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Iesniedzēja prasījums:
Valsts vides dienesta Madonas reăionālajā vides pārvaldē (turpmāk- VVD Madonas RVP)
2010. gada 29. novembrī ir saĦemts Rankas pagasta pārvaldes iesniegums par izmaiĦu
nepieciešamību B kategorijas piesārĦojošās darbības atĜaujā Nr.MA10IB0052. Pagastā ūdens
apgāde tiek nodrošināta no četriem artēziskajiem urbumiem, nevis no trim, kā tas ir uzrādīts
atĜaujā. Pagasta pārvalde lūdz iekĜaut piesārĦojošās darbības atĜaujā vēl vienu pazemes ūdens
ieguves avotu.

Izvērtētā dokumentācija:
1. Rankas pagasta pārvaldes iesniegums Nr. RA/4-10/10/501 no 21.11.2010 uz 2 lapām.
2. B kategorijas piesārĦojošas darbības atĜauja Nr. MA10IB0052 (izsniegta 2010. gada
20. septembrī).
3. Rankas ciema ūdens izmantošanas bilance.
4. Artēziskā urbuma Ausmas DB7526 pases kopija.

Faktu konstatējums un lēmuma pamatojums:
1) 2010. gada 20. septembrī VVD Madonas RVP ir izsniegusi atĜauju Nr. MA10IB0052
Rankas pagasta ūdenssaimniecības sistēmas darbībai. AtĜaujas aprakstošajā B daĜā, atĜaujas
nosacījumos, kā arī tabulās C-1., C-2., 11.1. un 11.2. ir sniegta informācija par trīs
ūdensapgādes urbumiem, kuri tiek izmantoti Rankas pagasta iedzīvotāju nodrošināšanai ar
dzeramo ūdeni.
2) AtĜaujā noteikts, ka atĜauta ūdens ieguve no trīs artēziskajiem urbumiem, kopējais diennaktī
iegūstamais ūdens daudzuma limits- 163 m3 diennaktī.
3) Pēc spēkā esošās B kategorijas piesārĦojošas darbības atĜaujas Nr. MA10IB0052 redakcijas
Rankas ciema iedzīvotāju ūdensapgādi nodrošina divi artēziskie urbumi AA1Ausmas
P600510 un AA2Gatves P600511. Faktiski ūdens tiek piegādāts no artēziskajiem
urbumiem AA4Ausmas, kurš uz šo brīdi nav iekĜauts atĜaujā, un AA2Gatves P600511, bet
artēziskais urbums AA1Ausmas P600510 ir darba kārtībā, bet netiek izmantots un ir kā
rezerves urbums. Līdz ar to nepieciešama attiecīgo atĜaujas punktu korekcija- iekĜaujot
atĜaujas tekstā un tabulās artēzisko urbumu AA4Ausmas, bet urbumu AA1Ausmas
definējot kā rezerves urbumu urbuma AA4Ausmas remonta vai avāriju gadījumos.

4) Atbilstoši likuma „Par piesārĦojumu” 30. panta (1) daĜai sakarā ar darbības izmaiĦām
operators ir iesniedzis VVD Madonas RVP iesniegumu par nepieciešamajām izmaiĦām
esošajā piesārĦojošajā darbībā. AtĜaujā nepieciešamās izmaiĦas nav uzskatāmas par
būtiskām, jo atĜaujas 8., 10.3. punktos ir aprakstīta Rankas ciema ūdensapgādes sistēma,
11.1.1., 12.1.punktos un C-1., C-2., 11.1. un 11.2. tabulās ir izvirzīti nosacījumi
ūdensapgādes urbumu ekspluatācijai, noteikti izmantotā ūdens daudzumi. Operatoram
izsniegtajā atĜaujā tiks papildināts teksts ar vieni rindkopu par artēzisko urbumu
AA4Ausmas, ar vienu rindu tiks papildinātas tabulas C-1., C-2., 11.1. un 11.2. Kopējie
ūdens ieguves apjomi netiks mainīti.
5) Pamatojoties uz likuma „Administratīvā procesa likums” 72. panta (1) daĜu, reăionālā vides
pārvalde jebkurā laikā administratīvā akta tekstā var izlabot acīmredzamas pārrakstīšanās
kĜūdas, ja tas nemaina lēmuma būtību.
6) Operators pārvaldes 2010. gada 20. septembrī izsniegtajā atĜaujā Nr. MA10IB0052 ir
konstatējis divas pārrakstīšanās kĜūdas un vienu neprecizitāti atĜaujas 7., 10.3. un 11.1.1.
punktos.
7) 2002. gada 9. jūlija Ministru kabineta noteikumu Nr.294 “Kārtība, kādā piesakāmas A,B un
C kategorijas piesārĦojošās darbības un izsniedzamas atĜaujas A un B piesārĦojošās
darbības veikšanai” 36. punktā ir noteikta kārtība, kādā tiek pieĦemts lēmums par
izmaiĦām piesārĦojošas darbības atĜaujās: lēmumu par B kategorijas piesārĦojošas darbības
atĜaujas izmaiĦām pārvalde pieĦem 60 dienu laikā no operatora iesnieguma pieĦemšanas
dienas.
8) Pamatojoties uz likuma „Par piesārĦojumu” 32. panta 2.daĜu, kas nosaka, ka reăionālā
vides pārvalde Ministru kabineta noteiktajā kārtībā pārskata atĜaujas nosacījumus un, ja
nepieciešams, tos atjauno vai papildina, 32. panta 3. daĜas 5. punktu, kas nosaka, ka atĜaujas
nosacījumus pārskata pirms piesārĦojošas darbības izmaiĦām un 3.1 punktu, kas nosaka, ka
atĜaujas nosacījumus var pārskatīt, atjaunot un papildināt visā atĜaujas darbības laikā, VVD
Madonas RVP veic izmaiĦas Rankas pagasta pārvaldei 2010. gada 20. septembrī
izsniegtajā B kategorijas piesārĦojošas darbības atĜaujā Nr. MA10IB0052.

PieĦemtais lēmums:
Valsts vides dienesta Madonas reăionālā vides pārvalde saskaĦā ar likuma „Par piesārĦojumu”
30. panta pirmo daĜu, 32. panta otro daĜu, trešās daĜas 5. punktu un 3.1punktu, likuma
„Administratīvā procesa likums” 87. panta pirmās daĜas 1.punktu pieĦem lēmumu:
1) Izdarīt izmaiĦas 2010. gada 20. septembrī Rankas pagasta pārvaldei izsniegtajā B
kategorijas piesārĦojošas darbības atĜaujā Nr. MA10IB0052 atbilstoši likuma “Par
piesārĦojumu” 30. panta 1. daĜai, 32. panta 2. daĜai, 32. panta 3. daĜas 5. punktam un 3.1
daĜai un Administratīvā procesa likuma 87.panta pirmās daĜas 1.punktam.
2) IekĜaujot B kategorijas piesārĦojošas darbības atĜaujā vienu ūdensapgādes urbumu un
izlabojot pārrakstīšanās kĜūdas, operatoram nav nepieciešams saĦemt jaunu atĜauju, jo
nepalielinās antropogēnā slodze un būtiski nemainās attiecīgās piesārĦojošās darbības
ietekme uz vidi likuma “Par piesārĦojumu” 1. panta 1) punkta un 3. panta 3. un 4. daĜas
izpratnē.
3) Pārskatīt Rankas pagasta pārvaldei izsniegto B kategorijas piesārĦojošas darbības atĜauju
Nr. MA10IB0052 un veikt nepieciešamās izmaiĦas tās tekstā un nosacījumos.

Piemērotās tiesību normas:
1) Likuma “Par piesārĦojumu” 32. panta otrā daĜa; trešās daĜas sestais punkts.
2) Ministru kabineta noteikumu Nr.294/2002 “Kārtība, kādā piesakāmas A,B un C
kategorijas piesārĦojošās darbības un izsniedzamas atĜaujas A un B piesārĦojošās darbības
veikšanai” IV daĜas 36. punkts.
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Lēmums un tā pielikums ir neatĦemama Rankas pagasta pārvaldei izsniegtās B kategorijas
piesārĦojošas darbības atĜaujas Nr. MA10IB0052 sastāvdaĜa kopš tā spēkā stāšanās brīža. AtĜaujas
turētāja pienākums ir uzrādīt šo lēmumu un pielikumu kontrolējošām organizācijām.

Lēmuma kopija nosūtīta:
•
•
•

Veselības inspekcijas Vidzemes kontroles nodaĜai (elektroniski uz e-pasta adresi
vidzeme@vi.gov.lv);
Gulbenes novada domei (elektroniski uz e-pasta adresi dome@gulbenesdome.lv);
Vides pārraudzības valsts birojam (dokumentāri un elektroniski).

Atbilstoši likuma „Par piesārĦojumu” 50. panta 1. daĜai un „Administratīvā procesa likums” 76.
panta (1), (2) daĜas un 79. panta (1) daĜas nosacījumiem šo lēmumu var apstrīdēt Vides
pārraudzības valsts birojā viena mēneša laikā no tā pieĦemšanas dienas, iesniedzot iesniegumu
VVD Madonas reăionālajā vides pārvaldē BlaumaĦa ielā 7, Madonā.

Direktors

J. Sobko

D.Rudusa, 64807475
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Lēmuma Nr.128/2010 pielikums

IzmaiĦas 2010. gada 20. septembrī Rankas pagasta pārvaldei izsniegtajā B
kategorijas piesārĦojošas darbības atĜaujā Nr. MA10IB0052
1. Aizstāt punkta 7. „Pieteiktās darbības īss apraksts” 2. rindkopas 1. apakšpunktā vārdu
„trīs” ar vārdu „četriem”.

2. Izteikt punkta 7. „Pieteiktās darbības īss apraksts” tekstā „Ūdensapgādes sistēma
„Ausmas” teikumus „Ūdensapgādes sistēma piesaistīta artēziskajam urbumam AA1Ausmas
P600510. Ūdens tiek uzkrāts tērauda ūdenstornī ar darba tilpumu 25m3.” šādā redakcijā:
„Ūdensapgādes sistēma piesaistīta artēziskajam urbumam AA1Ausmas P600510 un artēziskajam
urbumam AA4Ausmas P600708. Spiedienu ūdensapgādes sistēmā nodrošina 3 fāzu 4 kW sūknis
un spiedtvertne ar 500 litru tilpumu.”

3. Izteikt punkta 7. „Pieteiktās darbības īss apraksts” tekstā „Ūdensapgādes sistēma
„Gatves” teikumu „Ūdens tiek uzkrāts tērauda ūdenstornī ar darba tilpumu 50m3.” šādā
redakcijā:
„Spiedienu ūdensapgādes sistēmā nodrošina 3 fāzu 4 kW sūknis ar fāzu inventora vadību un
izplešanās trauks triecienu mazināšanai ar 35 litru tilpumu.”

4. Izteikt punkta 7. „Pieteiktās darbības īss apraksts” tekstā „Ūdensapgādes sistēma
„GaujasrēveĜi” teikumu „Ūdens tiek uzkrāts tērauda ūdenstornī ar darba tilpumu 50m3.” šādā
redakcijā:
„Spiedienu ūdensapgādes sistēmā nodrošina 1 fāzu 1,5 kW sūknis un spiedtvertne ar 100 litru
tilpumu.”

5. Aizstāt punkta 7. „Pieteiktās darbības īss apraksts” tekstā „Kanalizācijas tīkli Rankas
ciemā” vārdus „rekonstruēta 1995.gadā” ar vārdiem „notekūdeĦu attīrīšanas iekārtas BIO700 rekonstruētas 1997.gadā”.

6. Aizstāt punkta 10.2. „ieviestie un plānotie tīrākas ražošanas pasākumi” 4.)
apakšpunktā vārdu „AA1Ausmas” ar vārdu „AA4Ausmas”.

7. Izteikt punkta 10.3 „Resursu izmantošana (ūdens, enerăija un ėīmiskās vielas)”
sadaĜas „ūdens” 2.) apakšpunktā šādā redakcijā:
2.) Artēziskais urbums AA1 Ausmas P600510 (VĂD identifikācijas Nr. 13026) ierīkots
1982.gadā, urbuma filtrs atrodas Gaujas-Amatas ūdens horizontā (D3gj+am /87) 230 m dziĜumā.
Urbuma atrašanās vietas ăeogrāfiskās koordinātes ZP 57o13’15” un AG 26o10’10”,
ūdenssaimnieciskais kods 52934000 Lazdupe. Ūdens debits 3.0 l/s; īpatnējais debits 0,6 l/s.
4

Statiskais ūdens līmenis –59,0 m, dinamiskais ūdens līmenis -64 m. Ūdens atdzelžotāji un filtri
nav uzstādīti. Ūdensapgādes urbums netiek izmantots, tas atrodas rezervē.

8. Papildināt punkta 10.3 „Resursu izmantošana (ūdens, enerăija un ėīmiskās vielas)”
sadaĜu „ūdens” ar 6. apakšpunktu:
6.) Artēziskais urbums AA4 Ausmas P600708 (VĂD identifikācijas Nr. 7526) ierīkots 1975.gadā,
urbuma filtrs atrodas Daugavas ūdens horizontā (D3dg/73) 130 m dziĜumā. Urbuma atrašanās
vietas ăeogrāfiskās koordinātes ZP 57o13’15” un AG 26o10’10”, ūdenssaimnieciskais kods
52934000 Lazdupe. Ūdens patēriĦš diennaktī ~ 52 m3, gadā – 18 900 m3. Ūdens debits 1,1 l/s;
īpatnējais debits 0,1 l/s. Statiskais ūdens līmenis –41,0 m. Ūdens atdzelžotāji un filtri nav
uzstādīti. Paceltā ūdens uzskaite tiek veikta ar ūdens plūsmas mērītāju.

9. Nomainīt punkta 11.1. „AtĜauja izsniegta sekojošu darbību veikšanai” 1. sadaĜas 2.
apakšpunktā tekstu „BIO-50” ar tekstu „MEH-156”. :

10. Izteikt punkta 12.1. „ūdens” 1. apakšpunktu šādā redakcijā:
1. Pazemes ūdens ieguvei izmantot artēziskos urbumus “ AA4 Ausmas P600708, AA2 Gatves
P600511 un AA3 RKF P600550”. Artēziskais urbums AA1 Ausmas P600510 atrodas rezervē.
AtĜautais ūdens ieguves daudzums atbilstoši C-1. tabulai un 11.1. tabulai.

11. Izteikt atĜaujas C-1. tabulu „Ūdens ieguve” ar šādā redakcijā:
C-1.tabula
AtĜautais ūdens
daudzums (m3)

Ūdens ieguves avots (ūdens objekts vai urbums)
Nr.
p.
k.

Ūdens ieguves
avota
identifikācijas
numurs (1)

1

2

1.

P 600510
DB 13026

2.

P 600511
DB 13229

3.

P 600550
DB 13230

Ăeogrāfiskās kordinātes
Teritorijas kods

diennaktī

gadā

Ūdens
resursu
ieguves
nosacīju
mi

7

8

9

10

52934000

0500288

00.00

00.00

Rezervē

26o10’30”

52934000

0500288

76.00

27 740

Vienmērīgs

26o07’40”

52934000

0500288

36.00

12 775

Vienmērīgs

Nosaukums un
atrašanās vieta
(adrese)

Z platums

A garums

3

4

5

Ūdens
saimniecis
kā
iecirkĦa
kods
6

57o13’15”

26o10’30”

57o13’15”

57o13’37”

AA1 Ausmas,
Gaujas ūd.
horizonts,
Ranka, Rankas
pagasts
AA2 Gatves,
Ogres ūd.
Horizonts,
Ranka, Rankas
pagasts
AA3 RKF,
Daugavas ūd.
Horizonts,
GaujasrēveĜi,
Rankas pagasts
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AA4 Ausmas,
Daugavas ūd.
Horizonts,
Ranka, Rankas
pagasts

P 600708
DB 7526

57o13’15”

26o10’30”

52934000

0500288

52.00

Kopā pazemes ūdeĦi
Kopā virszemes ūdeĦi
KOPĀ

163.00

59 495.00

163.00

59 495.00

Vienmērīgs

18 900

Piezīme: (1) saskaĦā ar Valsts ăeoloăijas dienesta un Latvijas Vides, ăeoloăijas un hidrometeoroloăijas aăentūras
klasifikatoru.

12. Izteikt punkta 12.1. „ūdens” 12. apakšpunktu šādā redakcijā:
12. Ūdens patēriĦu artēziskajiem urbumiem AA4 Ausmas P600708, AA2 Gatves P600511 un
AA3 RKF P600550 noteikt pēc ūdens plūsmas mērītāju rādījumiem urbuma izmantošanas
periodā, reăistrējot tos ūdens ieguves uzskaites žurnālā. Ūdens instrumentālās ieguves uzskaites
žurnāls jāiekārto atbilstoši MK noteikumu Nr. 736/2003 “Noteikumi par ūdens resursu lietošanas
atĜauju” 3. pielikumam. Katra ieraksta pareizību un atbilstību ar parakstu apliecināt atbildīgajai
amatpersonai. Artēziskajam urbumam AA1 Ausmas P600510 ūdens instrumentālo uzskaiti
nodrošināt tā izmantošanas laikā urbuma AA4 Ausmas P600708 remonta vai avāriju gadījumā.

13. Papildināt atĜaujas C-2. tabulu „Ūdens ieguves uzskaite” ar vienu rindu:
2.tabula

Nr.p.k

Identifikācijas
numurs

AA 4
AA1

P600708
P600510

Ūdens ieguves uzskaite
Uzskaites parametrs
Kubikmetri, ūdens mērītājs
Kubikmetri, ūdens mērītājs

Uzskaites biežums
Vismaz vienu reizi mēnesī
Urbuma ekspluatācijas laikā

14. Izteikt atĜaujas 11.1 tabulu „Ūdens ieguve” jaunā redakcijā.
Skat. 7. lpp.
15. Papildināt atĜaujas 11.2. tabulu „Informācija par ūdensapgādes sistēmu un
derīgo izrakteĦu (pazemes ūdens) atradnēm” ar vienu rindu.
Skat.7.lpp.

Lēmums un tā pielikums ir neatĦemama Rankas pagasta pārvaldei izsniegtās B
kategorijas piesārĦojošas darbības atĜaujas Nr. MA10IB0052 sastāvdaĜa kopš tā spēkā stāšanās
brīža. AtĜaujas turētāja pienākums ir uzrādīt šo lēmumu un pielikumu kontrolējošām
organizācijām.

Direktors

J.Sobko

D.Rudusa,648074
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Ūdens ieguve

11.1.tabula

Ūdens ieguves
Ūdens Ħemšanas avots (ūdens objekts vai urbums)
avota identifăeogrāfiskās koordinātas
ikācijas
nosaukums un atrašanās
ūdens saimnieciskā
numurs
vieta (adrese)
iecirkĦa kods
Z platums
A garums

Ūdens daudzums
Teritorijas
kods

kubikmetri
dienā

kubikmetri
gadā

(*)

P 600510
P 600511
P 600550
P 600708

AA1 Ausmas,
Ranka, Rankas pagasts
AA2 Gatves,
Ranka, Rankas pagasts
AA3 RKF,
GaujasrēveĜi, Rankas
pagasts
AA1 Ausmas,
Ranka, Rankas pagasts

57o13’15”

26o10’30”

52934000 Lazdupe

0500288

00.00

00.000

57o13’15”

26o10’30”

52934000 Lazdupe

0500288

76.00

27 740

57o13’37”

26o07’40”

5293100 Gauja

0500288

36.00

12 775

52.00

18 900

o

57 13’15”

o

26 10’30”

52934000 Lazdupe

0500288

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.
( MK 06.01.2009. noteikumu Nr.11 redakcijā, kas stājas spēkā ar 11.01.2009)

Informācija par ūdensapgādes sistēmu un derīgo izrakteĦu (pazemes ūdens) atradnēm.*
Nr.
p.k.
4.

Dokuments

Ūdensapgādes urbuma pase

11.2.tabula
Izstrādāšanas datums Atzīme par dokumenta esību

1982.
1966.
1969.
1975

P 600510- ir
P 600511- ir
P 600550- ir
P 600708- ir
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