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Liepāja

Pārskatīšanas un atjaunošanas datums: 2019. gada 30.decembris
Direktors

R.Pečulis

ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN
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32. panta trešo1 daļu
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A sadaļa
Vispārīgā informācija par atļauju
1. Normatīvie akti, uz kuriem pamatojoties izsniegta atļauja:
1. Likums “Par piesārņojumu”
2. Ministru kabineta 30.11.2010. noteikumi Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A,B un C
kategorijas piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas
piesārņojošās darbības veikšanai”
* atsauces uz normatīvajiem aktiem, kas pamato atļaujā izvirzītos nosacījumus sniegtas šīs atļaujas C sadaļā.

2. Atļaujas derīguma termiņš un jauna iesnieguma iesniegšanas termiņš:
1. Atļauja izsniegta 2012.gada 2.novembrī un derīga visu iekārtas darbības laiku
(likums "Par piesārņojumu" 32.panta 1.daļa).
2. Iesniegums atļaujas nosacījumu pārskatīšanai un atjaunošanai iesniedzams Pārvaldē:
➢ vismaz 60 dienas pirms būtiskām izmaiņām piesārņojoša darbībā saskaņā ar Ministru
kabineta 30.11.2010. noteikumu Nr.1082 "Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas
piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B piesārņojošo darbību veikšanai" 4.
punktu;
➢ mēneša laikā pirms izmaiņām piesārņojošā darbībā likuma „Par piesārņojumu” 32. panta
trešās daļas 1. – 4. vai 8. punktā minēto apstākļu atklāšanas;
➢ pirms izmaiņām piesārņojošā darbībā likuma „Par piesārņojumu” 32. panta trešajā, trīs
prim daļā noteiktajos gadījumos;
➢ ja to nosaka citi normatīvie akti.
3. Informācija par to, kam nosūtītas atļaujas kopijas:
Atļaujas Nr.LI12IB0048 kopijas elektroniski ir nosūtītas:
➢ Vides pārraudzības valsts birojam, e-pasts: vpvb@vpvb.gov.lv;
➢ Veselības inspekcijas Kurzemes kontroles nodaļai, e-pasts: kurzeme@vi.gov.lv;
➢ Kuldīgas novada pašvaldībai, e-pasts: dome@kuldiga.lv
4. Norāde par ierobežotas pieejamības informāciju:
Atļaujā nav ietverta ierobežotas pieejamības informācija.
5. Citas saņemtās atļaujas un atļaujas, kuras aizstāj šī atļauja
2019. gada 30. decembrī pārskatītā atļauja Nr. LI12IB0048 aizstāj 2012. gada 2.novembrī
izsniegto B kategorijas atļauju Nr. LI-12-IB-0048.

B SADAĻA
Pieteiktā darbība, iesnieguma izvērtējums un atļaujas izsniegšanas pamatojums
6. Pieteiktās darbības īss apraksts.
Realizējot ERAF ūdenssaimniecības projektu „Gudenieku pagasta Gudenieku ciema ūdenssaimniecības sektora sakārtošana”, 2012.gadā
Gudenieku ciemā tika bioloģiskās NAI - biobloks-aerotenks BIO M-25 ar projektēto jaudu 25 m3/dnn.
Gudenieku ciema NAI sastāv no:
•

bioloģiskām attīrīšanas iekārtām - biobloka-aerotenka BIO M - 25

•

paraugu ņemšanas akas

•

notekūdeņu izlaides

•

attīrīšanas ietaišu palīgēkas, kur atrodas 1 kompresors un NAI vadības pults

Ciema kanalizācijas sistēmā satek tikai sadzīves notekūdeņi, kas pa pašteces kolektoriem aizplūst uz biobloku-aerotenku BIO M-25 ar jaudu - 25
m3/dnn, kas ar starpsienām ir sadalīts sekojošās attīrīšanas zonās:
biosorbers-denitrifikators
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•
•

aerotenks -nitrifikators
otrreizējais nostādinātājs (konusveida).
Denitrifikatorā ir uzstādīts sūknis -maisītājs ar kuru tiek veidots ieplūstošo notekūdeņu un aktīvo dūņu (ar ērliftu tiek pārsūknētas no konusveida
otrreizējā nostādinātāja apakšējās daļas) homogēns maisījums. Tālāk šis maisījums pa starpsienā ierīkotām lūkām nonāk aerotenkā- nitrifikatorā,
kurā ir uzstādīta aerācijas sistēma. Aerotenkā tiek uzturēts pastāvīgs izšķīdušā skābekļa daudzums 2,5 - 4,0 mg/l un 2-4 g/l aktīvo dūņu. Šajā zonā
notiek - nitrifikācija, BSP un ĶSP reducēšanās, dūņu reģenerācija.
No aerotenka notekūdeņi kopā ar aktīvām dūņām nonāk konusveida nostādinātājdaļā, kurā dūņas nogrimst, bet augšā ir attīrīts ūdens, kas pa
savācējtekni izplūst no attīrīšanas bloka. Attīrītie notekūdeņi pa ~ 70m garu cauruli ieplūst Užavas upē.
Saskaņā ar NAI pasi attīrīšanas bloka (aerotenka) visas sekcijas jātīra 1 x gadā.
Centralizētā kanalizācijas sistēmā notekūdeņus novada no: VSAC „Kurzeme” Gudenieku filiāles, Gudenieku pagasta padomes, kultūras nama,
bibliotēkas, kā arī ~ 150 iedzīvotāji.
8 privātajām dzīvojamām mājām ir izsmeļamās akas. Notekūdeņi ar asenizācijas tehnikas palīdzību tiek izsūknēti un aizvesti uz NAI.
Realizējot ERAF ūdenssaimniecības projektu, tika izbūvētas jaunas pašteces kanalizācijas (1546m) trases. Kanalizācijas sistēma izbūvēta no
plastmasas (PVC) caurulēm ar 0110, 160 un 2 00 mm. Kanalizācijas sistēmas kopējais garums ir 4,9 km. Lietus ūdens kanalizācija pagasta
teritorijā nav izbūvēta.
Notekūdeņu plūsma tiek uzskaitīta aprēķinu ceļā pēc izlietotā ūdens daudzuma. Kanalizācijas sistēmas tīrīšanu veic pēc vajadzības. Attīrīšanas
iekārtā nav plūsmas mērītāju.
Pārvaldes vērtējums. Operatora darbības procesa apraksts ir sniegts pietiekošā detalizācijas pakāpē, lai uz tā pamata izvērtētu vides
piesārņojuma riskus un izvirzītu atļaujas nosacījumus.

7. Atrašanās vietas novērtējums.
Gudenieku ciemā, kas atrodas 25 km attālumā no novada centra -Kuldīgas, ir privātā, daudzdzīvokļu un sabiedriskā apbūve (Valsts sociālās aprūpes centra
„Kurzeme” filiāle „Gudenieki”, pagasta pārvaldes ēka, kultūras nams, veikals).
Ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtas (NAI) atrodas ~ 400 m attālumā no centra. NAI ieskauj pašvaldībai piederošās meliorētās lauksaimniecības zemes.
Tuvākā dzīvojamā māja atrodas 200 m attālumā.
Saskaņā ar Kuldīgas novada teritorijas plānojumu 2013.- 2025. gadam Gudenieku NAI atrodas Tehniskās apbūves teritorijā.
Pārvaldes vērtējums - Operators sniedzis pietiekamu aprakstu par tuvējo apkārtni un zemes izmantošanas veidu, kas atbilst reālajai situācijai.
Teritorija neatrodas Ministru kabineta noteiktajā jūtīgajā teritorijā, noteikto riska ūdensobejektu sateces baseinā, tajā neatrodas valsts vai vietējas
nozīmes aizsargājami kultūras pieminekļi. Objekta darbība atbilst pilsētas teritorijas plānojumā norādītajam zemes izmantošanas veidam.
8. Lēmuma pieņemšanas procesā iesniegtie priekšlikumi (norādot, kā tie ņemti vērā):
8.1. valsts vai pašvaldību institūciju priekšlikumi;
2019.gada 30.oktobrī
no Veselības inspekcijas Kurzemes kontroles nodaļas saņemta vēstule (4.6.1.-25./28709/ ) skatīt 1.pielikumu. Veselības
inspekcijas Kurzemes kontroles nodaļa neiebilst atļaujas izsniegšanai ar nosacījumiem:
1.
2.

3.
4.
5.

6.

Ievērot Aizsargjoslu likuma 35. un 55.pantā noteiktos aprobežojumus aizsargjoslām ap notekūdeņu attīrīšanas ietaisēm. Ņemts vērā C sadaļas
16.punktā.
Notekūdeņu attīrīšanu un apsaimniekošanu nodrošināt saskaņā ar Ministru kabineta22.01.2002. noteikumu Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu
emisiju ūdenī” prasībām, nepieļaujot neattīrīto sadzīves notekūdeņu emisiju vidē.
Ņemts vērā C sadaļas 13.2.punktā.
Dūņu un nosēdumu apsaimniekošanu nodrošināt atbilstoši Ministru kabineta 02.05.2006. noteikumu Nr.362 „Noteikumi par notekūdeņu dūņu un to
kompostu izmantošanu, monitoringu un kontroli” prasībām. Ņemts vērā C sadaļas 15.2.punktā.
Nodrošināt Ministru kabineta 25.11.2014. noteikumu Nr.724 ,,Noteikumi par piesārņojošas darbības izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī
kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos” prasību ievērošanu. Ņemts vērā C sadaļas 12.4.punktā.
Nepārsniegt NAI darbības rezultātā radītā trokšņa robežlielumus pie tuvākām dzīvojamām mājām atbilstoši Ministru kabineta 07.01.2014.
noteikumiem Nr.16 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība”. Sūdzību gadījumā par NAI darbības rezultātā radīto troksni veikt trokšņa līmeņu
instrumentālos mērījumus apdzīvotās teritorijās (pie dzīvojamām mājām, no kuru iedzīvotājiem saņemtas sūdzības par Uzņēmuma radīto troksni).
Trokšņa līmeņu pārsniegšanas gadījumā plānot un realizēt konkrētus pasākumus apdzīvoto teritoriju un iedzīvotāju aizsardzībai pret trokšņiem.
Ņemts vērā C sadaļas 14. punktā.
Atkritumu apsaimniekošana nodrošināt atbilstoši likuma „Atkritumu apsaimniekošanas likums” un saistošo noteikumu prasībām. Ņemts vērā C sadaļas
15.punktā.
No Kuldīgas novada pašvaldības priekšlikumi nav saņemti.

8.2. citu valstu atbildīgo institūciju priekšlikumi, ja ir pārrobežu ietekme;
Neattiecas uz konkrēto B kategorijas atļauju.
8.3. sabiedrības priekšlikumi;
Nav saņemti.
8.4.operatora skaidrojumi

Nav nepieciešami.
9. Iesnieguma novērtējums:
9.1. ieviestie un plānotie labākie pieejamie tehniskie paņēmieni A kategorijas darbībām;
Neattiecas uz konkrēto B kategorijas atļauju.
9.2. ieviestie un plānotie tīrākas ražošanas pasākumi;
Atbilstoši Operatora iesniegumā norādītai informācijai:
1.Divreiz gadā tiek ņemtas notekūdeņu analīzes izplūdē, lai pārliecinātos par ūdens piesārņojuma pakāpes atbilstību atļaujas nosacījumiem.
2. NAI aerācijas kompresori tiek darbināti optimālā režīmā, lai no vienas puses nodrošinātu pilnvērtīgu notekūdeņu attīrīšanu, bet no otras
puses tiktu ekonomēta elektroenerģija.
9.3. resursu izmantošana (ūdens, enerģija un ķīmiskās vielas);
Ūdens.
NAI darbības nodrošināšanai nav nepieciešams ūdens.
Enerģija.
NAI darbības nodrošināšanai elektroenerģija tiek nodrošināta saskaņā ar līgumu(3.7 MWh/g), siltumapgāde nav nepieciešama.
Ķīmiskās vielas.
NAI neizmanto ķīmiskās vielas, maisījumus un citus materiālus notekūdeņu attīrīšanai

9.4. emisija gaisā un tās ietekme uz vidi;
Neattiecas uz konkrēto B kategorijas atļauju.
9.5. smaku veidošanās;
Nav ziņu par iedzīvotāju sūdzībām. Smaku mērījumi vidē nav veikti.
Pārvaldes vērtējums: Pārvaldē nav saņemtas iedzīvotāju sūdzības par traucējošām smakām no NAI un kanalizācijas sūkņu stacijām, tādēļ nav
nepieciešams veikt pasākumus smaku novēršanai.

9.6. emisija ūdenī un tās ietekme uz vidi;
Kanalizācijā tiek novadīti saimnieciskie - fekālie notekūdeņi, kas pa diviem kolektoriem nokļūst NAI pieņemšanas akā, kurā ir avārijas izplūde, tālāk uz
restu aku, no restu akas uz sūkņu staciju. No aerotenka notekūdeņi kopā ar aktīvām dūņām nonāk konusveida nostādinātājdaļā, kurā dūņas nogrimst, bet
augšā ir attīrīts ūdens, kas pa savācējtekni izplūst no attīrīšanas bloka. Attīrītie notekūdeņi pa ~ 70m garu cauruli ieplūst Užavas upē. skatīt 17.tabulu.
Operators pārvaldē ir iesniedzis notekūdeņu testēšanas pārskatus par 2018.gadu. Notekūdeņu paraugus NAI ieplūdē un izplūdē ņēma un to testēšanu veica
VSIA„LVĢMC” laboratorija. NAI ieplūdes/izplūdes piesārņojošo vielu emisijas ūdenī ir apkopotas B1 tabulā.

Pārvaldes vērtējums: 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.
Pārvalde NAI darbības izvērtēšanai par notekūdeņu ietekmi uz vidi izmantoja notekūdeņu
testēšanas pārskatus, kuros ietverta informācija par notekūdeņu kvalitāti raksturojošiem
mērījumiem.
Pārvalde Atļaujas C sadaļā izvirzīs nosacījumus:
-) lai nodrošinātu kvalitatīvu notekūdens sistēmu, NAI darbību un nepieļautu nepietiekami
attīrītu notekūdeņu nonākšanu apkārtējā vidē, nepieciešams veikt notekūdens sistēmas un
attīrīšanas iekārtu regulāru tīrīšanu un apkopi atbilstoši NAI dokumentācijā izvirzītajām
prasībām.
-) vienu reizi pusgadā pirms ciema NAI un pēc NAI (izplūde Nr. N400120) veikt notekūdeņu
kvalitātes kontroli, analizējot 16. un 24.tabulā norādītās piesārņojošās vielas.
-) ja notekūdeņu monitoringā konstatēta emisijas neatbilstība atļaujas nosacījumiem, Pārvaldē
sniegt ziņojumu par neatbilstības cēļoņiem, to analīzi un pasākumu plānu situācijas
uzlabošanai, lai nodrošinātu atbilstību.

9.7. atkritumu veidošanās un apsaimniekošana;
Sadzīves notekūdeņu attīrīšanas dūņas no Gudenieku ciema tiek pēc vajadzības izvestas ar
SIA „KULDĪGAS ŪDENS” specializēto autotransportu pārvietojot tās uz Kuldīgas NAI
teritoriju īslaicīgai uzglabāšanai, pēc tam tās nododot izmantošanai lauksaimniecībā.
Septisko tvertņu dūņas tiek pārvadātas ar speciālām autocisternām, nogādātas un iztukšotas
tālākai pārstrādei Kuldīgas NAI teritorijā speciāli paredzētā vietā, Gudenieku ciemā savākto
atsevišķi neuzskaitot.
Atkritumu apglabāšana SIA “KULDĪGAS ŪDENS” netiek veikta.
Pārvaldes vērtējums. Atkritumu uzglabāšana paredzēta samērīgos apjomos un atbilstoši vides
aizsardzības prasībām, tādejādi neradot draudus apkārtējai videi, cilvēka veselībai un trešās
personas mantai.
9.8. trokšņa emisija;
Neattiecas uz konkrēto B kategorijas atļauju.
9.9. augsnes aizsardzība;
Operatoram nav informācijas par teritorijas augsnes piesārņojumu.
9.10. avāriju risks un rīcības plāni ārkārtas situācijām;
Elektropiegādes pārtraukums. Ietekmē visu Gudenieku ciema NAI sistēmu darbību, pārtraucot
notekūdeņu novadīšanu, (nestrādā kanalizācijas sūkņu stacija) un efektīvu attīrīšanu. Vidē
iespējama neattīrītu notekūdeņu ieplūde. Ilgstoša elektroenerģijas pārtraukuma gadījumā
iespējama aktīvo dūņu atmiršana. Novēršanas pasākumi:
pārvietojamā dīzeļģeneratora pieslēgšana pamata NAI funkciju nodrošināšanai, maksimālais
pārtraukuma laiks- 1 stunda pēc ziņojuma par neplānota elektropiegādes pārtraukuma

saņemšanas, iepriekš plānota elektroenerģijas pārtraukuma gadījumā, ģenerators tiks sagatavots
darbam savlaicīgi- praktiski bez pārtraukuma.
Ugunsgrēks. Gudenieku ciema NAI teritorijā kā arī saimnieciskās kanalizācijas tīklos nav
ugunsnedrošu objektu, kas varētu izraisīt ugunsgrēku.
Tehnoloģiska procesa avārijas iekārtu, mezglu bojājuma dēļ- galveno procesu
nodrošināšanas mehānismu un materiālu rezervācija SIA „KULDĪGAS ŪDENS” noliktavā.
Avārijas gadījumu operatīvai novēršanai SIA „KULDĪGAS ŪDENS” ir izveidotas un attiecīgi
apgādātas avāriju brigādes 2 cilvēku sastāvā, kas atrodas uzņēmumā no 8.00 līdz 21.00 darba
dienās un no 10.00 līdz 19.00 sestdienās, svētdienās un svētku dienās, pārējā laikā dežurējošā
brigāde atrodas mājas dežūras režīmā.
Avārijas brigāde izsaucama pa telefoniem 63322111, 29416621 (mājas dežūru režīmā
29416621).
Avārijas brigāde ierodas izsaukuma vietā un, atbilstoši apstākļiem, vai nu novērš avāriju vai
veic pasākumus, lai apturētu tālāku avārijas izplatīšanos vai avārijas radītā kaitējuma
palielināšanos. Avārijas brigāde nepieciešamības gadījumā piesaista lauku struktūrvienības
darbiniekus tlf. 29499626. Ja avārijas gadījumā tiek konstatēta neattīrītu notekūdeņu nokļūšana
vidē, nekavējoties tiek informēta VVD Liepājas reģionālā vides pārvalde.

C sadaļa
Atļaujas nosacījumi
10. Nosacījumi uzņēmuma darbībai:
10.1. darbība un vadība;
1 1 Atļauja izsniegta SIA „Kuldīgas ūdens ” Gudenieku ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, „Gudenieku pagasts, Kuldīgas novads
apsaimniekošanai.
2. Atļauja attiecas uz B kategorijas piesārņojošo darbību
●→ notekūdeņu attīrīšanas iekārtas (darbības) ar jaudu 20 un vairāk m3 diennaktī, kuras attīrītos notekūdeņus novada vidē; operatora pieprasītā
notekūdeņu attīrīšanas iekārtas jauda – 25 m3/diennaktī. Sadzīves notekūdeņu savākšana un attīrīšana bioloģiskajās notekūdeņu attīrīšanas
iekārtās un attīrīto notekūdeņu novadīšanai.
3. Atļaujas turētāja pienākums veikt piesārņojošo darbību pamatojoties uz aprakstu B sadaļā, atbilstoši atļaujā un spēkā esošajos normatīvajos
aktos noteiktajām prasībām, kā arī sekot līdzi izmaiņām normatīvajos aktos, tai skaitā teritorijas plānojumā.
4. Katru gadu līdz 1.aprīlim Pārvaldei un Kuldīgas novada pašvaldībai iesniegt gada pārskatu par atļaujas nosacījumu izpildi. Gada pārskats ir
pieejams kontroles institūcijām un sabiedrībai (likuma “Par piesārņojumu” 31.panta pirmā daļa 3.punkts; 45.panta sestā daļa). Ieteicamās
monitoringa gada pārskatu formas ir atrodamas Valsts vides dienesta mājas lapā: http://www.vvd.gov.lv/ sadaļā Pakalpojumi → Veidlapas →
Monitoringa gada pārskatu formas.
5. Regulāri, izmantojot “Dabas resursu nodokļa likums” 5.pielikumā noteiktās nodokļa likmes par ūdeņu piesārņošanu, veikt dabas resursu
nodokļa aprēķinu par faktisko ūdeņu piesārņojumu no NAI izplūdes N400120 un veikt maksājumus Valsts ieņēmumu dienesta noteiktajā
budžeta kontā saskaņā ar “Dabas resursu nodokļa likums” 27.panta otro, trešo daļu.
6. Pamatojoties uz 30.11.2010. MK noteikumu Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un
izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai” 57. punktu, Pārvalde var atcelt atļauju, ja tā konstatē, ka operators
sniedzis nepatiesu vai maldinošu informāciju.
7. Saskaņā ar likuma Par piesārņojumu 30.pantu operatoram jāziņo Pārvaldei šādos gadījumos:
- vismaz 60 dienas pirms izmaiņām uzņēmuma darbībā, lai izvērtētu vai šī izmaiņa ir uzskatāma par būtisku izmaiņu un ir nepieciešams izsniegt
citas kategorijas atļauju, vai ir nepieciešams veikt grozījumus atļaujas nosacījumos,
- operatora maiņas gadījumā, lai precizētu atļauju, ierakstot tajā datus par jauno operatoru,
- ne vēlāk kā 30 dienas pirms iekārtas pilnīgas darbības pārtraukšanas.
8. Atļauju drīkst izmantot tikai tas operators (komersants), kuram tā ir izsniegta.

9. Lai novērstu vai, ja tas nav iespējams, samazinātu vides piesārņošanu vai tās risku, kā arī avārijas risku, veicot piesārņojošo darbību, ievērot
likuma Par piesārņojumu 5.pantā noteiktos piesardzības pasākumus.
10.
Saskaņā ar likuma Par piesārņojumu 6.panta otro daļu Operatoram jāsniedz darbiniekiem, kuri veic piesārņojošo darbību, nepieciešamās
zināšanas par kārtību, kādā šī darbība veicama, tās iespējamo ietekmi uz cilvēku veselību un vidi, par piesardzības pasākumiem šīs ietekmes
samazināšanai, kā arī par rīcību avārijas situācijā.
10.2.
darba stundas.
Nosacījumi netiek izvirzīti.
11. Resursu izmantošana:
11.1.

ūdens;

Nosacījumi pazemes ūdens ieguvei izvirzīti ūdens resursu lietošanas atļaujā Nr.LI19DU0016.
11.2. enerģija;
Neattiecas uz konkrēto B kategorijas atļauju.
11.3. izejmateriāli un palīgmateriāli.
Neattiecas uz konkrēto B kategorijas atļauju.
12. Gaisa aizsardzība:
12.1. emisija no punktveida avotiem, emisijas limiti un robežvērtības;
Neattiecas uz konkrēto B kategorijas atļauju.
12.2. emisija no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem, emisiju limiti;
Neattiecas uz konkrēto B kategorijas atļauju.
12.3. procesa un attīrīšanas iekārtu darbība;
Neattiecas uz konkrēto B kategorijas atļauju.
12.4. smakas;
Objekta darbība nedrīkst radīt vidi un cilvēku veselību ietekmējošas smakas. Veikt pasākumus, kas samazina smaku emisiju rašanos
(25.11.2014. MK noteikumu Nr.724 “Noteikumi par piesārņojošas darbības izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo
šo smaku izplatīšanos”.

12.5.

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

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas atļauju.
12.6. to emisijas veidu pārraudzība, kas rodas no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem;
Neattiecas uz konkrēto B kategorijas atļauju.
12.7. gaisa monitorings;
Neattiecas uz konkrēto B kategorijas atļauju.
12.8. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija;
Neattiecas uz konkrēto B kategorijas atļauju.
12.9.ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām;
Neattiecas uz konkrēto B kategorijas atļauju.
13. Notekūdeņi:
13.1. izplūdes, emisijas limiti;
1. Notekūdeņus caur Gudenieku ciema NAI(A400121) ) novadīt Užavas upē (N400118), 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 dokumentiem, lai sasniegtu
maksimālo iespējamo attīrīšanas efektivitāti un informāciju par veiktajiem darbiem reģistrēt NAI ekspluatācijas žurnālā. (22.01.2002. MK
noteikumu Nr.34 “Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” 41.punkts).
2.
Kanalizācijas sistēmas kontrolaku, pārsūknēšanas staciju, NAI pirmreizējā nostādinātāja attīrīšanas bloka (aerotenka) visu sekciju apkope
jāveic regulāri, atbilstoši NAI dokumentācijas prasībām, lai nepieļautu nepietiekami attīrītu notekūdeņu nonākšanu vidē. (22.01.2002. MK
noteikumu Nr.34 “Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” 42.punkts).
3.
Nodrošināt 22.01.2002. MK noteikumu Nr.34 “Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” 38.punkta prasības - atbilstošu
notekūdeņu attīrīšanu.

13.3.

uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes);

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

13.6. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām.
1.
Katru gadu līdz 1.martam (ja nav noteikts savādāk) valsts SIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” mājaslapā tiešsaistes
režīmā elektroniski reģistrēties un aizpildīt valsts statistikas pārskata veidlapu "Nr.2-Ūdens. Pārskats par ūdens resursu lietošanu" par iepriekšējo
gadu (23.05.2017. MK noteikumu Nr.271 “Noteikumi par vides aizsardzības oficiālās statistikas veidlapām” 2, 3, 4.punkts, 1., 4.pielikums).
2.
Regulāri aizpildīt dabas resursu nodokļa aprēķina lapu par faktiskiem ūdens piesārņojuma apjomiem un uzrādīt pēc pieprasījuma
pārbaudes laikā Pārvaldes vides valsts inspektoram; šos uzskaites materiālus uzglabāt trīs gadus (19.06.2007. MK noteikumu Nr.404 “Kārtība,
kādā aprēķina un maksā dabas resursu nodokli, izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju un auditē apsaimniekošanas sistēmas” 43.punkts.,
6.pielikums).
3.
Ja notekūdeņu monitoringā konstatēta emisijas neatbilstība atļaujas nosacījumiem, par to divu nedēļu laikā informēt Pārvaldes
piesārņojuma kontroles daļu un Veselības inspekciju. Ziņojumā sniegt informāciju par piesārņojošo vielu koncentrācijas limitu neatbilstības
cēļoņiem, to analīzi un pasākumu plānu situācijas uzlabošanai, lai nodrošinātu atbilstību (22.01.2002. MK noteikumu Nr.34 “Noteikumi par
piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” VII nodaļas 62.punkts).
14. Troksnis:
14.1. trokšņa avoti un nosacījumi troksni radošo iekārtu darbībai;
Neattiecas uz konkrēto B kategorijas atļauju.
14.2.

trokšņa emisijas limiti;

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas atļauju.
14.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes);
Neattiecas uz konkrēto B kategorijas atļauju.
14.4.

ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām.

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas atļauju.

15. Atkritumi:
15.1. atkritumu veidošanās;
1.
Atļautie apsaimniekotie, radītie atkritumu veidi un nodošanas gada daudzumi atbilstoši atļaujas 21. un 22.tabulai.
2.
Atkritumus klasificēt atbilstoši 19.04.2011. MK noteikumu Nr.302 “Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara
atkritumus bīstamus” prasībām.
15.2. atkritumu apsaimniekošanas (savākšanas, apstrādes, reģenerācijas un apglabāšanas) nosacījumi;
1.
Atkritumu apsaimniekošanu veikt saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma prasībām.
2.
Saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 4.panta prasībām atkritumu apsaimniekošana nedrīkst negatīvi ietekmēt vidi, tai skaitā:
→radīt apdraudējumu ūdeņiem, gaisam, augsnei, kā arī florai un faunai;
→radīt traucējošus trokšņus vai smakas;
→nelabvēlīgi ietekmēt ainavas;
→piesārņot un piegružot vidi.
4.
Līgumus par atkritumu tālāku apsaimniekošanu noslēgt ar atkritumu apsaimniekotājiem, kuri ir saņēmuši attiecīgā atkritumu veida
apsaimniekošanas atļaujas, atbilstoši Atkritumu likuma 16. un 17.panta prasībām.
5.
Sadzīves notekūdeņu dūņas (atkritumu klases kods 190805) apsaimniekot atbilstoši 02.05.2006. MK noteikumu Nr.362 „Noteikumi par
notekūdeņu dūņu un to kompostu izmantošanu, monitoringu un kontroli” prasībām.
15.3.

uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes);

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

ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām;

Katru gadu līdz 1.martam (ja nav noteikts savādāk) valsts SIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” mājaslapā tiešsaistes režīmā
elektroniski reģistrēties un aizpildīt oficiālās statistikas veidlapu "Nr.3-Atkritumi. Pārskats par atkritumiem" par iepriekšējo gadu (23.05.2017.
MK noteikumu Nr.271 “Noteikumi par vides aizsardzības oficiālās statistikas veidlapām” 2, 3, 4.punkts, 3., 5.pielikums).

15.5.
atkritumu sadedzināšanas vai līdzsadedzināšanas iekārtai – iekārtas jauda, iekārtā sadedzināmo atkritumu kategorijas,
atkritumu daudzums;
Neattiecas uz konkrēto B kategorijas atļauju.
15.6. atkritumu poligoniem – poligona kategorija, ietilpība, darbības ilgums, apglabājamo atkritumu veidi un kategorijas, prasības
poligona iekārtošanai, ekspluatācijai, uzraudzības un kontroles procedūrām, prasības poligona slēgšanai un apsaimniekošanai
pēc slēgšanas.
Neattiecas uz konkrēto B kategorijas atļauju.
16. Prasības augsnes, grunts, kā arī pazemes ūdeņu aizsardzībai, tai skaitā nosacījumi monitoringa veikšanai (mērījumu
vietas, regularitāte, metodes), kā arī ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām.
1.
Ievērot noteiktos aprobežojumus aizsargjoslai ap notekūdeņu attīrīšanas iekārtām saskaņā ar likuma „Aizsargjoslu likums” 28.un
55.pantu.
2.
Uzturēt ekspluatācijas kārtībā kanalizācijas tīklus, lai nepieļautu augsnes, grunts un pazemes ūdeņu piesārņojumu.
16.1 Nosacījumi A kategorijas iekārtām, ar kuriem saskaņā izvērtē atbilstību emisijas līmeņiem, kas noteikti secinājumos par
labākajiem pieejamiem tehniskiem paņēmieniem.
Neattiecas uz konkrēto B kategorijas atļauju.
17. Nosacījumi iekārtas darbībai netipiskos apstākļos – piemēram, iekārtas vai tās daļas ieregulēšana vai testēšana, iekārtas
palaišanas un apturēšanas operācijas, darbības traucējumi, iekārtas īslaicīga apstādināšana vai iekārtas darbības
ierobežošana vai apturēšana nelabvēlīgos meteoroloģiskos apstākļos.
1.
NAI darbināt saskaņā ar to ekspluatācijas noteikumiem.
2.
Pārtraukt iekārtas darbību gadījumā, ja ir iespējama vides (gaisa, ūdens, augsnes) piesārņošana. Darbību atsākt tikai pēc piesārņojuma
cēloņa novēršanas un ja var izpildīt šajā atļaujā izvirzītos nosacījumus (likuma “Par piesārņojumu” 31.panta pirmā daļa 5.punkts).
3.
Nodrošināt vides aizsardzības iestāžu izvirzīto nosacījumu ievērošanu laikā, kad iekārtas darbība notiek netipiskos apstākļos, arī ar
iekārtas darbības uzsākšanu (piemēram, iekārtas vai tās daļas darbības ieregulēšana vai testēšana pirms nodošanas ekspluatācijā vai pēc
rekonstrukcijas saskaņā ar iekārtas tehnisko dokumentāciju) un nodokli par piesārņojumu, kas emitēts vidē noteiktā laika periodā sakarā ar
iekārtai netipisku darbību, aprēķina par visu piesārņojuma apjomu kā par limita robežās emitēto piesārņojumu (likuma “Par piesārņojumu”
31.panta pirmā daļa 5.punkts; “Dabas resursu nodokļa likums” 22.panta trešā daļa).

18. Nosacījumi, pārtraucot iekārtas vai tās daļas darbību, lai samazinātu ietekmi uz vidi. Pārvalde paredz operatora
pienākumu veikt attīrīšanas darbības, lai savāktu, kontrolētu un ierobežotu bīstamo ķīmisko vielu izplatību un lai neradītu
draudus cilvēka veselībai vai videi.
1.
Ne vēlāk kā 30 dienas pirms objekta darbības pilnīgas pārtraukšanas iesniegt Pārvaldē attiecīgu iesniegumu (likuma “Par piesārņojumu”
30.panta ceturtā daļa).
2.
Ja objekta darbība pilnīgi tiek pārtraukta, veikt pasākumus, kas nepieciešami piesārņojuma riska novēršanai un iekārtas atrašanās vietas
sakārtošanai atbilstošā stāvoklī (likums „Par piesārņojumu” 4.pants devītā daļa).
3.
Pārtraucot objekta darbību, nodrošināt izejvielu nodošanu licencētai organizācijai, atkritumu nodošanu uzņēmumiem, kuriem ir atbilstoša
atkritumu apsaimniekošanas atļauja. Līdz minēto pasākumu izpildei nodrošināt teritorijas apsardzi (“Atkritumu apsaimniekošanas likums”
20.pants pirmā daļa 2.punkts).
19. Nosacījumi avāriju novēršanai un darbībām ārkārtas situācijās.
1.
Novērtēt avāriju iespējamību, veikt piesardzības pasākumus, kas novērstu avārijas vai samazinātu to sekas (likums "Par piesārņojumu"
5.pants).
2.
Iespējamo avāriju situācijās rīkoties atbilstoši uzņēmumā izstrādātajām instrukcijām un atļaujas 18.punktu nosacījumiem.
20. Prasības informācijai, kas sniedzama vides aizsardzības institūcijām, ja pārkāpti atļaujas nosacījumi vai notikusi avārija,
kā arī prasības informācijai, kas sniedzama vides aizsardzības institūcijām saskaņā ar Eiropas Piesārņojošo vielu un
izmešu pārneses reģistru, kā to nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 18.janvāra Regula Nr.166/2006 par
Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu pārneses reģistra ieviešanu un Padomes Direktīvu 91/689 EEK un 96/61/EK
grozīšanu.
1.
Ja pārkāpti atļaujas nosacījumi vai apdraudēta šo nosacījumu turpmāka ievērošana, ja radušies vai var rasties draudi cilvēku veselībai,
dzīvībai vai videi vai pastāv nopietni šāda piesārņojuma rašanās draudi, notikusi avārija vai tās draudu gadījumā, nekavējoties pa telefonu
63424826 vai 29286160, e-pasts: liepaja@vvd.gov.lv informēt Pārvaldi, sniedzot informāciju par notikuma vietu, laiku, vidē noplūdušo
piesārņojošo vielu daudzumu, iemeslu un atbilstošo rīcību (likums "Par piesārņojumu" 6.panta ceturtā, piektā daļa, 45.panta ceturtā daļa).
2.
Sniegt rakstiski (vienlaikus nosūtot to arī elektroniski) informāciju par gadījumiem, kad radušies tieša kaitējuma draudi vai radies
kaitējums videi atbilstoši 24.04.2007. MK noteikumu Nr.281 “Noteikumi par preventīvajiem un sanācijas pasākumiem un kārtību, kādā
novērtējams kaitējums videi un aprēķināmas preventīvo, neatliekamo un sanācijas pasākumu izmaksas” 48.punkta, 5.pielikuma prasībām.
3.
Veikt katra pārkāpuma, sūdzības un avārijas reģistrāciju.

21. Nosacījumi vides valsts inspektoru regulārajām kontrolēm.
1.
Atļaujas nosacījumu izpildi kontrolē vides valsts inspektori („Vides aizsardzības likums” 19.pants; likuma “Par piesārņojumu” 49.panta
pirmā daļa).
2.
Nodrošināt, inspekcijas veikšanai un atļaujas nosacījumu pārbaudei, brīvu pieeju nepieciešamajiem dokumentiem un datiem par objektu
(„Vides aizsardzības likums” 21.pants, likuma “Par piesārņojumu” 49.panta pirmā daļa).
3.
Pārbaudes laikā nodrošināt atbildīgās amatpersonas vai pilnvarotās personas klātbūtni, kā arī pieejamību objektiem.
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.pielikums
Informācija par atļaujas, lēmumu, iesniegumu, tā precizējumu vai papildinājumu saņemšanas datumiem
Dokuments
SIA „Kuldīgas ūdens ” Atļauja B kategorijas piesārņojošai
darbībai Nr.LI12IB0048

Saņemts/Nosūtīts
Izsniegta
2012.gada 2.novembrī

SIA „Kuldīgas ūdens” Iesniegums
(saskaņā ar MK noteikumu Nr.1082 V daļu, 3.pielikumu)
Pārvaldes Atzinums
(saskaņā ar MK noteikumu Nr.1082 66.punktu)
Pārvaldes Vēstule
Veselības inspekcijas Kurzemes kontroles nodaļai,
Kuldīgas novada pašvaldībai
(saskaņā ar MK noteikumu Nr.1082 27.punktu)
Veselības inspekcijas Kurzemes kontroles nodaļas
Vēstule (saskaņā ar MK noteikumu Nr.1082 28.punktu)

Saņemts
2019.gada 8.oktobrī
Nosūtīts
2019.gada 17.oktobrī
Nosūtīts
2019.gada 17.oktobrī
Saņemts
2019.gada 30.oktobrī

23. Iesnieguma kopsavilkums
1. iekārtas nosaukumu, informāciju par operatoru, īpašnieku un iekārtas atrašanās vietu;
Gudenieku ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtas
Operators- Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “KULDĪGAS ŪDENS”,
Ventspils ielā 15, Kuldīgā, Kuldīgas novadā, LV- 3300,
Tel. 63320850, FAX 63350271,
e- pasts: kuldigas.udens@kuldiga.lv,
Vienotais reģistrācijas Nr. 46403000234
īpašnieks- Kuldīgas novada dome,

2.pielikums

2. īsu ražošanas aprakstu un iemeslu, kāpēc nepieciešama atļauja;
SIA “KULDĪGAS ŪDENS” nodarbojas ar Gudenieku ciema saimnieciski fekālo notekūdeņu savākšanu, attīrīšanu un novadīšanu vidē.
Ražošanas procesā rodas notekūdeņu dūņas, kas ir potenciāls vides piesārņojuma avots, pēc spēkā esošās likumdošanas tāda rakstura darbības
tiek kvalificētas kā B kategorijas piesārņojošas darbības.
3. piesārņojošās darbības aprakstu (norāda izmantojamos resursus un emisiju ietekmi uz vidi). Aprakstā sniedz šādas ziņas:
3.1. ūdens patēriņš (ikgadējais daudzums – esošai iekārtai) un pasākumi ūdens lietošanas samazināšanai;
Ražošanas procesā papildus ūdens netiek patērēts
3.2. galvenie izejmateriāli (arī kurināmais un degviela) un to lietojums;
Galvenie izejmateriāli ir degviela mehānismu darbināšanai, elektroenerģija.
Degvielas patēriņa samazināšanai uzņēmums pie tehnikas parka nomaiņas pievērš uzmanību ekonomisku un augstražīgu transporta līdzekļu
iegādei.
Uzņēmumā ir pārskatīts pieslēgto elektroiekārtu jaudu apjoms un veiktas korekcijas izmaksu samazināšanai. SIA „KULDĪGAS ŪDENS”
2017 Gadā ir sertificēts atbilstoši Energopārvaldības standartam ISO 50001:2011.
3.3. bīstamo ķīmisko vielu lietošana un plānotie pasākumi to aizvietošanai;
Notekūdeņu attīrīšanas procesā bīstamas ķīmiskās vielas netiek lietotas.
3.4. nozīmīgākās emisijas gaisā un ūdenī (koncentrācija un ikgadējais lielums);
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Pēc bioloģiskās attīrīšanas procesa vidē tiek novadīti notekūdeņi ar apjomu līdz 9124 m3 gadā, kuru sastāvs tiek kontrolēts saskaņā ar
monitoringa prasībām. Piesārņojošo vielu sastāvs- skat. 16. Tabulu. 24.3.5. atkritumu veidošanās un apsaimniekošana;
Bīstamo atkritumu nav un to rašanās netiek plānota.
Notekūdeņu dūņas tiek saražotas~ 0.5 tonnas gadā un un pārvietotas īslaicīgai uzglabāšanai Kuldīgas NAI teritorijā. Tālāk dūņas tiek
izmantotas lauksaimniecībā izmantojamo augšņu mēslošanā
3.6. trokšņa emisijas līmenis;
Nav trokšņu avotu ar paaugstinātu trokšņu līmeni. Esošie ražošanas objekti ar nepārtrauktu darbību novietoti atstatu no iedzīvotāju koncentrētas
dzīves vietām.
4. iespējamo avāriju novēršanu;
Gudenieku ciema NAI strādā autonomā režīmā ar regulāriem apkalpojošā personāla apmeklējumiem, profilaktisko darbu veikšanai, darbības
kontrolei un remontiem.
SIA “KULDĪGAS ŪDENS” ir izstrādātas shēmas avārijas situāciju apziņošanai un eskalācijai, kā arī apzināti galvenie riska objekti un
avārijas situāciju novēršanas pasākumi.
5. nākotnes plānus – iekārtas plānoto paplašināšanos, atsevišķu daļu vai procesu modernizāciju.
Pašlaik esošās iekārtas darbojas optimālos apstākļos, paplašināšana nav plānota, pieprasītās B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas limits
ietver sevī iespējamo nākotnes notekūdeņu apjoma palielināšanos.
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Uzņēmumā ieviestā Energopārvaldības standarta ISO 50001:2011 prasības ietver sevī nepārtrauktu energopatēriņa monitoringu un iekārtu un
procesu modernizāciju un darbības optimizāciju, t. sk. arī Gudenieku ciema NAI, kuras ietvaros tiek sekots iekārtu darbībai, izmaiņām to
darbībā un nomaiņai nepieciešamības gadījumā.

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).
25. Izvērtējums, ja ir pieļautas atkāpes no labāko pieejamo tehnisko
paņēmienu secinājumos noteiktajiem emisiju līmeņiem un dokumentēts
apliecinājums (tikai A kategorijas iekārtām, kurām piemērotas atkāpes).
Neattiecas uz konkrēto B kategorijas atļauju.

3. pielikums Tabulu saraksts
Aizpildīta
(atzīmēt
Komentārs, ja tabula nav aizpildīta
ar X)
Informācija par noslēgtajiem līgumiem. x
Atļaujā netiek pievienota
Ķīmiskās vielas, maisījumi un citi
Neattiecas uz konkrēto B
materiāli, ko izmanto ražošanas procesā
kategorijas atļauju
kā izejmateriālus vai palīgmateriālus un
kuri nav klasificēti kā bīstami
Bīstamās ķīmiskās vielas un maisījumi,
Neattiecas uz konkrēto B
kas izmantoti ražošanā kā izejmateriāli,
kategorijas atļauju
palīgmateriāli vai veidojas
starpproduktos vai gala produktos
Kurināmā vai degvielas izmantošana
Neattiecas uz konkrēto B
siltumenerģijai, elektroenerģijai un
kategorijas atļauju
transportam iekārtā
Neattiecas uz konkrēto B
Uzglabāšanas tvertņu saraksts
kategorijas atļauju
Atkritumi, ko izmanto sadedzināšanas
Neattiecas uz konkrēto B
vai līdzsadedzināšanas procesā
kategorijas atļauju
Neattiecas uz konkrēto B
Elektroenerģijas izmantošana (gadā)
kategorijas atļauju
Neattiecas uz konkrēto B
Siltumenerģijas izmantošana gadā
kategorijas atļauju
Neattiecas uz konkrēto B
Ūdens ieguve
kategorijas atļauju
Informācija par ūdensapgādes sistēmu
Neattiecas uz konkrēto B
un derīgo izrakteņu (pazemes ūdens)
kategorijas atļauju
atradnēm
Neattiecas uz konkrēto B
Ūdens lietošana
kategorijas atļauju
Neattiecas uz konkrēto B
Emisijas avotu fizikālais raksturojums
kategorijas atļauju
No emisiju avotiem gaisā emitētās
Neattiecas uz konkrēto B
vielas (tai skaitā smakas)
kategorijas atļauju
Piesārņojošo vielu emisijas limitu
Neattiecas uz konkrēto B
projekts
kategorijas atļauju
Piesārņojošās vielas notekūdeņos
X
Notekūdeņu un lietusūdeņu novadīšana
X
ūdensobjektos (grāvī, upē, ezerā, jūrā)
Notekūdeņu novadīšana uz cita
Neattiecas uz konkrēto B
operatora attīrīšanas iekārtu
kategorijas atļauju
Operatora rīcībā esošie kanalizācijas
Atļaujā netiek pievienota
x
sistēmu raksturojošie dokumenti
Neattiecas uz konkrēto B
Trokšņa avoti un to rādītāji
kategorijas atļauju
Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem X
Atkritumu savākšana un pārvadāšana
X
Neattiecas uz konkrēto B
Atkritumu apglabāšana
kategorijas atļauju
Monitorings
X

Tabulas
Nosaukums
Nr
1.
2.

3.

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

Piesārņojošās vielas notekūdeņos (2018.g.)
16. tabula

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.

Notekūdeņu un lietusūdeņu novadīšana ūdensobjektos (grāvī, upē, ezerā, jūrā)

Notekūdeņu un lietusūdeņu novadīšana ūdensobjektos (grāvī, upē, ezerā, jūrā)
17. tabula
Novadīšanas
Novadīšanas
vietas
vietas
nosaukums identifikācijas
un adrese
numurs (1)
(vieta)

Novadīšanas vietas
ģeogrāfiskās koordinātas

Saņemošais ūdensobjekts
ūdens

Z platums

A garums

nosaukums saimnieciskā
iecirkņa

kods

(2)

Notekūdeņu daudzums

ūdens
caurtece

m3/d (vidēji)

kubikmetri
gadā

3

(vidēji)

(m /h)

Gudenieku
ciema
notekūdeņu
attīrīšanas
iekārtas
(NAI),
Gudenieku
pagasts,
Kuldīgas
novads

N400118

56º53’25”

Užavas
21º35'50” upe

3589

-

Novadīšanas
ilgums(3)
(stundas
diennaktī vai
dienas gadā)

25

9124

24
stundas/dienna
ktī

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).

(4)

Saskaņā ar Ministru kabineta 2010. gada 30. marta noteikumos Nr. 318 "Noteikumi par ūdens saimniecisko iecirkņu klasifikatoru" noteikto
klasifikatoru.
(5)

Ja novadīšana nav regulāra, novadīšanas ilgumu norāda stundās, dienās, mēnešos un gados (arī periodus, kas saistīti ar sistēmas uzstādīšanu,
uzturēšanu un remontēšanu).

Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem
21.tabula
Ienākošā atkritumu plūsma
(t/gadā)

Pagaidu
Atkritum
glabāšan
u
Atkritumu Atkritumu
ā
saražots
saņemts no citiem
(
(3
nosaukums bīstamība
galvenai
2)
)
klase(1)
(tonnas
uzņēmumiem
kopā
s
tonnas
gadā)

(4)

avots

190805 NAI dūņas

Nav
bīstami

0,5

NAI

gadā
0,5

(uzņēmējsabiedrībām)

0

0,5

Izejošā atkritumu plūsma (t/gadā)
pārstrādāt
s
daudzu
ms

R
kod
s

apglabāts

(5)

daudzu
ms

Dkod
s

nodots citiem
uzņēmumiem
(6)

kopā

(uzņēmējsabiedrībām)

0,5

0,5

Piezīmes.
Atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada 19.aprīļa noteikumiem Nr.302 "Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara
atkritumus bīstamus" un Ministru kabineta 2006.gada 2.maija noteikumiem Nr.362 "Noteikumi par notekūdeņu dūņu un to komposta
izmantošanu, monitoringu un kontroli".

(4)

Atsauce jāsniedz par galveno darbību un procesu katram atkritumu veidam.
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(5)

R-kods – atkritumu reģenerācijas veids saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 26.aprīļa noteikumiem Nr.319 "Noteikumi par atkritumu
reģenerācijas un apglabāšanas veidiem".
(6)

D-kods – atkritumu apglabāšanas veids saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 26.aprīļa noteikumiem Nr.319 "Noteikumi par atkritumu
reģenerācijas un apglabāšanas veidiem".
21.2. maksimālās un minimālās bīstamo atkritumu masas plūsmas, maksimālā un minimālā siltumspēja, maksimāli pieļaujamais piesārņojums ar
bīstamajām ķīmiskajām vielām, tai skaitā ar polihlorētajiem bifeniliem, polihlorētajiem terfeniliem, hloru, fluoru, sēru un smagajiem metāliem;

Neattiecas
21.3. ziņas par atkritumu savākšanu, pārvadāšanu un apglabāšanu tiek sniegtas atbilstoši šā pielikuma 22. un 23.tabulai;
Sadzīves notekūdeņu attīrīšanas dūņas Gudenieku ciema tiek pēc vajadzības izvestas ar SIA „KULDĪGAS ŪDENS” specializēto
autotransportu pārvietojot tās uz Kuldīgas NAI teritoriju īslaicīgai uzglabāšanai, pēc tam tās nododot izmantošanai lauksaimniecībā z/s
„Ķesteri”.
Septisko tvertņu dūņas tiek pārvadātas ar speciālām autocisternām, nogādātas un iztukšotas tālākai pārstrādei Kuldīgas NAI teritorijā speciāli
paredzētā vietā, Gudenieku ciemā savākto atsevišķi neuzskaitot.
Atkritumu apglabāšana SIA “KULDĪGAS ŪDENS” netiek veikta.
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Atkritumu savākšana un pārvadāšana
22.tabula

Atkritumu
klase (1)

190805
200304

Atkritumu
nosaukums(2)

Atkritumu
bīstamība(3)

Sadzīves
notekūdeņu
attīrīšanas
dūņas
Nav bīstami
Septisko
tvertņu dūņas Nav bīstami

Savākšanas
veids(4)

Pārvadāto
atkritumu
daudzums
(tonnas/gadā)

Dūņu lauki

0,5

Autocisterna

500

Pārvadāšanas
veids(5)

Komersants, kas
veic atkritumu
pārvadājumus (vai
atkritumu radītājs)

SIA „KULDĪGAS
Autotransports ŪDENS”
SIA „KULDĪGAS
Autotransports ŪDENS”

Komersants, kas
saņem atkritumus

SIA „KULDĪGAS
ŪDENS”
SIA „KULDĪGAS
ŪDENS”

Piezīmes.
(1), (2), (3)

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

Monitorings
24.tabula
Kods(1)

Monitoringam
pakļautie parametri

Paraugu ņemšanas
metode

Analīzes metode un
tehnoloģija

Kontroles biežums
(reizes gadā)

NOTEKŪDEŅU MONITORINGS
Pirms NAI
BSP5
LVS ISO 5667-10:2000
LVS EN 1899:1998
1 x pusgadā
Notekūdens Suspendētās vielas
DIN 38409 Teil2:1987
1 x pusgadā
N400118
ĶSP
LVS ISO 6060: 1989
1 x pusgadā
Kopējais slāpeklis
LVS EN ISO 11905:98
1 x pusgadā
Kopējais fosfors
LVS EN ISO 6878:2005
1 x pusgadā
Izplūdē
BSP5
LVS ISO 5667-10:2000
LVS EN 1899:1998
1 x pusgadā
Suspendētās vielas
DIN 38409 Teil2:1987
1 x pusgadā
ĶSP
LVS ISO 6060: 1989
1 x pusgadā
Kopējais slāpeklis
LVS EN ISO 11905:98
1 x pusgadā
Kopējais fosfors
LVS EN ISO 6878:2005
1 x pusgadā
Piezīme.
Emisijas avota kods, izplūdes kods vai atkritumu kods. Lieto kodus atbilstoši šā pielikuma 13., 16., 17., 18., 20. un 21.tabulai.

Laboratorija,
kas veic analīzes

Šajā jomā
akreditēta
laboratorija

