
INFORMĀCIJA PAR TALSU NOTEKŪDEŅU ATTĪRĪŠANAS IEKĀRTU 

DARBĪBU 2018.GADA SEPTEMBRĪ UN OKTOBRĪ  

 

 Pamatojoties uz Valsts Vides dienesta Ventspils RVP 2018. gada 21. augusta 

lēmumu Nr.0676-037/2018 par veicamām rīcībām neatbilstību novēršanai Talsu 

notekūdeņu attīrīšanas iekārtās Ģibuļu pagastā, Talsu novadā (turpmāk – Talsu NAI),  

SIA “Talsu ūdens” informē par 2018.gada septembrī un oktobrī veiktajām darbībām 

situācijas uzlabošanai: 

Talsu NAI 

1. Lai uzlabotu notekūdeņu efektīvu attīrīšanu iegādāts un uzstādīts mikseris 

denitrifikācijas (anoksā) kamerā. 

2. Veikta pastiprināta notekūdeņu dūņu noņemšana un ir piepildīts notekūdeņu 

dūņu atūdeņošanas maiss 20,0m x 6.85m, 194 m3 

3. Iegādāts, uzstādīts un tiek pildīts notekūdeņu dūņu atūdeņošanas maiss 40,4m 

x 6,85 m, 393 m3 

4. Iegādāts un uzstādīts notekūdeņu dūņu padeves sūknis un frekvenču 

pārveidotājs 

 

Veikto darbību rezultātā septembra mēnesī notekūdeņu attīrīšana Talsu NAI atbilst 

normatīvo aktu prasībām, ko apliecina Testēšanas pārskats Nr. 18A02987 - 04.09.2018. 

Oktobra mēnesī Talsu NAI  Testēšanas pārskatā Nr. 18A03392 - 04.10.2018. secināms, 

ka visi parametri atbilst, izņemot kopējo fosforu (Pkop) kas pārsniegts par 0,73 mg/l. 

Tas ir saistīts ar paaugstinātu dūņu daudzumu nosēdbaseinā.  

Testēšanas pārskats Nr. 18A02987 - 04.09.2018. 

   

Piesārņojošā viela 

Maksimāli pieļaujamo 

piesārņojošo vielu 

koncentrācija mg/l 

Faktiskā pieļaujamo piesārņojošo 

vielu koncentrācija mg/l 

Suspendētās 

vielas < 35 mg/l 7,8 mg/l 

BSP5 25 mg/l 3,4 mg/l 

ĶSP 125 mg/l 34 mg/l 

Nkop 15 mg/l 8,82 mg/l 

Pkop 2 mg/l 0,54 mg/l 

   

 

 

 

 



Testēšanas pārskats Nr. 18A03392 - 04.10.2018. 

   

Piesārņojošā viela 

Maksimāli pieļaujamo 

piesārņojošo vielu 

koncentrācija mg/l 

Faktiskā pieļaujamo piesārņojošo 

vielu koncentrācija mg/l 

Suspendētās 

vielas < 35 mg/l 13,4 mg/l 

BSP5 25 mg/l 4,5 mg/l 

ĶSP 125 mg/l 36 mg/l 

Nkop 15 mg/l 7,6 mg/l 

Pkop 2 mg/l 2,73 mg/l 

 

Kanalizācijas tīklu uzturēšanas darbi:  

Iespēju robežās regulāri Talsu pilsēta tiek veikta kanalizācijas tīklu un KSS 

tīrīšana ar hidrodinamisko automašīnu. Jāņem vērā, ka SIA “Talsu ūdens” 

īpašumā  nav Hidrodinamiskā mašīna, tad šos darbus SIA “Talsu ūdens” veic 

kad tā ir pieejama – tiek izmantots ārpakalpojums no Rīgas, Tukuma vai 

Kuldīgas.  

Iespējamie piesārņotāji 

1. Uzstādīts pārvietojamais notekūdeņu paraugu noņēmējs AS “Talsu 

piensaimnieks” un paņemts novadīto notekūdeņu diennakts vidējais paraugs. 

2. Uzstādīts pārvietojamais notekūdeņu paraugu noņēmējs SIA “Pakalnu gaļa” 

un paņemts novadīto notekūdeņu diennakts vidējais paraugs. 

 

 

 

 

 

 


