Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

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

2011.gada 17.novembris
L Ē M U M S Nr.99
Par 2009.gada 23.decembrī Vaiņodes novada domei izsniegtās B kategorijas
piesārņojošās darbības atļaujas Nr.LI-09-IB-0065 papildināšanu un atļaujas
nosacījumu pārskatīšanu.
Adresāts (iesniedzējs):
Vaiņodes novada dome, reģistrācijas Nr.90000059071, juridiskā adrese: Raiņa iela 23a,
Vaiņode, Vaiņodes pagasts, Vaiņodes novads, LV 3435.
Iesniedzēja prasījums:
Vaiņodes novada domes iesniegums ar lūgumu Vaiņodes ciemam izsniegtajā B kategorijas
piesārņojošās darbības atļaujā Nr.LI-09-IB-0065:
 iekļaut jaunos artēziskos urbumus –„Ābelītes Nr.1” ar LVĢMC Datu Bāzes
Nr.14608, P400834 un – „Ābelītes Nr.2” ar LVĢMC Datu Bāzes Nr.14609, P400835,
kas atrodas Vaiņodes pagasta Vaiņodes ciemā, zemesgabalā „Ābelītes” ar
kad.Nr.6492 006 0125,
 izslēgt tamponētos Vaiņodes ciema artēziskos urbumus – Centrs-1 (LVĢMC
Nr.3950), Centrs-2 (LVĢMC Nr.4159); Dīķu iela (LVĢMC Nr.3951); Vienības iela
6; (LVĢMC Nr.4074); Sporta iela 3 (LVĢMC Nr.3530); Vidusskola (LVĢMC
Nr.3529) un Kungu iela 31 (LVĢMC Nr.4021),
 iekļaut informāciju par jaunizbūvēto ūdens sagatavošanas staciju.
Dalībnieku viedokļi un argumenti: Neattiecas
Izvērtētā dokumentācija:
1.Vaiņodes novada domes 2011.gada 19.oktobra iesniegums ar pielikumiem - uz 36 lapām.
2.Liepājas RVP 2009.gada 23.decembrī Vaiņodes novada domei izdotā atļauja B kategorijas
piesārņojošai darbībai Nr.LI-09-IB-0065 - uz 22 lapām.
Faktu konstatējums:
1.Izskatot Vaiņodes novada domes iesniegtos dokumentus, Liepājas RVP konstatēja, ka
2010.gadā realizētā Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta „Ūdensapgādes un kanalizācijas
rekonstrukcija un izbūve Vaiņodes pašvaldībā” ietvaros tika:
 izbūvēti jauni artēziskie urbumi ar LVĢMC datu bāzes Nr.14608, P400834 un
Nr.14609, P400835 Vaiņodes pagasta Vaiņodes ciemā, zemesgabalā „Ābelītes”,
 izbūvēta jauna ūdens sagatavošanas stacija ar atdzelžošanas iekārtām un 2 ūdens
rezervuāri,
 izbūvēts ūdensvads ar kopējo garumu - 4203,45 m no PE caurulēm ar šķērsgriezumu
32 un 63 mm,
 tamponēti Vaiņodes ciema artēziskie urbumi - Centrs-1 (LVĢMC Nr.3950), Centrs-2
(LVĢMC Nr.4159); Dīķu iela (LVĢMC Nr.3951); Vienības iela 6; (LVĢMC
Nr.4074); Sporta iela 3 (LVĢMC Nr.3530); Vidusskola (LVĢMC Nr.3529) un
Kungu iela 31 (LVĢMC Nr.4021).

Kopējais iegūtā ūdens daudzums Vaiņodes ciemā no urbumiem –„Ābelītes Nr.1” un –
„Ābelītes Nr.2” samazinās no 84 030 līdz 78 840 m3/gadā.
2.No atļaujas Nr.LI-09-IB-0065 izsniegšanas 2010.gada 20.septembrī ir notikušas izmaiņas
normatīvajos aktos, uz kuriem pamatojoties tā ir izsniegta.
Lēmuma pieņemšanas pamatojums:
1.Vaiņodes ciemā 2011.gadā realizēts Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekts „Ūdensapgādes
un kanalizācijas rekonstrukcija un izbūve Vaiņodes pašvaldībā”.
2.2010.gada 30.novembra MK noteikumu Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C
kategorijas piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas
piesārņojošo darbību veikšanai” 49.punkts.
3.2001.gada 15.marta likums „Par piesārņojumu” 32.panta (2) punkts.
Pieņemtais lēmums:
Veikt 2009.gada 23.decembrī Vaiņodes novada domei izsniegtās B kategorijas piesārņojošās
darbības atļaujas Nr.LI-09-IB-0065 atļaujas nosacījumu pārskatīšanu šādos punktos:
1. A sadaļas 1.punktu izteikt šādā redakcijā:
„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, 2010.gada 16.decembrī,
1.LR MK 2009.gada 17.februāra noteikumi Nr.158 "Noteikumi par prasībām attiecībā
uz vides monitoringu un tā veikšanas kārtību, piesārņojošo vielu reģistra izveidi un
informācijas pieejamību sabiedrībai”,
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, 2010.gada 17.jūnijā, 2010.gada 16.decembrī,
2011.gada 14.jūlijā,
1.LR MK 2010.gada 30.novembra noteikumi Nr.1082 "Kārtība, kādā piesakāmas A,B
un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas
piesārņojošo darbību veikšanai",
2.LR MK 2002.gada 22.janvāra noteikumi Nr.34 "Noteikumi par piesārņojošo vielu
emisiju ūdenī",
Grozījumi noteikumos 2007.gada 16.janvārī, 2008.gada 15.aprīlī, 2010.gada 27.jūlijā,
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 notekūdeņu dūņu un
to komposta izmantošanu, monitoringu un kontroli”,
5.LR MK 2011.gada 30.augusta noteikumi Nr.666 “Noteikumi par valsts nodevu par
atļaujas izsniegšanu A un B kategorijas piesārņojošai darbībai, atļaujas nosacījumu
pārskatīšanu, kā arī valsts nodevas maksāšanas kārtību un atvieglojumiem”,
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,
2010.gada 30.septembrī, 2010.gada 20.decembrī, 2011.gada 03.martā,
1.LR MK 2003.gada 29.aprīļa 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 21.jūnijā,
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2.LR MK 2003.gada 23.decembra noteikumi Nr.736 "Noteikumi par ūdens resursu
lietošanas atļauju",
Grozījumi noteikumos 2005.gada 13.septembrī, 2009.gada 27.oktobrī,
3.LR MK 2000.gada 01.februāra noteikumi Nr.38 "Noteikumi par Latvijas
būvnormatīvu LBN 222-99 “Ūdensapgādes ārējie tīkli un būves””,
Grozījumi noteikumos 2004.gada 21.decembrī, 2009.gada 08.septembrī,
4.2011.gada 06.septembra MK noteikumi Nr.696 “Zemes dzīļu izmantošanas licenču
un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas kārtība”,
IV.2010.gada 28.oktobra “Atkritumu apsaimniekošanas likums”,
1.LR MK 2011.gada 19.aprīļa noteikumi Nr.302 “Noteikumi par atkritumu
klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus”,
Grozījumi likumā 2010.gada 16.decembrī,
1.LR MK 2006.gada 13.jūnija noteikumi Nr.474 „Atkritumu poligonu ierīkošanas,
atkritumu poligonu un izgāztuvju apsaimniekošanas, slēgšanas un rekultivācijas
noteikumi”,
Grozījumi noteikumos 2008.gada 22.aprīlī, 2009.gada 25.augustā, 2009.gada
06.oktobrī, 2010.gada 02.septembrī,
2.LR MK 2011.gada 19.aprīļa noteikumi Nr.302 “Noteikumi par atkritumu
klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus”,
V.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,
2010.gada 20.decembrī,
1.LR MK 2007.gada 19.jūnija noteikumi Nr.404 "Dabas resursu nodokļa aprēķināšanas
un maksāšanas kārtība un kārtība, kādā izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju",
Grozījumi noteikumos 2009.gada 02.jūnijā, 2010.gada 13.aprīlī,
VI.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, 2010.gada 16.decembrī,
1.LR MK 2004.gada 20.janvāra MK noteikumi Nr.43 “Aizsargjoslu ap ūdens ņemšanas
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”,
VII.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 metroloģiskajai
kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu sarakstu”,
Grozījumi noteikumos 2008.gada 03.jūnijā, 2011.gada 23.augustā,
2.LR MK 2006.gada 05.decembra noteikumi Nr.981 “Noteikumi par mērīšanas līdzekļu
atkārtoto verificēšanu, verificēšanas sertifikātiem un verificēšanas atzīmēm”,
Grozījumi noteikumos 2010.gada 14.septembrī,
3.LR MK 2008.gada 25.augusta noteikumi Nr.693 „Noteikumi par mērīšanas līdzekļu
kalibrēšanu”,
Grozījumi noteikumos 2010.gada 20.jūlijā, 2011.gada 06.septembrī,
VIII.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,
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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, 2011.gada
08.februārī,
3.LR MK 2010.gada 30.marts noteikumi Nr.315 “Noteikumi par Administratīvo
teritoriju un teritoriālo vienību klasifikatoru”,
Grozījumi noteikumos 2010.gada 09.novembrī,
4.LR MK 2010.gada 30.marts noteikumi Nr.318 “Noteikumi par ūdens saimniecisko
iecirkņu klasifikatoru”.
2. B sadaļas „Pieteiktā darbība, iesnieguma novērtējums un atļaujas izsniegšanas
pamatojums” 8.punkta pēdējo rindkopu izteikt šādā redakcijā:
„Dzeramā ūdens urbumi – „Ābelītes Nr.1”, „Ābelītes Nr.2” un dzeramā ūdens attīrīšanas
iekārtas ar rezervuāriem atrodas teritorijā ar zemes izmantošanas mērķi – ražošanas un
tehniskās apbūves teritorija.”
3. B sadaļas „Pieteiktā darbība, iesnieguma novērtējums un atļaujas izsniegšanas
pamatojums” 10.2.punktu izteikt šādā redakcijā:
„Lai sakārtotu ūdenssaimniecības sistēmu Vaiņodes ciema teritorijā, pašvaldība ir
iesaistījusies projektā „Ūdenssaimniecības attīstība 14 Kurzemes reģiona pašvaldībās”, kas
paredz sakārtot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas atbilstoši Eiropas Savienības
prasībām līdz 2015.gadam. Vaiņodes ūdenssaimniecības attīstības projekta ietvaros attiecībā
uz ūdensapgādes sistēmas attīstību 2010.gadā ir realizētas šādas aktivitātes:
1.Ūdens attīrīšanas stacijas izbūve, kas apvieno ūdens apstrādi, uzkrāšanu un spiediena
nodrošināšanu. Aktivitāte ietver arī divu jaunu aku urbšanu un apgādāšanu ar jaunu
aprīkojumu, septiņu esošo aku tamponēšanu un modernas automātiskās sistēmas uzstādīšanu.
Šīs projekta aktivitātes ietvaros tika nodrošināta kvalitatīvāka dzeramā ūdens piegāde
patērētājiem.
2.Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija un izbūve Vaiņodes ciemā – kuras ietvaros ir
paplašināta ūdens apgādes sistēma, izbūvējot 4203,45 m garu jaunu ūdensvadu, kas savieno
jauno ūdens atdzelžošanas staciju Kalnu ielā ar esošo ūdens apgādes sistēmu, kā arī ūdens
apgādes tīklu izbūve pa Celtnieku, Kungu, Raiņa, Teātra, Sporta, Kalna, Ceriņu, Vienības,
Baznīcas, Avotu un Tirgoņu ielām. Paplašinot centralizēto ūdens apgādi un īstenojot
saprātīgu un iedzīvotāju ienākumiem adekvātu tarifu politiku, tika veicināta racionāla ūdens
resursu izmantošana.
Vaiņodes novada dome turpina realizēt projektu "Ūdens ieguves vietas sakārtošana,
ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija un izbūve Vaiņodes pašvaldībā". Par projekta naudas
ietaupījumu tiks:
 izbūvētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas,
 trīs kanalizācijas sūkņu stacijas,
 paplašināti kanalizācijas tīkli aptuveni -4 km garumā un spiedvadi vairāk kā 2 km
garumā,
 kā arī rekonstruēta daļa no esošajiem kanalizācijas tīkliem.
 Pie centrālās ūdensapgādes sistēmas paredzēts pieslēgt internātpamatskolas ēku
kompleksu un apkārtējās dzīvojamās mājas.
Pirmais no veicamajiem darbiem ir tehniskā projekta izstrāde. Ir noslēgusies iepirkuma
procedūra "Tehniskā projekta un Pasūtītāja prasību sagatavošana NAI, kanalizācijas un
ūdensapgādes tīklu izbūvei Vaiņodē", (ID Nr.VND-2011/4/KF). Par zemākās cenas
piedāvājumu atzīts un līguma slēgšanas tiesības piešķirtas Personu apvienībai SIA
"Eirokonsultantu nams", reģ. Nr.40003572185 un Mārtiņš Ērkšķis.”
4. B sadaļas „Pieteiktā darbība, iesnieguma novērtējums un atļaujas izsniegšanas
pamatojums” 10.3.punktu izteikt šādā redakcijā:
„Ciema apgāde ar dzeramo ūdeni, ko izmanto sadzīves, ražošanas vajadzībām tiek
īstenota no artēziskiem urbumiem –„Ābelītes Nr.1” ar LVĢMC Datu Bāzes Nr.14608,
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P400834 un – „Ābelītes Nr.2” ar LVĢMC Datu Bāzes Nr.14609, P400835, skatīt
11.1.tabulu.
Ūdens sagatavošanas stacija ar rezervuāriem, urbumi „Ābelītes Nr.1” un „Ābelītes Nr.2”
atrodas vienā nožogotā teritorijā un urbumos uzstādīti verificēti ūdens skaitītāji. Ūdens
ieguves dati tiek reģistrēti uzskaites žurnālā katra mēneša pirmajā datumā.
Vaiņodes ūdensapgādes sistēmā ir trīs ūdenstorņi, kas izbūvēti septiņdesmitajos gados:
 Vienības ielas ūdenstornis – rezervuāra dibena augstums ir 15 m, un rezervuāra
tilpums ir 36 m3. Rezervuārs ir izgatavots no tērauda. Tornis pašlaik netiek
izmantots. Nākotnē plānots torni demontēt.
 Dīķu ielas ūdenstornis ir demontēts.
 Celtnieku ielas ūdenstornis – rezervuāra dibena augstums ir 20,5 m, un
rezervuāra tilpums ir 76 m3. Rezervuārs ir izgatavots no tērauda. Tornis pašlaik
netiek izmantots. Nākotnē plānots torni demontēt.
Ūdens ņemšanas vietu aizsargjoslu rādiusus ap Vaiņodes ciema ūdens urbumiem skatīt
B2.tabulā.
B2.tabula
Aprēķināto aizsargjoslu rādiusi ap ūdens ņemšanas vietām
Nr.p.k
Urbuma
Stingrā režīma
Bakterioloģiskās
Ķīmiskās
nosaukums un
aizsargjoslas
aizsargjoslas rādiuss aizsargjoslas
Nr.
rādiuss (m)
(m)
rādiuss (m)
Abelītes– 1
10
Nav nepieciešama
240
1.
Nr. 14608
Ābelītes – 2
10
Nav nepieciešama
240
2.
Nr. 14609
Ūdens sagatavošanas stacija, kas apvieno ūdens apstrādi, uzkrāšanu un spiediena
nodrošināšanu, nodota ekspluatācijā 2010.gadā. Ūdens apstrāde tiek veikta trīs filtrējošās
kolonās Lorivan F110S. Stacijas iekārtu nominālā ražība līdz 45 kubikmetriem stundā.
Iekārtu maksimālā ūdens caurlaides spēja ar spiediena kritumu līdz 1,5 atm -55 m3/h. Ūdens
uzkrāšanas rezervuāri ir daļēji iebūvēti zemē un vienā līmenī ar ūdens rezervuāra dibenu ir
izvietoti otrā pacēluma sūkņi. Viss patērētājiem padotais dzeramais ūdens iziet caur
atdzelžošanas iekārtām.
Tehnoloģija balstās uz fizikālo principu. Sākumā ūdens tiek piesātināts ar gaisu, lai notiktu
dzelzs oksidēšana, bet otrajā stadijā notiek ūdens filtrēšana. Darba spiediens ir 8 bar.
Filtrējošais materiāls – dažādu frakciju kvarca smilts maisījums. Iekārta aprīkota ar
automātiskiem aizbīdņiem ar pneimatisko piedziņu, kura, saņemot signālus no vadības bloka,
regulē iekārtas darbību. Skalošana tiek nodrošināta ar ieplūstošo ūdeni. Skalošanas intervāls
ir atkarīgs no ienākošā ūdens netīrības pakāpes. Iekārtas komplektācijā ietilpst vadības
panelis, kuru iespējam ieregulēt kad, cik ilgi un kurās nedēļas dienās notiks skalošanas
process.
Ir paredzētas divas ūdens paraugu ņemšanas vietas – viena pirms un viena pēc atdzelžošanas
iekārtas. Pirms un pēc atdzelžošanas iekārtas ir paredzēti ūdens mērīšanas mezgli.
Ūdens sagatavošanas stacijā ir stacionārs dīzeļģenerators, lai nodrošinātu nepārtrauktu
atdzelžošanas iekārtu, artēzisko aku un hidroforu darbību.
Ūdensvada trase un atzari izbūvēta no polietilēna (PE) caurulēm ar Ø32 mm, 63mm.
Elektroenerģiju Vaiņodes ciema vajadzībām nodrošina a/s „Latvenergo”.
Dzeramā ūdens dezinfekciju veic specializēta firma - SIA „IDP”, izmantojot savus
dezinfekcijas līdzekļus
Vaiņodes ciema ūdens izmantošanas bilanci skatīt 1.attēlā.”
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1.attēls DZERAMĀ ŪDENS IZMANTOŠANAS BILANCE VAIŅODES CIEMĀ ( m3/gadā )
Art. Urbums
ĀBELĪTES 1

Art. Urbums
ĀBELĪTES 2

P 400834

P 400835

LVĢMC Nr.14608

LVĢMC Nr.14609

44640

Iedzīvotā
ji
30540

`

Katlu
mājas
1000

Lopiem
500

34200

Objekti
Raiņa
ielā
500

Iedzīvo
tāji
28440

Centra NAI
AN, BD
A400318

2SE
A400474
A400475

Izsmeļamā
s bedres
N400374

30540

500

28440

N 400260
Meliorācijas grāvis
Ruņas upe

Kom. nod.
gald. cehs
1000

Skola
3460

Katlu
māja
500

SE
A400438

SE
A400320

1000

3460

Iedzīvotāji
6400

SE
A400472
A400439
A400473
6460

Iedzīvotāji
5500

Atdzelž.
stacija
1000

SE
A400321

5500

N 400435
1. izlaide – pirms kapiem
Brīvības – Skolas ielas krustp.

Grāvis, Muskatdīķis

attālums
500 m

N 400261
2. izlaide aiz kapiem

Grāvis, Muskatdīķis

N 400263
Grāvis, Muskatdīķis
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5. C sadaļas „Atļaujas nosacījumi” 11.1.punkta 1.apakšpunkta 3 daļu izteikt šādā
redakcijā:
 „pazemes ūdens ieguvi - 78 840 m3/gadā.”
6. C sadaļas „Atļaujas nosacījumi” 12.1.punkta 1. apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:
„1.Ciema ūdensapgādei nepieciešamo pazemes ūdeni – 78 840 m3/gadā iegūt no
artēziskiem urbumiem –„Ābelītes Nr.1” ar LVĢMC Datu Bāzes Nr.14608 un –
„Ābelītes Nr.2” ar LVĢMC Datu Bāzes Nr.14609, atbilstoši 11.1.tabulai.”
7. C sadaļas „Atļaujas nosacījumi” 12.1.punktu izteikt šādā redakcijā:
„Neattiecas.”
8. Atļaujas 2.pielikuma „Kopsavilkums” 3.1.punktu izteikt šādā redakcijā:
„Ciema apgāde ar dzeramo ūdeni, ko izmanto sadzīves, ražošanas vajadzībām tiek
īstenota no artēziskiem urbumiem –„Ābelītes Nr.1” ar LVĢMC Datu Bāzes Nr.14608 un –
„Ābelītes Nr.2” ar LVĢMC Datu Bāzes Nr.14609.
Ūdens sagatavošanas stacija ar rezervuāriem, urbumi „Ābelītes Nr.1” un „Ābelītes Nr.2”
atrodas vienā nožogotā teritorijā un urbumos uzstādīti verificēti ūdens skaitītāji. Ūdens
ieguves dati tiek reģistrēti uzskaites žurnālā katra mēneša pirmajā datumā.
Vaiņodes ūdensapgādes sistēmā ir trīs ūdenstorņi, kas izbūvēti septiņdesmitajos gados:
 Vienības ielas ūdenstornis – rezervuāra dibena augstums ir 15 m, un rezervuāra
tilpums ir 36 m3. Rezervuārs ir izgatavots no tērauda. Tornis pašlaik netiek
izmantots. Nākotnē plānots torni demontēt.
 Dīķu ielas ūdenstornis ir demontēts.
 Celtnieku ielas ūdenstornis – rezervuāra dibena augstums ir 20,5 m, un
rezervuāra tilpums ir 76 m3. Rezervuārs ir izgatavots no tērauda. Tornis pašlaik
netiek izmantots. Nākotnē plānots torni demontēt.”
9. Atļaujas 2.pielikuma „Kopsavilkums” 3.3.punktu izteikt šādā redakcijā:
„Neattiecas.”
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10. 9.2. tabulu svītrot.
11. 11.1. tabulu izteikt šādā redakcijā:

11.1 tabula
Ūdens ieguve
Ūdens ieguves
avota identifikācijas
numurs
(*)

Ūdens ņemšanas avots (ūdenstilpe vai urbums)
ģeogrāfiskās koordinātas
nosaukums un atrašanās
ūdens saimnieciskā
vieta (adrese)
iecirkņa kods
Z platums
A garums

P400834
(LVĢMC
Nr.14608)

Art. urbums „Ābelītes-1”,
Vaiņode, Vaiņodes novads

P400835
(LVĢMC
Nr.14609)

Art. urbums „Ābelītes-2”,
Vaiņode, Vaiņodes novads

0

56 25’03,1”

0

21 50’09,9”

3428849
Vecā Ruņa no iztekas
līdz Augustupei
(Vecais kods 34884900)

56025’02,6”

21050’08,7”

3428849
Vecā Ruņa no iztekas
līdz Augustupei
(Vecais kods 34884900)

Ūdens daudzums
teritoriālais
kods

kubikmetri
dienā

kubikmetri
gadā

0649392
Vaiņodes
pagasts

124

44640

0649392
Vaiņodes
pagasts

95

34200

Piezīmes.
(*)

Saskaņā ar Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra klasifikatoru.
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12. 14.2. tabulu izteikt šādā redakcijā:
14.2.tabula
Tieša notekūdeņu un lietusūdeņu izplūde ūdens objektos (grāvī, upē, ezerā, jūrā)
Izplūdes vietas
nosaukums un
adrese (vieta)

Izplūdes
vietas
identifikācijas
numurs
(1)

Centra NAI,
Vaiņodes ciems

Sporta-Avotu
ielas sistēma,
Vaiņodes ciems

N400260

N400261

Izplūdes vietas
ģeogrāfiskās
koordinātas
Z platums

0

56 24’45”

0

56 25’18”

A garums

0

21 49’46”

0

21 52’45”

Notekūdeņu
daudzums

Saņemošā ūdenstilpe

Nosaukums

Meliorācijas
grāvis, Ruņas
upe
Grāvis,
Muskatdīķis

Ūdens-saimniecības iecirkņa
kods
(1)

3428849
Vecā Ruņa no iztekas līdz
Augustupei

Izplūdes
ilgums
(2)

ūdens
caurtece
(m3/h)

m3/dnn
(vidēji)

kubikmetru
gadā
(vidēji)

stundas/
diennaktī
dienas/
gadā

-

83,7

30 540

24 / 365

(Vecais kods 34884900)

3428849
Vecā Ruņa no iztekas līdz
Augustupei

24 / 365
-

31,3

11 420

(Vecais kods 34884900)

Brīvības ielas
sistēma,
Vaiņodes ciems

N400435

36768

Kungu-Raiņa
ielas sistēma,
Vaiņodes ciems

N400263

0

56 25’13”

0

21 52’10”

Grāvis,
Muskatdīķis

Kazbarupe no iztekas līdz ietekai
Lētižā
(Vecais kods 36548000)

Grāvis,
Muskatdīķis

Kazbarupe no iztekas līdz ietekai
Lētižā
(Vecais kods 36548000)

24 / 365
-

1,4

500

36768
0

56 25’50”

0

21 52’10”

24 / 365
-

15,1

5500

Piezīmes.
(1)
(2)

Saskaņā ar Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra 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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Piemērotās tiesību normas:
1.2001.gada 15.marta likums „Par piesārņojumu” 32.panta (2) punkts.
2.2010.gada 30.novembra MK noteikumu Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C
kategorijas piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas
piesārņojošo darbību veikšanai” 49.punkts.
3.2001.gada 25.oktobra „Administratīvā procesa likums” 65.panta (4) daļa, 67.pants.

Lēmums ir neatņemama Vaiņodes novada domes B kategorijas piesārņojošās darbības
atļaujas Nr.LI-09-IB-0065 sastāvdaļa kopš lēmuma spēkā stāšanās dienas. Atļaujas turētāja
pienākums ir uzrādīt šo lēmumu kontrolējošām institūcijām.

Lēmumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Vides pārraudzības
valsts birojā. Iesniegumu par apstrīdēšanu iesniegt Liepājas reģionālajā vides pārvaldē, Jaunā
ostmalā 2a, Liepājā, LV3401.

Lēmuma kopija nosūtīta:
1.Veselības inspekcijas Kurzemes kontroles nodaļa, reģistrācijas Nr.90002448818,
E.Veidenbauma iela 11, Liepāja, LV3401 (elektroniski).
2.Vides pārraudzības valsts birojs, reģistrācijas Nr.90000628077, Rūpniecības iela 23, Rīga,
LV1045.

Direktore

I.Sotņikova
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