra MK noteikumi Nr.43 “Aizsargjoslu ap ūdens Ħemšanas
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”,
VIII.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 metroloăiskajai
kontrolei pakĜauto mērīšanas līdzekĜu sarakstu”,
Grozījumi noteikumos 2008.gada 03.jūnijā,
2.LR MK 2006.gada 05.decembra noteikumi Nr.981 “Noteikumi par mērīšanas līdzekĜu
atkārtoto verificēšanu, verificēšanas sertifikātiem un verificēšanas atzīmēm”,
3.LR MK 2008.gada 25.augusta noteikumi Nr.693 „Noteikumi par mērīšanas līdzekĜu
kalibrēšanu”,
IX.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,
2. AtĜaujas derīguma termiĦš un jauna iesnieguma iesniegšanas termiĦš:
1.AtĜauja izsniegta 2010.gada 26.jūlijā un derīga visu iekārtas darbības laiku
(2001.gada 15.marta likums "Par piesārĦojumu" 32.panta 1.daĜa).
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2.SaskaĦā ar 2001.gada 15.marta likuma "Par piesārĦojumu" 32.panta 32.daĜu, Liepājas
RVP atĜauju pārskatīs un atjaunos ik pēc septiĦiem gadiem.
3.Ja veicamajā darbībā netiek plānotas izmaiĦas, operators vismaz 30 dienas pirms esošās
B kategorijas atĜaujas pārskatīšanas termiĦa beigām, t.i. 2017.gada 25.jūnijā, iesniedz
iesniegumu, kurā pieprasa jaunas atĜaujas izsniegšanu (2001.gada 15.marta likums "Par
piesārĦojumu" 28.panta (8) daĜa).
4.Ja iekārtā paredzēts veikt būtiskas izmaiĦas, jauns iesniegums jāiesniedz ne vēlāk kā 60
dienas pirms šo izmaiĦu veikšanas (2001.gada 15.marta likums "Par piesārĦojumu"
22.panta (21) daĜa).
5.AtĜaujas nosacījumus var pārskatīt, atjaunot vai papildināt visā atĜaujas darbības laikā
(2001.gada 15.marta 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 (2001.gada 15.marta likums "Par piesārĦojumu" 32.panta (3)daĜa).
3. Informācija par to, kam nosūtītas atĜaujas kopijas:
AtĜaujas LI-10-IB-0034 kopijas elektroniski nosūtītas:
• Vides pārraudzības valsts birojam, Rūpniecības iela 23, Rīga (arī papīra formātā),
LV1045, e-pasts: irena.grinberga@vpvb.gov.lv;
• Veselības inspekcijas Kurzemes kontroles nodaĜai, Baznīcas iela 9, Liepāja, LV3401, epasts: inesa.kasevica@vi.gov.lv;
• Priekules novada domei, Saules ielā 1, Priekule, Priekules novads, LV3434, e-pasts:
dome@priekule.lv.
4. Norāde par ierobežotas pieejamības informāciju:
Ierobežotas pieejamības informācijas nav.
5. (Svītrots ar 26.07.2005. noteikumiem nr.567)
6. Citas saĦemtās atĜaujas un atĜaujas, kuras aizstāj šī atĜauja:
AtĜauja LI-10-IB-0034 aizstāj:
•
2004.gada 05.jūlijā izdoto atĜauju B kategorijas piesārĦojošai darbībai Nr.LIT-13-073B
ar derīguma termiĦu - 2010.gada 01.marts.
• 2004.gada 16.jūlijā izdoto atĜauju B kategorijas piesārĦojošai darbībai Nr.LIT-13-076B ar
derīguma termiĦu – 2010.gada 01.marts.
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B SADAěA
Pieteiktā darbība, iesnieguma izvērtējums un atĜaujas izsniegšanas
pamatojums
( MK 06.01.2009. noteikumu Nr.11 redakcijā, kas stājas spēkā ar 11.01.2009)

7. Pieteiktās darbības īss apraksts.
Priekules pilsētā projekta ietvaros izbūvētas jaunas ūdens atdzelžošanas iekārtas un
notekūdeĦu attīrīšanas iekārtas. Kanalizācijas sistēmā nokĜūst saimnieciskie un ražošanas
notekūdeĦi.
Iekārtu kompleksā ietilpst:
- NotekūdeĦu pieĦemšana;
- Priekšattīrīšanas bloks ar ēku;
- Bioloăiskās apstrādes bloks;
- Lieko dūĦu apstrāde un uzglabāšana;
- Izplūdes parametru kontrole un uzraudzība; administratīvā ēka.
NotekūdeĦi no pilsētas uz attīrīšanas iekārtām tiek novadīti pa pašteces vadu. Papildus pie
iekārtām uzstādīta septisko nogulšĦu pieĦemšanas kamera. No plūsmu sadalošās kameras
(priekšattīrīšanas ražošanas ēkā) notekūdeĦi pa pašteces kanālu ieplūst restu kanālā (paredzēti
divi paralēli restu kanāli – ar automātiski un manuāli tīrītām restēm), tālāk nonāk smilšu
atdalītājā. Procesu kontrolei pēc notekūdeĦu priekšattīrīšanas ierīkots pašteces plūsmas
mērītājs. No plūsmu sadalošās kameras pa diviem pašteces cauruĜvadiem notekūdeĦi ieplūst
bioloăiskajā attīrīšanas blokā.
Pēc mehāniskās priekšattīrīšanas notekūdeĦi nonāk tehnoloăiskajā tvertnē, kur notiek
bioloăiskā notekūdeĦu attīrīšana. Šajā tvertnē izveidota anoksā zona un aerobā zona
notekūdeĦu oksidēšanai un nitrifikācijai.
Anoksā zona ,,zona bez gaisa padeves” – tās tehnoloăiskais uzdevums ir aerobā kamerā
radušos nitrātu reducēt par brīvu skābekli gāzveida formā, kas izplūst atmosfērā, tādā veidā
samazinot slāpekĜa daudzumu attīrītajā notekūdenī. Paralēli uz anokso zonu ar recirkulācijas
sūkĦa palīdzību tiek padotas aktīvās dūĦas no aerobās zonas. Ar recirkulēto dūĦu palīdzību
tiek sadalīts ienākošais piesārĦojums. Sarežăītākie savienojumi tiek noārdīti līdz vienkāršiem,
tādiem, kurus dūĦas var viegli izmantot savos dzīvības procesos. Otrs process ir
denitrifikācijas process. Aktīvās dūĦas, kuras aerobajā zonā pieradušas pie skābekĜa
pārbagātības, nonākot anoksajā zonā paliek praktiski bez skābekĜa. Tādos apstākĜos dūĦas
spēj pārkārtot savu vielu maiĦu un izmanto kā skābekĜa avotu pašu aerobajā zonā saražotos
nitrātus. Rezultātā daĜa attīrīšanas iekārtas ienākušā saistītā slāpekĜa tiek pārvērsts brīvā
slāpeklī un izdalās gaisā.
Aerobā zona ,,zona ar gaisa padevi”. Notekūdens nonāk tajā no anoksās zonas. Lielākā daĜa
piesārĦojuma tiek izlietota dūĦu masas pieaugumam, pārējais piesārĦojums, BSP un ĖSP
aerobos apstākĜos tiek sadalīts oglekĜa dioksīdā un ūdenī. Reducējās arī daĜa no ienākošā
fosfora.
Gaiss nepieciešams mikroorganismu dzīvības nodrošināšanai un bioloăisko piesārĦojumu un
amonija savienojumu oksidēšanai, pārvēršot tos nitrātu formā.
No aerācijas kameras dūĦu – ūdens maisījums nonāk otrreizējos nostādinātājos. DūĦas
atbrīvojas no gaisa skābekĜa. Nostādinātais tīrais ūdens tālāk caur pārplūdes kanālu tiek
novadīts uz pašteces plūsmas kanālu, kurā uzstādīts automātiskais paraugu noĦēmējs.
Atgriezeniskās un liekās dūĦas no otrreizējā nostādinātāja tiek novadītas uz dūĦu sūkĦu
staciju, kas tālāk atgriezeniskās dūĦas pārsūknē uz plūsmu sadalošo kameru, savukārt, liekās
dūĦas - uz dūĦu nostādinātāju. Pēc nostādinātāja dūĦas ar diviem sūkĦiem pārsūknē uz dūĦu
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presi, kur tās tiek atūdeĦotas. Sausās dūĦas ar piekabi nogādā uz dūĦu glabāšanas laukiem.
Nostādināto ūdeni dūĦu biezinātājā un drenāžas ūdeĦus no dūĦu laukiem savāc drenāžas
sūkĦu stacijā un pārsūknē atpakaĜ uz bioloăisko apstrādes bloku.
Attīrītie notekūdeĦi tiek novadīti grāvī un tālāk Virgas upē.
NAI kontroli un vadību nodrošina automatizētā vadības sistēma ,,Scada”.
SIA ,,Priekules pakalpojumi” NAI un ūdens sistēmas apkalpošanā ir nodarbināti 6 cilvēki.
Darbojās divas pacēluma sistēmas. Pirmais pacēlums.
No akas dziĜurbuma sūknis padod ūdeni uz atdzelžošanas ietaisēm. Normālas darbības
režīmā darbojas viena aka, ja nepieciešams, papildus pieslēdzas otra. Darba aka periodiski
tiek nomainīta. Paredzamais spiediens pirms filtra ~ 3.0 atm. Caur filtra moduĜiem ūdens
tiek padots tīrā ūdens uzkrāšanas rezervuārā. Rezervuārā atrodas līmeĦa devēji, kuri
nodrošina dziĜurbuma sūkĦa ieslēgšanos un izslēgšanos. Darba akas numuru un ūdens
līmeni rezervuārā kontrolē automātika.
II Pacēlums.
No tīrā ūdens rezervuāra ūdens tiek padots uz II pacēluma sūkĦiem. Atkarībā no uzrādītā
caurplūduma, ko kontrolē elektronisks devējs padeves caurulē, automātiski pieslēdzas
vajadzīgais sūkĦu skaits. Normālos darba apstākĜos strādā viens vai divi sūkĦi. Ik pa
laikam darba sūknis tiek mainīts, lai periodiski strādātu visi sūkĦi un tie saglabātu
sākotnējo tehnisko stāvokli. Caurplūdumu un darba sūkni atkarībā no kopējā sūkĦu skaita
kontrolē automātika.
Atdzelžošanas stacijas apstrādes process pamatojas uz artēziskā ūdens aerāciju un
filtrāciju spiedfiltros. Ūdens no atdzelžošanas iekārtām tiek padots uz pazemes ūdens
rezervuāriem. Dzels koncentrācija neapstrādātā ūdenī ir apmēram 1.18-2.75 mg/l, bet
mangāna koncentrācija 0.086 mg/l. Dzels koncentrācijai pie ūdens apstrādes dzeramajā
ūdenī jābūt zemākai par 0.2 mg/l, bet mangāna - 0.05 mg/l.
Atdzelžošanas stacijas nominālā aprēėina jauda ir 30m3/h. Ūdens apstrādi paredzēts
nodrošināt 3 filtros. Filtri izvēlēti tā, lai viena filtra moduĜa skalošanas laikā divi darbā
palikušie filtru moduĜi nodrošina 100% atdzelžošanas procesu ar nepieciešamo jaudu.
Minimālais skalošanas intervāls ir 24h.
Aerācija
Vispirms neattīrīts ūdens tiek sūknēts no artēziskajām akām uz atdzelžošanas
iekārtām. Tad ūdens tiek aerēts filtra moduĜa augšējā daĜā. Tas tiek padots tvertnes augšējā
daĜā un plūst caur gaisa slānim tvertnē. Optimālās aerācijas efekta sasniegšanai gaisa
daudzums tiek regulēts ar iekārtu komplektā paredzēto gaisa regulēšanas-sadales mezglu.
Aprēėinātais gaisa daudzums pie maksimālās ūdens plūsmas ir 48 l/min. Lai
intensificētu atdzelžošanas procesu, tiek izmantoti eĜĜas virzuĜa tipa kompresori. Viens
kompresors ir darba, otrs – rezerves. Kompresoru iekārtas dzesējas ar gaisu no motoru
telpas.
Filtrēšana
Pēc aerācijas ūdeni filtrē caur smilšu filtriem. Virsmas slodze filtriem ir 10-12m/h.
Dzelzs oksidēšana un filtrēšana tiks realizēta spiediena filtros. Sausa filtra pildījums ir ne
mazāk kā 1300 mm. Galvenā filtrējošā materiāla graudiĦu izmēram pildījumā jābūt 1-2,5
mm. Filtri paredzēti kā slēgta tipa spiediena iekārtas ar smilšu pamata slāni. Pamata
filtrējošajam materiālam ir divu veidu: apakšējais 3-5mm, bet otrais slānis 1,6-2,5mm.
Spiediena filtram, tā pievienojumi ir no nerūsējošā tērauda. Filtrējošam slānim ir
balsts uz grīdas ar sprauslām, kuru tehnisko stāvokli iespējams diagnosticēt caur kontroles
lūku filtra lejas daĜā. Sprauslu grīda ir aprīkota ar iestrādātām ligzdām un filtru sprauslām.
Sprauslu skaits grīdā ir atbilstošs, lai spētu nodrošināt ūdens un gaisa plūsmas skalojot ar
pretplūsmu. Pievienojumi pie iekārtas ir sānos- cilindriskajā daĜā. Filtrs ir aprīkots ar
lūkām sānos (cilindriskajā daĜā), kā arī spiedfiltra virsējā un apakšējā sfērā. Filtru apakšējā
sfērā ir izveidots pievienojums- ūdens iztukšošanai.
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Skalošana
Filtru skalošana tiek veikta ar gaisu un ūdeni (vispirms irdināšana ar gaisu, beigās
skalošana ar ūdeni). Skalošanas virziens filtrā ir pretējs filtrēšanas virzienam. Skalošanas
sākums ir automatizēts atkarībā no ekspluatācijas laika vai ūdens plūsmas. Skalošanas
cikla ilgumam jābūt pietiekami ilgam, lai skalošanas beigās (skalojot ar tīru ūdeni) ūdens
pēc filtriem būtu tīrs. Filtru skalošanai izmanto ūdeni no apstrādātā ūdens rezervuāra.
Maksimālā virsmas slodze skalošanas laikā ir 30 m/h. Spiediena kritums filtrēšanas cikla
beigās ir 0,2 (max 0,5 bar). Automātikas -vadības sistēma paredz iespēju uzsākt filtru
skalošanu, izmantojot rokas vadību. Skalošanas ūdens nokĜūst kanalizācijas tīklā.
8. Atrašanās vietas novērtējums.
NAI iekārtas atrodas Priekules pilsētas teritorijā. NAI atrodas no pilsētas centra 1 km
attālumā. Līdz Virgas upei ~550 m.
Objekta teritorija atrodas uz glacigēno morēnas nogulumu un fluvioglaciālo nogulumu
robežas, par ko liecina dažādu ăeotehnisko elementu izplatība. Teritorijas ăeoloăisko izbūvi
veido:
o fragmentāri izplatīti holocēna nogulumi (bQ4)
o augšpleistocēna glacigēnie nogulumi (gQ3ltv)
o augšpleistocēna fluvioglaciālie nogulumi (fQ3ltv).
Teritorijā, kur izvietotas NAI, iekĜauta arī objektā esoša, daĜēji aizauguša dīėa teritorija.
NAI iekārtas atrodas inženiertehnisko objektu apbūves teritorijā Priekules pagastā.
Priekules pilsētas dzeramā ūdens apgādes urbumi LVĂMC Nr.24964 un Nr.24965, izvietoti
Aizputes ielā 30.
9. Lēmuma pieĦemšanas procesā iesniegtie priekšlikumi (norādot, kā tie Ħemti vērā):
9.1. valsts vai pašvaldību institūciju priekšlikumi;

Ir saĦemtas vēstules no:
1) Priekules novada domes (2010.gada 8.jūnija Nr.3-06/1101, skatīt 1.pielikumu).
Priekules novada domei nav iebildumu B kategorijas piesārĦojošās darbības atĜaujas
izsniegšanai,
2) Veselības inspekcijas Kurzemes kontroles nodaĜas (2010.gada 15.jūnija Nr.4.6.37/674/112, skatīt 1.pielikumu).Veselības inspekcijas Kurzemes kontroles nodaĜai nav
iebildumu B kategorijas piesārĦojošās darbības atĜaujas izsniegšanai.
9.2. citu valstu atbildīgo institūciju priekšlikumi, ja ir pārrobežu ietekme;

Neattiecas.
9.3. sabiedrības priekšlikumi;

Neattiecas.
9.4.operatora skaidrojumi

Neattiecas.
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10. Iesnieguma novērtējums:
10.1. ieviestie un plānotie labākie pieejamie tehniskie paĦēmieni A kategorijas darbībām;

Neattiecas.
10.2. ieviestie un plānotie tīrākas ražošanas pasākumi;

SIA „Priekules pakalpojumi” savā darbībā, lai veicinātu dzeramā ūdens un
elektroenerăijas resursu racionālu izmantošanu, veic sekojošus pasākumus:
• ekspluatē urbumus, kuri aprīkoti ar jaunām tehniski un ekonomiski efektīvām
iekārtam: sūkĦiem, cauruĜvadiem, aizbīdĦiem, elektrisko un mehānisko aprīkojumu;
• ekspluatē urbumus, kuri aprīkoti ar plūsmas mērītājiem;
• ekspluatē urbumus, kuri pieslēgti vienotai automatizētai pārraudzības un vadības
sistēmai;
•
ekspluatē jaunas aku ekspluatācijas automatizētas pārraudzības un vadības iekārtas,
kuras atbilst vispārpieĦemtiem labas prakses standartiem.
Projekta rezultātā sasniegtie vides kvalitātes uzlabojumi:
• centralizētās ūdensapgādes pakalpojuma pārklājums palielināsies no 60% līdz 85%.
Tiek nodrošināts kvalitātes prasībām atbilstošs dzeramais ūdens šī projekta ietvaros
pieslēgtiem Priekules pilsētas iedzīvotājiem;
• ūdens nesējslāĦa aizsardzība no piesārĦojuma, tamponējot akas, kas nākotnē netiks
izmantotas;
• samazināsies ūdens zudumi un notekūdeĦu infiltrācija.
• tiks samazināts Virgas upes piesārĦojums.
10.3. resursu izmantošana (ūdens, enerăija un ėīmiskās vielas);

Priekules pilsētas centralizētā ūdensapgāde tiek nodrošināta no diviem urbumiem. Informāciju
par urbumiem skatīt 11.1.tabulā. Ūdens tiek izmantots sadzīves un saimnieciskajām
vajadzībām.
Gadā tiek izmantots 178680 kubikmetri dzeramā ūdens. DaudzdzīvokĜu mājām, privātsektoram
tiek izlietots 100816 kubikmetri ūdens gadā, slimnīcai 17000 m3/gadā, vidusskolai 2500
m3/gadā, maizes ceptuvei 4000 m3/gadā, uzĦēmumiem – 8100 m3/gadā, Dārza ielai -14965
m3/gadā, laistīšanai – 17982 m3/gadā, filtru skalošanai – 4000 m3/gadā, zudumi 9317 m3/gadā.
Priekules pilsētas NAI notekūdeĦu dūĦu apstrādei izmanto ėīmisko vielu Zetag -8160, kas nav
klasificēts kā bīstams, skatīt 9.1. tabulu.
Dzeramā ūdens dezinfekcijai tiek izmantots Oasis, kas klasificēta kā bīstama viela, skatīt
9.2.tabulu. Produktam ir ėīmisko produktu drošības datu lapa.
Elektroenerăiju SIA ,,Priekules pakalpojumi” vajadzībām nodrošina a/s ,,Latvenergo”.
SIA „Priekules pakalpojumi” ūdens izmantošanas bilanci skatīt 1.attēlā.
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1.attēls SIA „Priekules pakalpojumi” ūdens lietošanas bilance ( m3/gadā )

Urbums Nr1
LVĂMC Nr. 24964
P400821
89790

Laistīšana

17982

Zudumi
9317

Filtru skalošana
4000

DaudzdzīvokĜu sektors,
privātsektors
100816

Urbums Nr.2
LVĂMC Nr.24965
P400822
89790

ŪAS iekārtas
179580

Slimnīca
17000

Vidusskola ar
sporta zāli
2500

Maizes ceptuve
4000

Citi uzĦēmumi
8100

Lokāla
kanalizācija
4000

IzsmeĜamā
sistēma
3500

DaudzdzīvokĜu mājas
Dārza ielā (garnizons)
14965

Septiėis 14965
IzsmeĜamā
sistēma
1000

A400534
NAI
131916

Virgas upe
N400159
14965

Meliorācijas grāvis

N400595
Virgas upe
116 800 m3/g
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10.4. emisija gaisā un tās ietekme uz vidi;

Neattiecas.
10.5. smaku veidošanās;

Objektam, strādājot normālā režīmā, neorganizētu emisijas avotu un emisijas avotu ar
izteiktu smaku nav.
10.6. emisija ūdenī un tās ietekme uz vidi;

Attīrīti komunālie notekūdeĦi tiek novadīti caur Priekules pilsētas NAI izplūdi N400595
un izplūde no Dārza ielas N400159 Virgas upē, skatīt bilances shēmu. NotekūdeĦu
izplūdē piesārĦojošo vielu faktiskās emisijas ūdenī skatīt B2.tabulā.
B2.tabula
PiesārĦojošās vielas notekūdeĦos
PiesārĦojošā
viela

PiesārĦojošās vielas
kods

Susp.vielas

230 026

BSP5
ĖSP
N kopējais
P kopējais

230 003
230 004
230 015
230 016

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

PiesārĦojuma
samazinājuma %
(MK Nr.34)

Faktiskā vid.
piesārĦojošo vielu
koncentrācija (mg/l)
2010.gadā
Pirms NAI
Pēc NAI

Mazāk
nekā 35,0
25
125
15
15

90

632

13,5

70-90
75
10-15
10-15

1600
3500
15,3
118

17
98
6,12
60,6

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 (2002.gada 22.janvāra noteikumi Nr.34
"Noteikumi par piesārĦojošo vielu emisiju ūdenī" V nodaĜa 31.punkts).
Cilvēka ekvivalentos izteiktā piesārĦojuma daudzuma teorētiskais aprēėins Priekules
NAI:
• saskaĦā ar iesniegumu Priekulē dzīvo ~1805 iedzīvotāji,
• notekūdeĦu ienākošais BSP5 – 1600mg/l,
• vidējais diennakts notekūdeĦu daudzums uz visiem iedzīvotājiem – 361m3/dnn,
• CE=361 m3/dnn x 1600 mg/l : 60 =9627
Pēc analīžu rezultātiem redzams, ka esošās attīrīšanas iekārtas darbojas apmierinoši.
Liepājas RVP uzskata, ka NAI notekūdeĦu monitoringu, atbilstoši 2002.gada 22.janvāra
noteikumi Nr.34 "Noteikumi par piesārĦojošo vielu emisiju ūdenī" 5.pielikuma II daĜas
6.3.punktam, var veikt 1x gadā pirms ieplūdes NAI un 2x gadā pēc izplūdes no NAI,
skatīt 18.tabulu..
10.7. atkritumu veidošanās un apsaimniekošana;

SIA “Priekules pakalpojumi” saimnieciskās darbības rezultātā veidojas šādi atkritumu
veidi:
1.Nebīstamie:
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-

Nešėiroti sadzīves atkritumi (kods 200301) - no sadzīves telpām, tie netiek šėiroti.
Atkritumi tiek savākti standarta konteinerā un 1x mēnesī atkritumus izved atkritumu
pārvadātājuzĦēmums. Gada laikā veidojas 4 tonnas atkritumu.
- Atkritumi no sietiem (kods 190801) – priekšattīrīšanas blokā ieplūde ir aprīkota ar 3
mm smalkajām restēm, kuras atdala ūdenī peldošās un izšėīdušās vielas. Rezultātā
savāktais restojums nepārtraukti tiek atūdeĦots un savākts atkritumu konteineros un
kopā ar sadzīves atkritumiem regulāri tiek izvests uz atkritumu poligonu. Gada laikā
veidojas 4,5 t atkritumu.
- Sadzīves notekūdeĦu attīrīšanas dūĦas (kods 190805) - NAI attīrīšanas bioloăisko
procesu rezultātā rodas bioloăiski aktīvo dūĦu pieaugums, kurš tiek regulāri atdalīts no
procesa. AtūdeĦotās dūĦas tiek savāktas un iekrautas speciālā piekabē ar kuras
palīdzību to tālāk nogādā pagaidu glabāšanai uz dūĦu lauku – betona laukums ar
drenāžu un pārsūknēšanas staciju.
Gada laikā NAI veidojas apmēram 23,8 t dūĦu. Uzkrājot attiecīgu daudzumu dūĦu, tās
tiks izvestas uz pārstrādi koăenerācijas stacijā, kura tiks uzbūvēta 2011. gadā..
Skatīt 17.1.un 17.2.tabulas.
10.8. trokšĦa emisija;

NAI ražošanas ēkās darbojas dažādas iekārtas, kuru darbības troksnis kā iekštelpās, tā
ārpus tām nav būtisks. Tuvumā dzīvojamo māju nav un tādēĜ trokšĦa mērījumi nav veikti.
10.9.

augsnes aizsardzība;

Nav informācijas par augsnes piesārĦojumu Priekules pilsētas NAI teritorijā.
10.10. avāriju risks un rīcības plāni ārkārtas situācijām.

SIA „Priekules pakalpojumi” iekārtu darbība nav pakĜauta 2005.gada 19.jūlija MK
noteikumiem Nr.532 „Noteikumi par rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtība un
riska samazināšanas pasākumiem”.
Avārijas situācijās, kad tiek pārtraukta elektroenerăijas padeve – uzĦēmumam attīrīšanas
iekārtās, ūdens Ħemšanas vietās un kanalizācijas sūkĦu stacijās ir dīzeĜdegvielas
ăeneratori, kas nodrošinās iekārtu darbību. Kanalizācijas un ūdensvadu sistēmu
inženierkomunikāciju un iekārtu avāriju gadījumā – uzĦēmumā izveidota ūdensvada un
kanalizācijas sistēmu avārijas brigāde, kas apgādāta ar nepieciešamo tehniku un iekārtām
avāriju novēršanai.
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C SADAěA
AtĜaujas nosacījumi
11. Nosacījumi uzĦēmuma darbībai:
11.1. darbība un vadība;

1.SIA „Priekules pakalpojumi” saimnieciskā darbība jāveic atbilstoši:
• atĜaujas A sadaĜā minēto normatīvo aktu prasībām,
• darbības aprakstam B sadaĜā,
• atĜaujas nosacījumiem.
2.AtĜauja attiecas uz SIA „Priekules pakalpojumi”:
• notekūdeĦu attīrīšanas iekārtu (NAI) ar jaudu – 622 m3/dnn.
• pazemes ūdens ieguvi – 178680 m3/gadā ,
3.SaskaĦā ar likuma “Par piesārĦojumu” 30.panta 1.daĜu un 22.panta (21) daĜa) – operators
60 dienas pirms darbības izmaiĦām paziĦo par to Liepājas RVP, kas izvērtē, 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.
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.

Nosacījumi netiek izvirzīti.
12. Resursu izmantošana:
12.1. ūdens;

1.Priekules pilsētas ūdensapgādei nepieciešamo pazemes ūdeni iegūt no artēziskiem
urbumiem, atbilstoši 11.1.tabulai.
2.Ūdens izmantošanu veikt saskaĦā ar bilances shēmu, skatīt 10.3.punktu (2003.gada
23.decembra MK noteikumu Nr.736 - 46.punkts).
3.1 x mēnesī veikt ūdens caurplūdes instrumentālo uzskaiti ūdens pieslēguma vietās (uz
uzĦēmumiem un citiem patērētājiem) un datus reăistrēt ūdens resursu ieguves
instrumentālās uzskaites žurnālā (2003.gada 23.decembra MK noteikumu Nr.736 - 42.,
44.punkti, 3.pielikums).
4.Katra ieraksta pareizību un atbilstību mēraparātu rādījumiem jāapliecina atbildīgai
amatpersonai.
5.Pazemes ūdens uzskaitei izmantotās mēraparatūras metroloăisko kontroli veikt
akreditētās institūcijās (2006.gada 05.decembra noteikumi Nr.981 “Noteikumi par
mērīšanas līdzekĜu atkārtoto verificēšanu, verificēšanas sertifikātiem un verificēšanas
atzīmēm”, 3.pielikums).
6. SaĦemt pazemes ūdeĦu atradnes pasi līdz 2011.gada 1.aprīlim.
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7.Mēraparatūras metroloăisko pārbaudi veikt 1 x 4 gados (likums "Par mērījumu
vienotību" un 2007.gada 09.janvāra noteikumi Nr.40 “Noteikumi par valsts
metroloăiskajai kontrolei pakĜauto mērīšanas līdzekĜu sarakstu”).
8.Pazemes ūdens ieguves urbumu atveres konstrukcijā jābūt ierīkotai vietai ūdens līmeĦa
mērīšanai un ūdens paraugu Ħemšanai (2003.gada 23.decembra LR MK noteikumu
Nr.736 “Noteikumi par ūdens resursu lietošanas atĜauju” -34.punkts; 2000.gada
01.februāra noteikumu par Latvijas būvnormatīvu LBN 222-99 “Ūdensapgādes ārējie
tīkli un būves” 5.daĜa).
9.Pazemes ūdeĦu monitoringa veikt saskaĦā ar Pazemes ūdeĦu atrades ,,Priekule” pases
prasībām.
10.Katru gadu (līdz kārtējā gada sākumam) izstrādāt dzeramā ūdens kārtējā monitoringa
programmu, saskaĦojot to Veselības inspekcijā (2003.gada 29.aprīĜa MK noteikumi
Nr.235, 27., 28.punkts).
11.Dzeramā ūdens kvalitātes kontroli veikt akreditētā laboratorijā (2003.gada 29.aprīĜa
MK noteikumi Nr.235, 37.punkts).
12.Ūdensvada iekārtas (piemēram, rezervuārus, spiedkatlus, nostādinātājus) mazgāt, tīrīt
un dezinficēt pirms ekspluatācijas uzsākšanas un pēc avārijas remonta, kā arī
profilaktiski ne retāk kā divas reizes gadā (2003.gada 29.aprīĜa MK noteikumu Nr.235
“Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un
kontroles kārtība” 16.punkts).
13.Izmantot sūkĦus, kuru ražība nepārsniedz artēzisko urbumu pasēs norādītos
rekomendējamos ūdens ieguves debitus.
14.Dzeramā ūdens nodošanu citiem patērētājiem veikt pēc savstarpējiem līgumiem.
15.Katru ceturksni veikt dabas resursu nodokĜa aprēėinu par faktisko ūdens ieguvi un
veikt maksājumus Valsts ieĦēmumu dienesta noteiktajā budžeta kontā (2005.gada
15.decembra “Dabas resursu nodokĜa likums” 27.panta (2), (3) daĜa).
16.Katru ceturksni aizpildīt dabas resursu nodokĜa aprēėina lapu par faktiskiem ūdens
ieguves apjomiem un uzrādīt pēc pieprasījuma pārbaudes laikā Liepājas RVP vides
valsts inspektoram; šos uzskaites materiālus uzglabāt trīs gadus (MK noteikumu Nr.404
“Dabas resursu nodokĜa un aprēėināšanas un maksāšanas kārtība un kārtība, kādā
izsniedz dabas resursu lietošanas atĜauju” 43.punkts., 6.pielikums).”
17.Katru gadu līdz 31.janvārim (ja nav noteikts savādāk) Latvijas Vides, ăeoloăijas un
meteoroloăijas aăentūrā iesniegt valsts statistikas pārskatu "Nr.2-Ūdens" par iepriekšējo
gadu, veidlapās iekĜaujamo informāciju ievadot aăentūras elektroniskajā datubāzē
tiešraides režīmā (MK noteikumu Nr.1075 “Noteikumi par vides aizsardzības valsts
statistikas pārskatu veidlapām” 4.punkts).
12.2.enerăija;

1.Elektroenerăiju SIA „Priekules pakalpojumi” darbības nodrošināšanai saĦemt no AS
“Latvenergo” uz līguma pamata.
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.

1. UzĦēmumā izmantojamo materiālu, kas nav klasificēti kā bīstami, gada patēriĦš
nedrīkst pārsniegt 9.1. tabulā norādītos.
2. UzĦēmumā izmantojamo bīstamo ėīmisko vielu gada patēriĦš nedrīkst pārsniegt 9.2.
tabulā norādītos.
3. Ėīmiskās vielas uzglabāt drošā (hermētiski noslēdzamā), atbilstoši marėētā
iepakojumā noliktavā.
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4. Regulāri veikt ėīmisko produktu rakstisku vai elektronisku uzskaiti un ikgadēju
inventarizāciju.
5. Nodrošināt drošības datu lapu par bīstamajām ėīmiskajām vielām un produktiem
pieejamību.
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;

Neattiecas.
13.4. smakas;

Ja tiek saĦemtas pamatotas iedzīvotāju sūdzības, objekta izraisītās smakas izplatīšanos un
smakas koncentrācijas noteikšanu veikt saskaĦā ar 2004.gada 27.jūlija LR MK noteikumu
Nr.626 prasībām.
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.Komunālos notekūdeĦus (skatīt bilances shēmu) no Priekules pilsētas novadīt caur
pilsētas NAI Virgas upē, no garnizona dzīvojamās mājas Dārza ielā novadīt caur septiėi
Virgas upē, skatīt 14.2.tabulu.
4.NotekūdeĦu izplūdēs (N400159; N400595) nodrošināt piesārĦojošo vielu emisiju
robežvērtības (mg/l) un atĜauto piesārĦojuma slodzi (t/gadā) atbilstoši 14.1.tabulai.
5.NotekūdeĦu pieĦemšanu uz Priekules NAI no citiem uzĦēmumiem un iestādēm veikt
pēc savstarpējiem līgumiem.
14.2. procesa norise un attīrīšanas iekārtu darbība;
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1.Priekules pilsētas NAI ekspluatāciju veikt saskaĦā ar NAI ekspluatācijas noteikumiem,
lai sasniegtu maksimālo iespējamo attīrīšanas efektivitāti un informāciju par veiktajiem
darbiem reăistrēt NAI ekspluatācijas žurnālā. (2002.gada 22.janvāra MK noteikumu
Nr.34 “Noteikumi par piesārĦojošo vielu emisiju ūdenī” V nodaĜas 41.punkts).
2.Kanalizācijas sistēmas un NAI objektu tīrīšanu veikt pēc vajadzības.
3.Neattīrītu notekūdeĦu un dūĦu emisija virszemes ūdeĦos un vidē ir aizliegta (2002.gada
22.janvāra MK noteikumu Nr.34 “Noteikumi par piesārĦojošo vielu emisiju ūdenī” V
nodaĜas 42.punkts).
14.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes);

1.Ieejošo notekūdeĦu paraugu Ħemšanu veikt ar automātisko paraugu Ħēmēju NAI
ražošanas ēkā paraugu Ħemšanas tvertnē pie mehāniskajām redelēm 1 x gadā un
akreditētā laboratorijā kontrolēt notekūdeĦu kvalitāti, analizējot BSP5, ĖSP,
suspendētās vielas, Pkop un N kop.
2.No Priekules NAI izejošo notekūdeĦu paraugu Ħemšanu veikt 2 x gadā visām
14.1.tabulā minētajām piesārĦojošām vielām un atbilstoši 18.tabulai (2002.gada
22.janvāra MK noteikumu Nr.34 “Noteikumi par piesārĦojošo vielu emisiju ūdenī” VII
nodaĜas 56.punkts).
3.Izplūdē Virgas upē (N400159) izejošo notekūdeĦu paraugu Ħemšanu veikt 2 x gadā un
akreditētā laboratorijā kontrolēt notekūdeĦu kvalitāti 14.1.tabulā minētajām
piesārĦojošām vielām un atbilstoši 18.tabulai.
4.Analīžu rezultātus ierakstīt notekūdeĦu kvalitātes reăistrācijas žurnālā.
5. Vienu reizi mēnesī notekūdens daudzuma uzskaiti un datus ierakstīt ūdens uzskaites
žurnālā (2005.gada 15.decembra ,,Dabas resursu nodokĜa likums” 13.panta (3)daĜa).
8.Katra ieraksta pareizību un atbilstību mēraparātu rādījumiem jāapliecina atbildīgai
amatpersonai.
9.Veikt dabas resursu nodokĜa aprēėinu par faktisko ūdeĦu piesārĦojumu no izplūdēm
N400159, N400595 un veikt maksājumus (2005.gada 15.decembra “Dabas resursu
nodokĜa likums” 27.panta (2), (3) punkts).
14.4. mērījumi saĦēmējā ūdenstilpē;

Nosacījumu nav.
14.5. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija;

Nosacījumu nav.
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.2-Ūdens" par iepriekšējo
gadu, veidlapās iekĜaujamo informāciju ievadot aăentūras elektroniskajā datubāzē
tiešraides režīmā (MK noteikumu Nr.1075 “Noteikumi par vides aizsardzības valsts
statistikas pārskatu veidlapām” 4.punkts).
2.Katru ceturksni aizpildīt dabas resursu nodokĜa aprēėina lapu par faktiskiem ūdens
piesārĦojuma apjomiem un uzrādīt pēc pieprasījuma pārbaudes laikā Liepājas RVP
vides valsts inspektoram; šos uzskaites materiālus uzglabāt trīs gadus (MK noteikumu
Nr.404 “Dabas resursu nodokĜa un aprēėināšanas un maksāšanas kārtība un kārtība,
kādā izsniedz dabas resursu lietošanas atĜauju” 43.punkts., 6.pielikums).”
3.Ja notekūdeĦu monitoringā konstatēta emisijas neatbilstība atĜaujas nosacījumiem,
operators par to divu nedēĜu laikā informē Liepājas reăionālās vides pārvaldes
PiesārĦojuma kontroles daĜu (2002.gada 22.janvāra MK noteikumu Nr.34 “Noteikumi
par piesārĦojošo vielu emisiju ūdenī” VII nodaĜas 62.punkts).
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4.Par visām avārijas situācijām, kuru dēĜ radies vai var rasties vides piesārĦojums, ne
vēlāk kā vienas darbdienas laikā rakstveidā informēt VVD Liepājas RVP (2001.gada
15.marta likuma “Par piesārĦojumu” 6.panta (5) punkts; 2005.gada 15.decembra “Dabas
resursu nodokĜa likums” 22.panta (1) punkts).
15. Troksnis:
15.1. trokšĦa avoti un nosacījumi troksni radošo iekārtu darbībai;

Nosacījumu nav
15.2. trokšĦa emisijas limiti;

Nosacījumu nav
15.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes);

Nosacījumu nav
15.4. ziĦas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām.

Nosacījumu nav
16. Atkritumi:
16.1. atkritumu veidošanās;

Atkritumu plūsmu objektā nodrošināt atbilstoši 17.1.tabulai.
16.2. atkritumu apsaimniekošanas
nosacījumi;

(savākšanas,

apstrādes,

reăenerācijas

un

apglabāšanas)

1.Atkritumu apsaimniekošanu veikt atbilstoši 17.2.tabulai.
2.Nešėirotos sadzīves atkritumus un atkritumus no NAI iekārtām (t.sk.sietiem) savākt
standarta konteineros, kas novietoti betonētā vietā, un saskaĦā ar līgumu nodot
atkritumu apsaimniekotājuzĦēmumam. NepieĜaut bīstamo atkritumu ievietošanu šajos
konteineros (2000.gada 14.decembra likums “Atkritumu apsaimniekošanas likums” 12.,
16.panti).
3.NAI apstrādātās (atūdeĦotās) dūĦas uzglabāt dūĦu laukā un nodot koăenerācijas stacijai.
16.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes);

Veikt sadzīves, NAI atkritumu uzskaiti, fiksējot atkritumu veidus, daudzumus,
transportēšanas datumus un apliecinot to ar atbildīgās amatpersonas parakstu, šos
uzskaites materiālus uzglabāt trīs gadus (2000.gada 14.decembra “Atkritumu
apsaimniekošanas likums” 20.pants).
16.4. ziĦas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām;

1.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).
2.Katru gadu valsts statistikas pārskatā "Nr.2-Ūdens" sniegt informāciju par notekūdeĦu
kanalizācijas sistēmas un NAI dūĦu un nosēdumu daudzumu (MK noteikumu Nr.158
“Noteikumi par prasībām attiecībā uz vides monitoringu un tā veikšanas kārtību,
piesārĦojošo vielu reăistra izveidi un informācijas pieejamību sabiedrībai” 9., 10.,
17.punkts).
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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 Liepājas pilsētas notekūdeĦu
attīrīšanas iekārtām saskaĦā ar Aizsargjoslu likuma 28.un 55.pantu.
2.Ievērot noteiktos aprobežojumus aizsargjoslām ap Priekules pilsētas ūdens Ħemšanas
vietām saskaĦā ar Aizsargjoslu likuma 35.un 39.panta un 2004.gada 20.janvāra MK
noteikumu Nr.43 “Aizsargjoslu ap ūdens Ħemšanas vietām noteikšanas metodika” 9.,
10., 12.punkta prasībām.
3.Stingrā režīma aizsargjoslā ap ūdens Ħemšanas vietām 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” (2004.gada 20.janvāra MK noteikumu Nr.43
“Aizsargjoslu ap ūdens Ħemšanas vietām noteikšanas metodika” 11.punkts).
4.Pazemes ūdens ieguves urbuma atveru aprīkojumam jābūt hermētiskam, sūkĦu telpa
jāuztur sanitārajā un tehniskajā kārtībā, kā arī jānodrošina pret applūšanu (2003.gada
23.decembra LR MK noteikumu Nr.736 “Noteikumi par ūdens resursu lietošanas
atĜauju” -34.punkts; 2000.gada 01.februāra noteikumu par Latvijas būvnormatīvu LBN
222-99 “Ūdensapgādes ārējie tīkli un būves” 5.daĜa).
18. Nosacījumi iekārtas darbībai netipiskos apstākĜos.
Iekārtas (kanalizācijas, ūdens sūkĦu stacijas, NAI, atdzelžošanas stacijas) darbināt saskaĦā
ar to ekspluatācijas noteikumiem.
18.1 Nosacījumi, pārtraucot iekārtas vai tās daĜas darbību, lai samazinātu ietekmi uz
vidi;
1.Ne vēlāk kā 30 dienas pirms objekta darbības pilnīgas pārtraukšanas iesniegt Liepājas
RVP attiecīgu iesniegumu (2001.gada 15.marta likuma “Par piesārĦojumu” 30.panta (4)
daĜa).
2.Ja objekta darbība pilnīgi tiek pārtraukta, veikt pasākumus, kas nepieciešami
piesārĦojuma riska novēršanai un iekārtas atrašanās vietas sakārtošanai atbilstošā
stāvoklī - nodrošināt visu ėīmisko vielu palieku izvešanu – nodošanu licenzētai
organizācijai (2001.gada 15.marta likums „Par piesārĦojumu” 4.pants (9).daĜa).
3.Pārtraucot objekta darbību, nodrošināt atkritumu nodošanu utilizācijai uzĦēmumam,
kuram ir atbilstoša atkritumu apsaimniekošanas atĜauja (2000.gada 14.decembra
“Atkritumu apsaimniekošanas likums” 13.pants (1) punkts, 14.pants (1) punkts).
19. Nosacījumi avāriju novēršanai un darbībām ārkārtas situācijās.
1.Novērtēt avāriju iespējamību, veikt piesardzības pasākumus, kas novērstu avārijas vai
samazinātu to sekas (2001.gada 15.marta likums "Par piesārĦojumu" 5.pants).
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2. Kanalizācijas avāriju, NAI darbības pārtraukšanas gadījumos rīkoties saskaĦā ar
izstrādāto instrukciju un nekavējoties informēt Liepājas RVP.
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 91/689EEK un 96/61/EK grozīšanu.
SaskaĦā ar likuma “Par piesārĦojumu” 6., 45.pantiem:
1.Nekavējoties informēt attiecīgās institūcijas:
• ja pārkāpti atĜaujas nosacījumi;
• ja radušies vai var rasties draudi cilvēka veselībai, dzīvībai vai videi;
• avārijas vai tās draudu gadījumā.
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.
1.AtĜaujas nosacījumu izpildi kontrolē vides valsts inspektori (2001.gada 15.marta likuma
“Par piesārĦojumu” 49.pants).
2.Nodrošināt, inspekcijas veikšanai un atĜaujas nosacījumu pārbaudei, brīvu pieeju
nepieciešamajiem dokumentiem un datiem par objektu (2001.gada 15.marta likuma “Par
piesārĦojumu” 49.pants).
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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 Komentārs, ja tabula nav aizpildīta
ar X)
x
AtĜaujā netiek pievienota

X

X

Neattiecas
X
X

Neattiecas
Neattiecas

X
X
-

Neattiecas
Neattiecas
Neattiecas
Neattiecas

X
X
-

Neattiecas

X
X
X
X

Neattiecas

Neattiecas
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9.1. tabula
Ėīmiskās vielas, ėīmiskie produkti un citi materiāli, ko izmanto ražošanas procesā kā izejmateriālus
vai palīgmateriālus un kuri nav klasificēti kā bīstami

Nr.p.k.
vai kods
1.

Ėīmiskā viela vai
ėīmiskais produkts
(vai to grupas)
ZETAG 8160
(polimērs )

Ėīmiskās vielas vai
ėīmiskā produkta veids

Izmantošanas veids

(1)

flokulants

Uzglabātais daudzums
(tonnas),
uzglabāšanas veids
(2)

NotekūdeĦu dūĦu
apstrādei

0,05 t; polietilēna maisos
pa 25 kg; iekštelpās

Izmantotais
daudzums
gadā (tonnas)
0.3

Piezīmes.
(1)

Izejmateriālu vai palīgmateriālu veidi: metāls, koks, plastmasa, māls, smilts, naftas produkti, organiskās vielas, neorganiskās vielas, augĜi, dārzeĦi, dzīvnieki, krāsas, kurās
gaistošie organiskie savienojumi (turpmāk – GOS) ir mazāk nekā 5 %, mazgāšanas līdzekĜi, filtru materiāli.
(2)
Uzglabāšana: mucās, tvertnēs, zem zemes, ārpus telpām, iekštelpās un citās vietās. Maksimālais un vidējais daudzums, kas tiek uzglabāts. Sniegt atsauces uz karti.
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9.2. tabula
Bīstamās ėīmiskās vielas un ėīmiskie produkti, kas izmantoti ražošanā kā izejmateriāli, palīgmateriāli
vai veidojas starpproduktos vai gala produktos
Nr. Ėīmiskā viela
p.k. vai ėīmiskais
vai
produkts
(1)
kod
(vai to
s
grupas)

1.

Oasis

Ėīmiskās
vielas vai
produkta
veids

Izmantošan
EK numurs
as veids

CAS
numurs

Bīstamības klase

(3)

(4)

(2)

Organiska
viela

Dezinfekcija

-

2893-78-9

Kaitīgs

Bīstamī
bas
apzīmēju
ms ar
burtu

Xn

Riska
Drošības
iedarbības
prasību
raksturapzīmojums (Rējums
frāze)
(S-frāze) (4)
(4)

Uzglabātais
daudzums
(tonnas),
uzglabāšanas
veids (5)

R:8,R22,
R31,
R36/37

Oriăināls
iepakojums;
iekštelpās

S2,S8,
S26,S41

Izmantotais
daudz.
(tonnas/
gadā)

0,006

Piezīmes. (1) ES dalībvalstīs noteiktās bīstamās ėīmiskās vielas iekĜautas Ministru kabineta 2005.gada 13.decembra noteikumos Nr.949 „Noteikumi par bīstamo ėīmisko vielu
sarakstu”. Ėīmiskā viela uzskatāma par bīstamu, ja tā atbilst Ministru kabineta 2002.gada 12.marta noteikumos Nr.107 „Noteikumi par ėīmisko vielu un ėīmisko produktu
klasificēšanas, marėēšanas un iepakošanas kārtību” definētajiem bīstamajiem kritērijiem”.
(2)
Izejmateriālu veids: naftas produkti, darvas produkti, neorganiskie savienojumi, organiskie savienojumi, krāsas ar vairāk nekā 5 % GOS saturu un citi.
(3)
CAS numurs – vielu indekss ėīmijas referatīvajā žurnālā (Chemical Abstracts).
(4)
Vielas iedarbības raksturojums (R–frāze) - riska frāze raksturo bīstamās ėīmiskās vielas iedarbību; drošības prasību apzīmējums (S–frāze) – drošības frāze raksturo nepieciešamos
drošības pasākumu atbilstoši Ministru kabineta 2002.gada 12.marta noteikumiem Nr.107 "Ėīmisko vielu un ėīmisko produktu klasificēšanas, marėēšanas un iepakošanas kārtība".
(5)
Uzglabāšana mucās, tvertnēs (norāda tvertnes veidu), zem zemes, ārpus telpām, iekštelpās un citur. Sniegt atsauci uz karti.
( MK 06.01.2009. noteikumu Nr.11 redakcijā, kas stājas spēkā ar 11.01.2009)
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11.1. tabula
Ūdens ieguve
Ūdens ieguves
avota identifikācijas
numurs
(*)

LVĂMC 24964
P400821
LVĂMC 24965
P400822

Ūdens Ħemšanas avots (ūdens objekts vai urbums)
ăeogrāfiskās koordinātas
nosaukums un
ūdens saimnieciskā
atrašanās vieta
iecirkĦa kods
Z platums
A garums
(adrese)
Priekule, Aizputes 30
Urbums Nr.1
Priekule, Aizputes 30
Urbums Nr.2

Ūdens daudzums
Teritorijas
kods

kubikmetri
dienā

kubikmetri
gadā

56°27′043″

21°35′11.1″

34864500

64155

244,77

89340

56°27′053″

21°35′11.3″

34864500

64155

244,77

89340

Piezīmes.
(*)
SaskaĦā ar Latvijas Vides, ăeoloăijas un meteoroloăijas aăentūras klasifikatoru.
11.1 Ūdensapgādes sistēmas shēmā (mērogā 1:500 vai 1:5000, vai 1: 10000) norāda ūdens Ħemšanas akas vai vietas, ūdens mērītāju atrašanās vietas, maăistrālos vadus,
ūdensapgādes ārējos tīklus ar diametru 100 mm un lielāku, hidrantus, aizbīdĦus, skatakas, ūdenstorĦus, tīrā ūdens rezervuārus, ūdens attīrīšanas iekārtas un dezinficēšanas ierīces;
11.2 Operators sniedz informāciju par ierīcēm, kas novērš zivju iekĜūšanu tehniskajā aprīkojumā, kā arī informāciju par ūdens ieguves režīmu, noteikto Ħemtā ūdens kategoriju un
ūdens Ħemšanas vietas aizsargjoslām atbilstoši Aizsargjoslu likumam. Ja plānots iegūt dzeramo ūdeni, pēc pārvaldes pieprasījuma pievieno ūdens kvalitātes testēšanas pārskatu.

23

11.2.tabula
Informācija par ūdensapgādes sistēmu un derīgo izrakteĦu (pazemes ūdens) atradnēm.*
Nr.
p.k.
1.
2.
3.
4.
5.

Dokuments
Ūdensapgādes ārējo tīklu un būvju tehniskās inventarizācijas lieta
Ūdensapgādes sistēmas shēma
Tehniskā pase
Ūdensapgādes urbuma pase
Derīgo izrakteĦu (pazemes ūdens) atradnes pase

Izstrādāšanas datums
11.2009
1.03.2010
9.08.2009
12.1999

Atzīme par
dokumenta esību
Ir
Ir
Nav
Ir
Ir

Piezīme. * Operators pēc pārvaldes pieprasījuma uzrāda dokumentu oriăinālus."
( MK 06.01.2009. noteikumu Nr.11 redakcijā, kas stājas spēkā ar 11.01.2009)
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12.tabula
Ūdens lietošana

Ūdens ieguves avoti un
izmantošanas veidi

Kopējais ūdens
patēriĦš
(kubikmetri
gadā)

1. No ārējiem piegādātājiem
2. No īpašniekam piederoša urbuma
169363
3. Ezers vai upe
4. Jūras ūdens
5. Citi avoti
Kopā 169363

Atdzesēšanai
(kubikmetri
gadā)

Ražošanas
procesiem
(kubikmetri
gadā)

Sadzīves
vajadzībām
(kubikmetri
gadā)

Citiem mērėiem
(kubikmetri
gadā)

Nav

4000

100816

64547

Nav

4000

100816

64547
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14.1.tabula
PiesārĦojošās vielas notekūdeĦos
Izplūdes
punkta
numurs un
adrese

PiesārĦojošā viela,
parametrs, kods (3)

N400159

BSP5
Susp. vielas
ĖSP
Nkop

230 003
230 026
230 004
230 015

Pkop

230 016

N/NH4
P/PO4
N/No3
BSP5
Susp. vielas
ĖSP

230 012
230 010
230 013
230 003
230 026
230 004

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

mg/l, 24
stundās
(vidēji)

tonnas
gadā
(vidēji )

-

311
363
467

41.02
47.9
61,6

70-90
90
75

-

62

8,18

10-15

-

10,3

1,36

10-15

-

120
150
210

1,8
2,25
3,14

(2)

(1)

N400595

Koncentrācija,
ko nedrīkst
pārsniegt (mg/l)

Bez attīrīšanas iekārtām

Pēc attīrīšanas
mg/l,
tonnas
24
gadā
stundās
(vidēji)
(vidēji)
25
3,30
35
4,62
125
16,49
Atbilstoša
Bez limita
attīrīšana
Atbilstoša
Bez limita
attīrīšana
Bez limita Bez limita
Bez limita Bez limita
Bez limita Bez limita
120
1,8
60
0,90
200
2,99

Piezīme.
(1) SaskaĦā ar Latvijas Vides aăentūras klasifikatoru.
(2) Norāda tikai atĜaujā.
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14.2.tabula
Tieša notekūdeĦu un lietusūdeĦu izplūde ūdens objektos (grāvī, upē, ezerā, jūrā)
Izplūdes
vietas
nosauku
ms un
adrese
(vieta)

Izplūdes
vietas
identifikācijas
numurs
(1)

Izplūdes vietas
ăeogrāfiskās koordinātas

Z platums

A garums

NotekūdeĦu
daudzums

SaĦemošā ūdenstilpe

nosaukums

Ūdenssaimniecības
iecirkĦak
ods

ūdens
caurtece
(m3/h)

m3/d
(vidēji)

Izplūdes ilgums
(2)

kubikmetru gadā
(vidēji)

stundas/
diennaktī
dienas/ gadā

(1)

„Nodegu
skola”
Priekule
Priekules
novads.
Dārza
iela bez
NAI

N400595
56°27′043″

21°35′11.1″

56°26′26″

21°37′10″

Meliorācijas
grāvis
Virgas upe

34864500

5400

361

131916

24 /365

Virgas upe

34864700

30,1

41

14965

24/365

N400159

Piezīmes.
(1)
(2)

SaskaĦā ar Latvijas Vides aăentūras klasifikatoru.
Neregulārām izplūdēm izplūdes periodu norāda stundās, dienās, mēnešos un gados (arī periodus, kas saistīti ar sistēmas uzstādīšanu, uzturēšanu un remontēšanu).
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14.4.tabula
Operatora rīcībā esošie kanalizācijas sistēmu raksturojošie dokumenti*
Nr.
p.k.

Dokuments

1.

Kanalizācijas ārējo tīklu un būvju tehniskās inventarizācijas lieta

2.

Kanalizācijas sistēmas tehniskā pase

Izstrādāšanas datums
11.2009.

Atzīme par
dokumenta esību
NAI būvju tehniskās
inventarizācijas lieta
Vecā ir, jaunā nav.
Ir digitālā veidā
topogrāfiskais plāns.

Piezīme. * Operators pēc pārvaldes pieprasījuma uzrāda dokumentu oriăinālus."

( MK 06.01.2009. noteikumu Nr.11 redakcijā, kas stājas spēkā ar 11.01.2009)
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17.1.tabula
Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem

Atkritumu
klase
(1)

200301

190805

190801

Atkritumu
nosaukums
(2)

Nešėiroti
sadzīves
atkritumi
Sadzīves
notekūdeĦu
attīrīšanas
dūĦas
Atkritumi
no sietiem

Ienākošā atkritumu plūsma (t/a)
Izejošā atkritumu plūsma (t/a)
saĦemts
saražots
pārstrādāts
apglabāts
nodots citiem
Atkri- Pagaidu
no citiem
uzĦēmutumu glabāšanā
uzĦēmumiem
galvetonRbīsta(tonnas
kopā
kopā
miem
daudauD-kods
(uzĦēmējnais avots
nas (uzĦēmēkods
(6)
mība(3)
gadā)
dzums
dzums
(4)
(5)
sabiedgadā jsabiedrībām)
rībām)
Nav
Sadzīves
4
Nav
SIA „Liepājas 4
bīstami
telpas
RAS” 4
Nav
bīstami

Aerotenks

110

Nav

23,8

23,8

R1

-

Nav
bīstami

Notekūdens 4,5
sakrājas
sietos

Nav

4,5

-

-

-

-

-

23,8

SIA „Liepājas 4,5
RAS” 4,5

Piezīmes.
(1) , (2) , (3)
(4)
(5)
(6)

Atbilstoši Ministru kabineta 2001.gada 19.jūnija noteikumiem Nr.258 "Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kas padara atkritumus bīstamus".
Atsauce jāsniedz par galveno darbību un procesu katram atkritumu veidam.
R-kods - atkritumu pārstrādes veids saskaĦā ar Ministru kabineta 2001.gada 15.maija noteikumiem Nr.191 "Noteikumi par atkritumu apglabāšanas un pārstrādes veidiem".
D-kods - atkritumu apglabāšanas veids saskaĦā ar Ministru kabineta 2001.gada 15.maija noteikumiem Nr.191 "Noteikumi par atkritumu apglabāšanas un pārstrādes veidiem".
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17.2.tabula
Atkritumu savākšana un pārvadāšana

Atkri- tumu
klase (1)

200301

190801

Atkritumu
nosau- kums(2)

Nešėiroti
sadzīves
atkritumi
Atkritumi
sietiem

Atkritumu
bīsta- mība(3)

Nav bīstami

no Nav bīstami

Savākšanas
veids(4)

Pārvadāto
atkritumu
daudzums
(tonnas/ gadā)

Konteineri
4
3x500l, 1x250l,
1x250l.
Konteineri
4,5

Pārvadāšanas veids(5)

autotransports

Autotransports

Pārvadāšanas
uzĦēmums
(uzĦēmējsabiedrība)
(vai atkritumu
radītājs)
SIA ”Eko
Kurzeme”

SIA „Liepājas
RAS”

SIA ”Eko
Kurzeme”

SIA „Liepājas
RAS”

UzĦēmums
(uzĦēmējsabiedrība),
kas saĦem
atkritumus

Piezīmes.
(1) , (2) , (3)
(4)
(5)

SaskaĦā ar Ministru kabineta 2001.gada 19.jūnija noteikumiem Nr.258 "Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kas padara atkritumus bīstamus".
Konteineri, mucas, maisi un citi.
Autotransports, dzelzceĜš, jūras transports.
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18.tabula
Monitorings
Monitoringam
pakĜautie parametri

Kods(1)

Paraugu Ħemšanas
metode

Suspendētās vielas
BSP5
ĖSP

Centra NAI
N400595

Kopējais slāpeklis

LVS ISO 5667/10

Kopējais fosfors

Analīzes metode un
tehnoloăija
Pirms NAI

Kontroles biežums

DIN 38409-Teil-2
LVS NE 1899-1:1998
DIN 38409 Teil 44
LVS EN ISO 119051998

1
1

LVS NE 1189/2005

1

Laboratorija, kas
veic analīzes
Akreditēta
laboratorija

1

1

Izplūdē
Centra NAI
N400595
Meliorācijas
Virgas upe

grāvis,

Suspendētās vielas
BSP5
ĖSP

LVS ISO 5667/10

Kopējais slāpeklis
Kopējais fosfors

DIN 38409-Teil-2
LVS NE 1899-1:1998
DIN 38409 Teil 44
LVS EN ISO 119051998
LVS NE 1189/2005

2
2

Akreditēta
laboratorija

2

2
2

Izplūdē
Dārza iela
N400159
Virgas upe

Suspendētās vielas
BSP5
ĖSP
Kopējais slāpeklis
Kopējais fosfors

LVS ISO 5667/10

DIN 38409-Teil-2
LVS NE 1899-1:1998
DIN 38409 Teil 44
LVS EN ISO 119051998
LVS NE 1189/2005

2
2

Akreditēta
laboratorija

2

2
2

Piezīme.
(1)

Emisijas avota kods, izplūdes kods vai atkritumu kods. Lietot tādus pašus kodus kā šī pielikuma 13.2., 14.1., 14.2., 14.3., 16.1. un 17.1.tabulā.
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2.pielikums

PIETEIKUMA KOPSAVILKUMS
1.iekārtas nosaukums, informācija par operatoru, īpašnieku un iekārtas atrašanās vieta:
Priekules pilsētas notekūdeĦu attīrīšanas iekārtas (NAI)
Adrese:

Nodegu skola, Priekules pagasts, Priekules novads, LV 3434

TālruĦa numurs: 29433629
Elektroniskā pasta adrese: pakalpojumi@priekule.lv
2.īsu ražošanas aprakstu un iemeslu, kāpēc nepieciešama atĜauja;
SIA „Priekules pakalpojumi” apgādā ar dzeramo ūdeni Priekules pilsētas iedzīvotājus un
uzĦēmējsabiedrības, novada kanalizācijas notekūdeĦus uz bioloăiskām NAI un veic attīrīšanu.
Paredzētās 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 kategorijas piesārĦojošo darbību veikšanai” 1.pielikuma
punktam:
8.9. – notekūdeĦu attīrīšanas iekārtas ar jaudu 20 un vairāk m3 diennaktī, kuras attīrītos
notekūdeĦus novada vidē.
5.8. – to notekūdeĦu dūĦu un atkritumu apglabāšanas, uzglabāšanas vai kompostēšanas vietas,
kuri nav pielīdzināmi bīstamajiem atkritumiem.
3.piesārĦojošās darbības aprakstu (norāda izmantojamos resursus un emisiju ietekmi uz
vidi). Aprakstā sniedz šādas ziĦas:
3.1.ūdens patēriĦš (ikgadējais daudzums - esošām iekārtām) un pasākumi ūdens lietošanas
samazināšanai;

Priekules pilsētas centralizētā ūdensapgāde tiek nodrošināta no diviem urbumiem. Ūdens tiek
izmantots sadzīves un saimnieciskajām vajadzībām.
Gadā tiek izmantots 178680 kubikmetri dzeramā ūdens. DaudzdzīvokĜu mājām, privātsektoram tiek
izlietots 100816 kubikmetri ūdens gadā, slimnīcai 17000 m3/gadā, vidusskolai 2500 m3/gadā,
maizes ceptuvei 4000 m3/gadā, uzĦēmumiem – 8100 m3/gadā, Dārza ielai -14965 m3/gadā,
laistīšanai – 17982 m3/gadā, filtru skalošanai – 4000 m3/gadā, zudumi 9317 m3/gadā.
3.2.galvenie izejmateriāli (arī kurināmais un degviela) un to lietojums;

Elektroenerăiju SIA ,,Priekules pakalpojumi” vajadzībām nodrošina a/s ,,Latvenergo”.
3.3.bīstamo ėīmisko vielu lietošana un plānotie pasākumi to aizvietošanai;

Kvalitātes prasībām atbilstoša dzeramā ūdens nodrošināšanai patērētājiem ūdens dezinfekcijai
izmanto ėīmisko vielu -Oasis. Aizvietošanas pasākumi nav paredzēti.
3.4.nozīmīgākās emisijas gaisā un ūdenī (koncentrācija un ikgadējais lielums);

PiesārĦojošā viela
Suspendētās vielas

PiesārĦojuma slodze 2010.gadā - tonnas/ gadā
4,62
32

BSP5
ĖSP

3,30
16,49

3.5.atkritumu veidošanās un apsaimniekošana;

SIA “Priekules pakalpojumi” saimnieciskās darbības rezultātā veidojas šādi atkritumu veidi:
1.Nebīstamie:
- Nešėiroti sadzīves atkritumi (kods 200301) - no sadzīves telpām, tie netiek šėiroti.
Atkritumi tiek savākti standarta konteinerā un 1x mēnesī atkritumus izved atkritumu
pārvadātājuzĦēmums. Gada laikā veidojas 4 tonnas atkritumu.
- Atkritumi no sietiem (kods 190801) – priekšattīrīšanas blokā ieplūde ir aprīkota ar 3
mm smalkajām restēm, kuras atdala ūdenī peldošās un izšėīdušās vielas. Rezultātā
savāktais restojums nepārtraukti tiek atūdeĦots un savākts atkritumu konteineros un
kopā ar sadzīves atkritumiem regulāri tiek izvests uz atkritumu poligonu. Gada laikā
veidojas 4,5 t atkritumu.
- Sadzīves notekūdeĦu attīrīšanas dūĦas (kods 190805) - NAI attīrīšanas bioloăisko
procesu rezultātā rodas bioloăiski aktīvo dūĦu pieaugums, kurš tiek regulāri atdalīts no
procesa. AtūdeĦotās dūĦas tiek savāktas un iekrautas speciālā piekabē ar kuras
palīdzību to tālāk nogādā pagaidu glabāšanai uz dūĦu lauku – betona laukums ar
drenāžu un pārsūknēšanas staciju.
Gada laikā NAI veidojas apmēram 23,8 t dūĦu. Uzkrājot attiecīgu daudzumu dūĦu, tās
tiks izvestas uz pārstrādi koăenerācijas stacijā, kura tiks uzbūvēta 2011. gadā..
3.6.trokšĦa emisijas līmenis;

NAI ražošanas ēkās darbojas dažādas iekārtas, kuru darbības troksnis kā iekštelpās, tā ārpus
tām nav būtisks. Tuvumā dzīvojamo māju nav un tādēĜ trokšĦa mērījumi nav veikti.
4.- .9. (svītrots ar MK 03.02.2004. noteikumiem nr.64)
10.iespējamo avāriju novēršanu;

SIA „Priekules pakalpojumi” iekārtu darbība nav pakĜauta 2005.gada 19.jūlija MK
noteikumiem Nr.532 „Noteikumi par rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtība un riska
samazināšanas pasākumiem”.
Avārijas situācijās, kad tiek pārtraukta elektroenerăijas padeve – uzĦēmumam attīrīšanas
iekārtās, ūdens Ħemšanas vietās un kanalizācijas sūkĦu stacijās ir dīzeĜdegvielas ăeneratori,
kas nodrošinās iekārtu darbību. Kanalizācijas un ūdensvadu sistēmu inženierkomunikāciju un
iekārtu avāriju gadījumā – uzĦēmumā izveidota ūdensvada un kanalizācijas sistēmu avārijas
brigāde, kas apgādāta ar nepieciešamo tehniku un iekārtām avāriju novēršanai.
11.nākotnes plānus - iekārtas plānotā paplašināšanos, atsevišėu daĜu vai procesu modernizāciju.

Netiek plānots.
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