
Kazdangas ciema notek-
ūdeņu attīrīšanas iekārtām 
(NAI) ir pārāk maza jauda, 
lai vienmēr spētu attīrīt SIA 
“Elpa” piena pārstrādes no-
tekūdeņus, tāpēc piesārņots 
ūdens no NAI ieplūst Aloks-
tes upē, paziņojis Valsts vi-
des dienests (VVD).

Kazdangas NAI jau ilgstoši 
iekļautas Latvijas problemātis-
ko attīrīšanas iekārtu sarakstā. 
Tagad VVD izdevis lēmumu par 
nepieciešamo rīcību un brīdinā-
jis, ka var lemt arī par piespiedu 
izpildi, tas ir, šajā gadījumā tā 
varētu būt piespiedu (būtībā 
soda) nauda no 50 līdz 10000 
eiro apmērā uz operatora rē-
ķina.  

VVD problēmas Kazdangā 
konstatēja arī pērn, kad ana-

līzes notekūdeņu attīrīšanas 
iekārtās uzrādīja piesārņojošo 
vielu atļautās koncentrācijas 
vairākkārtēju pārsniegumu. 
Šogad pārsniegums bijis trīs 
parametros, tie ir ĶSP jeb ķī-
miskā skābekļa patēriņš, BSP5 
jeb bioloģiskā skābekļa patē-
riņš, SV jeb suspendētās vielas. 
Vairāk nekā pusi notekūdeņu 
iekārtas saņem no “Elpas”, bet 
piena pārstrādes notekūdeņi uz 
bioloģiskajām attīrīšanas iekār-
tām pieplūst nevienmērīgi. Pie-
plūdums atkarīgs no ražošanas 
jaudas, tāpēc NAI nespēj efek-
tīvi darboties. Jau pērn “Elpa” 
apņēmusies meklēt risinājumus 
priekšattīrīšanas iekārtu izbū-
vei, tomēr situācija pēc gada nav 
mainījusies, “Kurzemes Vārdu” 
informē VVD pārstāve Daina 
Vārpiņa. Pagājušajā nedēļā ti-
kušies VVD, pašvaldības un SIA 
“Elpa” pārstāvji, lai spriestu par 
tālākās rīcības soļiem un termi-
ņiem problēmas atrisināšanai.

“Sanācām kopā, “Elpai” ter-
miņus noteiks VVD, par tiem sa-
ņemsim vēstuli. Bet risinājums 
ir zināms: “Elpai” jābūvē priek-
šattīrīšanas iekārtas,” skaidro 
Dienvidkurzemes novada Kaz-
dangas pagasta pārvaldnieks 
Jānis Tīmanis. “Pašvaldības 
attīrīšanas iekārtas, kas bū-
vētas, izmantojot ES līdzfinan-
sējumu, ir domātas sadzīves 
notekūdeņiem, ne rūpniecis-
kajiem. Rūpnieciskajos ūdeņos 
piesārņojums ir lielāks, tāpēc 
iekārtas netiek ar šo problēmu 
galā. Kādreiz “Elpai” piena pār-

strādes apjomi bija mazāki, bija 
arī mazāk notekūdeņu. Sapro-
tiet, ja uzņēmumam nav, kur 
likt notekūdeņus, tad ir liegta 
strādāšana, bet tās tomēr ir 
40 darba vietas. Pašvaldībai 
jāmēģina kaut kā atbalstīt uz-
ņēmējdarbību. Mums galvenais 
ir saglabāt darba vietas, bet, 
protams, arī tīra vide ir vaja-
dzīga. “Elpai” priekšattīrīša-
nas iekārtu izbūvei vajadzīgi 
vismaz 250 tūkstoši eiro, tik 
daudz naudas no gaisa nevar 
izraut. No uzņēmuma viedokļa 
raugoties, attīrīšanas iekārtas ir 
tīrie zaudējumi – jāieliek nauda, 
neko neiegūstot. Kaut ko jau bija 
uzlabojuši, bet laikam ražoša-
nas jaudas brīžiem aug strau-
jāk. Iepriekšējā novada dome 
jau pasūtīja izpēti, arī tehnis-

kie risinājumi papīra formātā 
ir, tie tikai jāīsteno dzīvē. Bet, 
ja piesārņojums mainās atka-
rībā no intensīvākas vai ma-
zāk intensīvas ražošanas, tad 
daudz grūtāk uztaisīt sistēmu, 
lai ūdeņus visu laiku attīrītu 
vienādi labi. Bioloģiskajā attī-
rīšanas procesā baktērijas tos 
nelabumus saēdas un paliek 
smagākas, citreiz tās nomirst 
un nogrimst aiz pārbagātības, 
citreiz notekūdeņi ir ar vielām 
tik pliki, ka baktērijas nomirst 
aiz bada,” pauž pārvaldnieks.

“Pašvaldība mums precizēs 
uzdevumu, tad izsludināsim pro-
jektēšanu, iepirkumu, iekārtu 
izgatavošanu un uzstādīšanu. 
Vai nu varēsim īstenot ES pro-
jektu, vai arī lūgsim pašvaldī-
bu iesaistīties,” savukārt stāsta 
SIA “Elpa” valdes priekšsēdētājs 
Gundars Sisenis. Jautāts, kādēļ 
uzņēmums problēmu nav atri-
sinājis jau agrāk, viņš teic, ka 
ir mēģināts samazināt notek-
ūdeņu daudzumu. Bijis līgums 
par piena suliņu nodošanu ne-
tālajam cūku kompleksam, bet 
tas nodega. Tagad suliņas nodod 
Priekulē biogāzes ražotājam, bet 
tik un tā piesārņojuma koncen-
trācija Kazdangas notekūdeņos 
vēl ir pārlieku liela. “Kad būs 
tehniskie noteikumi no pašval-
dības, tad sapratīsim, kurš ar to 
[problēmu] nodarbosies, un pēc 
tam varēs spriest, kāda būs [va-
jadzīgā] summa,” saka G. Sisenis. 
Pēc viņa teiktā, “tehniskajiem 
noteikumiem” vajadzētu būt 
skaidriem oktobra beigās.w

Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. 
Par publikāciju saturu atbild SIA “Kurzemes Vārds”.6  |  NOVADĀ OTRDIENA, 2021. gada 7. septembris

“Elpai” jābūvē priekš
attīrīšanas iekārtas.

| 1.lpp.

l LIENE KUPIČA

No jūnija, dodoties uz Lie-
tuvu un atgriežoties Latvijā, 
visiem ceļotājiem jāaizpilda 
abu valstu elektroniskās ce-
ļotāja apliecinājuma anketas 
jeb kovidpases. Lasītāji ziņo 
“Kurzemes Vārdam”, ka sa-
skārušies ar neskaidrībām, 
aizpildot šos dokumentus, 
bet satraukumu izraisījusi 
pēc atgriešanās Latvijā no 
Iekšlietu ministrijas (IeM) 
Informācijas centra atsūtītā 
īsziņa par nepieciešamību 
reģistrēties covidpass.lv, 
lai gan robežu šķērsotāji 
jau laikus bija to izdarījuši. 
Kāpēc tā? 

Noteikums aizpildīt ko-
vidpasi, dodoties uz Lietuvu 
un atgriežoties no tās Latvijā, 
attiecas gan uz pieaugušajiem 
ar vakcinācijas vai pārslimo-
šanas sertifikātu, gan bērniem 
līdz 12 gadu vecumam. Pirms 
Lietuvas robežas šķērsošanas 
kaimiņvalsts anketa par bērnu 
jāaizpilda atsevišķi un katram 
ieceļotājam piešķir QR kodu, kas 
satur sniegto informāciju par 
personu un ceļošanas mērķi. 
“Manam bērnam ir desmit gadu. 
Kad aizpildīju Latvijas kovidpa-
si par sevi, ieķeksēju, ka pildīšu 
par bērnu, bet samulsināja tas, 

ka atnāca tikai viens QR kods,” 
saka liepājniece Evita. “Nejutos 
droša, ka esmu izdarījusi visu 
pareizi. Līdz ar to atpūtas brau-
ciens bija ar stresa piedevu – ja 
nu mūs atpakaļceļā Latvijas ro-
bežas pusē pārbauda?” sieviete 
pastāsta.

IeM Informācijas centrā 
norāda, ka kļūdas nav. “Tiklīdz 
pieaugušais, kuram ir sertifi-
kāts, pilda savu ieceļotāja an-
ketu, viņam ir jāaizpilda lauks 
jeb jāieliek ķeksītis, ka aizpilda 
datus arī par savu bērnu. Tātad 
QR kods vecākam un bērnam 
būs viens. Pie kontroles, ske-
nējot kodu, būs redzama visa 
šī informācija – gan par vecāku, 
gan bērnu,” paskaidro centra 
pārstāve Jurita Mikoviča.

Savukārt kalētniecei Kris-
tīnei nav bijis skaidrs, kāda 
adrese jāraksta Lietuvas puses 
ceļotāja apliecinājuma anketā. 
“Kurzemes Vārds” Latvijas vēst-
niecībā Lietuvā noskaidroja, ka 
tas atkarīgs no ceļošanas mēr-
ķa. Ja uz pāris stundām iepirk-
ties veikalā vai tirgū vai dienas 
ekskursijā, tā arī jāieraksta, ka 
apmeklēs veikalu, tirgu vai 
konkrētu apskates objektu ar 
piebildi, ka tas ir vienas dienas 
ceļojums. Jāatzīmē no piedāvātā 
saraksta arī pilsēta vai rajons, 
uz kurieni dodas. 

“Kovidpases aizpildījām – 
vienas, vēl mājās esot, bet at-
griešanās anketas – pa ceļam 
telefonā. Sen jau bijām mājās, 
kad vēlu vakarā atnāca īsziņa, lai 
reģistrējamies. Nodomājām, ka 
varbūt mūsu sākotnējās neskaid-
rības dēļ par latviešu kovidpasi 
bērnam nav kaut kas kārtībā ar 
aizpildītajām anketām,” pieredzē 
dalās Evita. Tāpēc sēdušies pie 
datora un drošības pēc kovidpa-
ses aizpildījuši vēlreiz. 

“Īsziņas tiek sūtītas neat-
karīgi no tā, ir vai nav aizpil-
dīta kovidpase. Ja informācijas 
sistēmā ir redzams, ka cilvēks 
ceļojis ārpus Latvijas robežas, 
tad viņam tiek izsūtīta atgādi-
nājuma īsziņa,” saka J. Mikoviča. 
Tātad, ja kovidpases aizpildītas, 
satraukties nevajag. Vienlaikus 
viņa pavēsta, ka visur un visiem 
ieceļotājiem kovidpasi uz valsts 
robežām nepārbauda, tas notiek 
izlases kārtībā. “Valsts policija un 
robežsardze nevar simtprocentīgi 
pārbaudīt pilnībā visus. Ministru 
kabineta noteikumos ir teikts, ka 
kovidpases ir jāaizpilda, bet tas 
vairāk ir cilvēka godaprāts un at-
bildība,” teic Informācijas centra 
pārstāve. Vienīgi jārēķinās, ka 
stingrākas pārbaudes ar obligātu 
ceļošanas dokumentu uzrādīšanu 
ir lidostās un starptautisko pār-
vadājumu autoostās.w

Īsziņas sūta visiem, kas iebrauc Latvijā

“Gan jau ome uz kādu balli aizies!” 

3D implanti ir elastīgi – ievietoti mugurkaula daļās, 
tie pielāgojas katram operētajam pacientam, tādējādi 
līdzšinējās problēmas ne vien novēršot, bet arī neļaujot tām 
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Paciente, kurai LRS augustā 
veica operāciju, ilgus gadus mo-
cīja sāpes, neļaujot pārvietoties 
vairāk par 50 metriem.

Viens no faktoriem, kas 
apgrūtināja operāciju, bija pa-
cientes stājas deformācija – to 
veidoja viņas ķermeņa un mu-
gurkaula noliekšanās pozīcijā 
uz priekšu un nespēja pilnībā 
iztaisnoties. Jaunā implantu 
tehnoloģija ļauj koriģēt šādu 
patoloģiju, atjaunojot pareizu 
pacienta stāju, skaidro ķirurgs. 
Iepriekš vecmāmiņa varēja no-
iet vien dažus soļus, bet tagad, 
lai arī R. Irbei ir vēl pēcoperā-
cijas atlabšanas periods, tomēr 
viņai vairs pārvietojoties nav 
nežēlīgo sāpju. “Lai arī, lieto-
jot palīgierīces, jau tagad viņa 
var noiet lielākus gabalus bez 
sāpēm,” priecīga ir mazmeita 
Inese Sveile. Pirms tam vecmā-
miņa staigājusi salīkusi, taču 
tagad paliek arvien taisnāka, 
prieku par operācijas rezultātu 
pauž mazmeita. 

No mūža laikā iegūtajām 
muguras problēmām un sāpēm 
R. Irbe pati gribējusi atbrīvoties, 
jo neesot vairs varējusi izturēt. 
“Viņa pati gribēja un mērķtiecī-
gi gāja uz operāciju,” teic maz-
meita. “Ome jau pati par sevi ir 

dzīvespriecīgs cilvēks, grib būt 
aktīva. Gan jau viņa uz kādu 
balli aizies!” stāsta I. Sveile. 

Gatavojoties pirmajai 3D 
printēta mugurkaula jostas 
daļas skriemeļa implanta 
operācijai, jau sākotnēji me-
diķi pieņēmuši lēmumu par 
operācijas norisi divos pos-
mos. Pirmajā posmā ievietoja 
3D printētos implantus. Otrs 
operācijas posms noritēja  pēc 
vienas nedēļas, ievietojot vai-
rākas skrūves, tās savā starpā 
savienojot. Mugurējā skrūvju 
fiksācija nodrošina papildu 
stabilitāti un novērš atkārto-

tu mugurkaula deformāciju, 
paskaidro A. Mertens.

Implanti ir elastīgi, tiem pie-
ejami dažādi augstumi, platumi 
un leņķa atvērums, līdz ar to tie 
pielāgojas katra pacienta vaja-
dzībām. “Medicīniskos implan-
tus izgatavo no titāna. 3D prin-
tēšanas laikā implantu veido ar 
pulveri, klājot vienu kārtiņu virs 
citas, tādējādi veidojot struk-
turētu režģi. Implanta virsma 
ir poraina, kas ļauj tajā viegli 
ieaugt pacienta kaulu daļiņām, 
tādējādi arī būtiski veicinot āt-
rāku un labāku kaulu saaugša-
nu,” pastāsta A. Mertens.w
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