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SaĦemtā dokumenta
Datums: 21.11.2010.

Nr.: RA/4-10/10/501

Lēmums Nr.12/2012
Par izmaiĦām B kategorijas piesārĦojošas darbības atĜaujā Nr. MA10IB0052
Iesniedzējs:
Rankas pagasta pārvalde
Reă. Nr. 90000026070
„Krastkalni”, Rankas pagasts,
Gulbenes novads, LV-4416
Iesniedzēja prasījums:
Valsts vides dienesta Madonas reăionālajā vides pārvaldē (turpmāk- VVD Madonas RVP)
2012. gada 31. janvārī ir saĦemts Rankas pagasta pārvaldes iesniegums par izmaiĦu
nepieciešamību B kategorijas piesārĦojošās darbības atĜaujā Nr.MA10IB0052. Sakarā ar Rankas
pagasta Rankas ciema ūdenssaimniecības sistēmas rekonstrukciju pagasta pārvaldei ir jāpārĦem
apsaimniekošanā Rankas ciemata bioloăiskās notekūdeĦu attīrīšanas iekārtas BIO-700, kuras līdz
šim apsaimniekoja akciju sabiedrība „Rankas piens” uz savstarpēji noslēgta līguma pamata. Līdz
ar to minētās iekārtas BIO-700 ir nepieciešams iekĜaut Rankas pagasta pārvaldei izsniegtajā B
kategorijas piesārĦojošās darbības atĜaujā Nr.MA10IB0052.

Izvērtētā dokumentācija:
1. Rankas pagasta pārvaldes iesniegums Nr. RA/4-10/12/24 no 31.01.2012 uz 1 lapas.
2. B kategorijas piesārĦojošas darbības atĜauja Nr. MA10IB0052 (izsniegta 2010. gada
20. septembrī).
3. IzmaiĦu veikšanai iesniegtā informācija uz 27 lapām.

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 B-1., B-2., C-2., C-3., C-4., C-5., 14.1., 14.2. un 18. ir sniegta
informācija par divām notekūdeĦu attīrīšanas iekārtām BIO-50 un MEH-156, kuras atrodas
pagasta pārvaldes īpašumā, kā arī izvirzīti nosacījumi šo attīrīšanas iekārtu darbībai.
2) AtĜaujā noteikts, ka GaujasrēveĜu ciemā notekūdeĦi tiek attīrīti Rankas pagasta pārvaldei
piederošajās notekūdeĦu attīrīšanas iekārtās MEH – 156 (A600336). Tāpat atĜaujā norādīts,
ka RēveĜu ciemata notekūdeĦu attīrīšanai tiek izmantotas attīrīšanas iekārtas BIO–50
(A600286). Attīrītie notekūdeĦi no abām iekārtām tiek novadīti Gaujas upē.
3) Savukārt notekūdeĦi no Rankas ciemata tiek novadīti uz bioloăiskajām notekūdeĦu
attīrīšanas iekārtām BIO-700, kuras uz līguma pamata apsaimnieko akciju sabiedrība
„Rankas piens”.

4) Lai varētu sakārtot visu Rankas pagasta ūdenssaimniecības sistēmu, piesaistot šo darbu
veikšanai Eiropas Savienības līdzfinansējumu, un lai paaugstinātu attīrīto notekūdeĦu
kvalitāti, nepieciešams veikt jaunu, modernizētu, Eiropas Savienības prasībām atbilstošu
attīrīšanas iekārtu būvniecību, pārvaldei ir jāpārĦem apsaimniekošanā Rankas ciema
notekūdeĦu attīrīšanas iekārtas BIO-700, izbeidzot līgumu ar akciju sabiedrību „Rankas
piens”.
5) Pēc spēkā esošās B kategorijas piesārĦojošas darbības atĜaujas Nr. MA10IB0052 redakcijas
Rankas pagastā radītie notekūdeĦi tiek novadīti un attīrīti divās notekūdeĦu attīrīšanas
iekārtās MEH – 156 (A600336) un BIO–50 (A600286). Kopš 2012. gada 2. janvāra Rankas
pagasta pārvalde apsaimnieko arī trešās Rankas pagastā esošās notekūdeĦu attīrīšanas
iekārtas BIO-700 (A600187) un nepieciešama attiecīgo atĜaujas punktu korekcija- iekĜaujot
atĜaujas tekstā un tabulās šo Rankas ciema attīrīšanas iekārtu raksturojumu un nosacījumus
to apsaimniekošanai.
6) 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 notekūdeĦu attīrīšanas iekārtas BIO-700 (A600187) faktiski darbojas un vidē
šo iekārtu darbības rezultātā tiek novadīti līdz 192 m3 notekūdeĦu diennaktī jeb 70 000 m3
gadā, atĜaujas 7., 10.6. punktos jau ir aprakstīta Rankas pagasta kanalizācijas sistēma, cita
starpā pieminot arī līdz šim atĜaujā neiekĜautās attīrīšanas iekārtas BIO-700, atĜaujas 14.
nodaĜā un C-2., C-3., C-4., C-5., 14.1., 14.2. tabulās ir izvirzīti nosacījumi attīrīšanas
iekārtu BIO-50 un MEH-156 ekspluatācijai, noteikti vidē novadāmo notekūdeĦu apjomi, kā
arī pieĜaujamās piesārĦojošo vielu koncentrācijas attīrītajos notekūdeĦos. Operatoram
izsniegtajā atĜaujā tiks papildināts teksts ar informāciju par Rankas ciema kanalizācijas
sistēmu un notekūdeĦu attīrīšanas iekārtām BIO-700 (A600187), ar vienu rindu tiks
papildinātas tabulas C-2., C-3., C-4., C-5., 14.1., 14.2.
7) Operatoram pārvaldes 2010. gada 20. septembrī izsniegtajā atĜaujā Nr. MA10IB0052 ir
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 vēl vienas notekūdeĦu attīrīšanas
iekārtas, 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.
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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.
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. AtĜaujas titullapā sadaĜu par iekārtas adresi izteikt šādā redakcijā:
Adrese:

1. Artēziskais urbums un BIO-700- Ranka,
Rankas pagasts;
2. Artēziskais urbums un BIO-50- RēveĜi, Rankas
pagasts;
3. Artēziskais urbums un MEH-156- GaujasrēveĜi,
Rankas pagasts

2. Izteikt punkta 7. „Pieteiktās darbības īss apraksts” 1. rindkopu šādā redakcijā:
„Rankas pagasta pārvaldes komunālā dienesta pārziĦā ir trīs artēziskie urbumi, ūdensvada un
kanalizācijas tīkli, trīs notekūdeĦu attīrīšanas iekārtas. Pagasta pārvalde nodrošina Rankas pagasta
iedzīvotājus un infrastruktūras objektus ar nepieciešamo dzeramo ūdeni, kā arī sniedz notekūdeĦu
attīrīšanas pakalpojumus, nodrošinot notekūdeĦus attīrīšanu bioloăiskajās notekūdeĦu attīrīšanas
iekārtās BIO-700 Rankā un BIO–50 RēveĜos un mehāniskajās notekūdeĦu attīrīšanas iekārtās
MEH-156 GaujasrēveĜos. Normālā darba režīmā katru notekūdeĦu attīrīšanas iekārtu apkalpo 1
cilvēks. Uz savstarpēji noslēgta līguma pamata notekūdeĦu attīrīšanas iekārtu BIO-700 Rankā
agregātus apsaimnieko un to nepārtrauktu darbību nodrošina akciju sabiedrība „Rankas piens”.”

3. Papildināt punkta 7. „Pieteiktās darbības īss apraksts” 2. rindkopu „AtĜaujai
pieprasītais apjoms” ar vienu rindu:
•

Sadzīves notekūdeĦu attīrīšanai bioloăiskajās notekūdeĦu attīrīšanas iekārtās BIO700 līdz 299 m3 diennaktī jeb 109 500 m3 gadā.

4. Izteikt punkta 7. „Pieteiktās darbības īss apraksts” teksta „Kanalizācijas tīkli.” 1.)
apakšpunktu šādā redakcijā:
1.) Rankas ciemā kanalizācijas tīkliem pieslēgti ~728 lietotāji. Kanalizācijas tīklu kopgarums ir
3704 m, kanalizācijas sistēma dalīta, nodota ekspluatācijā 1975. gadā. Kanalizācijas tīklus veido:
keramikas kolektori 2349 m garumā ar diametru 200 mm, ielu tīkli ar diametru 150 un 200 mm
1355 m garumā, pieslēgumi pie objektiem- 25 gab. NotekūdeĦi no Rankas ciemata dzīvojamā
sektora, infrastruktūras objektiem, Rankas Arodvidusskolas un piena pārstrādes uzĦēmuma –
akciju sabiedrības „Rankas piens” tiek novadīti uz bioloăiskajām notekūdeĦu attīrīšanas iekārtām
BIO-700, kuras rekonstruētas 1997.gadā. Kopējais novadīto notekūdeĦu daudzums no akciju
sabiedrības „Rankas piens” uz iekārtām 2010. gadā sastādīja 17 880 m3 un pagasta sadzīves
notekūdeĦi- 20 910 m3.
Visi Rankas ciematā radītie notekūdeĦi pa divām atsevišėām kanalizācijas sistēmām K8 un K9
(Shēma Nr. 2a), nonāk Sadales akā Nr. 12. Aka ir apgādāta ar šīberiem, lai nodrošinātu plūsmu
regulēšanas un novirzīšanas iespējas, kā arī attīrīšanas iekārtu avārijas gadījumā nodrošinātu
neattīrītu notekūdeĦu tiešu novadīšanu vidē K10. Normālā darba režīmā no Sadales akas Nr. 12
neattīrītie notekūdeĦi pa pievades kanalizācijas cauruĜvadu K1 nonāk pieĦemšanas kamerā 1.
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Shēma Nr.2a

tālāk notekūdeĦi nonāk Režău ēkā Nr. 2., kur tiek atdalīti rupjie atkritumi, tālāk notekūdeĦi
nonāk divu, savstarpēji neatkarīgu, aerotenku 3.1. un 3.2. nostādināšanas kamerās. Katras
aerotenka sekcijas ražošanas jauda ir 300 m3/dnn.
Aerotenkos notiek notekūdeĦu samaisīšana ar dūĦu maisījumu un to bagātināšana ar skābekli, ko
nodrošina lielas jaudas gaisa kompresori. Ar aeratoru palīdzību – caurumotas caurules, kas
novietotas aerotenka apakšējā daĜā, dūĦu maisījums tiek aerēts ar saspiestu gaisu.
Aerotenkos notiek notekūdeĦu bioloăiskā attīrīšana pagarinātās aerācijas režīmā un aktīvo dūĦu
daĜēja mineralizācija. Pēc tam notekūdeĦus novada otreizējos nostādinātājos, kur notiek
atdalīšana no dūĦu maisījuma – aktīvajām dūĦām, kuras, pa nostādinātāja konusu nepārtraukti
nosēžas nostādinātāja apakšējā daĜā un ar ērliftu palīdzību atgriežas aerotenka sākumā.
Attīrītais ūdens, paceĜoties uz otreizējā nostādinātāja virsmas, sakrājas tīrā ūdens savācējā un tiek
novadīts Kontaktrezervuārā Nr. 4.
Aktīvo dūĦu pārpalikums no aerotenka un nosēdumi no kontaktrezervuāriem ar šīberu un
aizbīdĦu palīdzību Akā Nr. 13 tiek izvadīti uz DūĦu aku Nr. 6. Attīrītais ūdens, pa cauruĜvadiem
K4 tiek novadīts uz Līdzattīrīšanas biodīėiem Nr. 5. Pie līdzattīrīšanas biodīėos ūdens netiek
hlorēts. Hlorēšana tiek veikta tikai epidēmijas gadījumā ar VVC rīkojumu. Attīrītajā ūdenī – pēc
aerācijas otreizējā nostādinātāja BSP21 saturs ir ~ 20 ÷ 25 mg/l. Attīrīto ūdeĦu novadīšana notiek
„Lazdupītē” (izplūdes vietas identifikācijas Nr. N 600174), kas pēc 3,5 km ieplūst Gaujā.

5. Papildināt punktu 8. „Atrašanās vietas novērtējums” ar vienu rindkopu:
Attīrīšanas iekārtas BIO – 700 atrodas uz Rankas pagasta pārvaldei piederošas zemes
nekustamajā īpašumā „Lejzemnieki”, Rankas pagasta ziemeĜu daĜā ~ 300 metru attālumā no
pagasta centra, tai piekĜaujas lauksaimniecībā izmantojamo zemju teritorija. Potenciālās kaitīgās
ietekmes zonā (pie attīrīšanas iekārtām BIO – 700) atrodas „Lazdupīte”, kurai noteikta 10 metru
aizsargjosla abos krastos. Attīrīšanas iekārtu tuvumā nav citu objektu, kuriem būtu noteiktas
aizsargjoslas. Potencionālās kaitīgās ietekmes zonā nav īpaši aizsargājamo dabas teritoriju un
objektu.

6. Izteikt punkta 10.2 „ieviestie un plānotie tīrākas ražošanas pasākumi;” 1.) un 5.)
apakšpunktu šādā redakcijā:
1.) Lai uzlabotu attīrīto notekūdeĦu kvalitāti Rankas pagasta pārvaldes rīcībā esošajām visām trīs

attīrīšanas iekārtām (BIO-700, MEH–156 un BIO–50) nepieciešama rekonstrukcija un
modernizācija.
5.) Piesaistot Eiropas fondu līdzekĜus paredzēts izstrādāt projektus bioloăisko attīrīšanas iekārtu
izbūvei GaujasrēveĜu ciematā un attīrīšanas iekārtu BIO-700 modernizācijai Rankas ciemā un
BIO–50 modernizācijai RēveĜu ciematā (līdz 2020.g.).

7. Izteikt punkta 10.6 „emisija ūdenī un tās ietekme uz vidi” 1.) apakšpunkta 2. teikumu
„Attīrīšanas iekārtas BIO-700 nodotas apsaimniekošanā akciju sabiedrībai „Rankas piens” uz
līguma pamata.” šādā redakcijā:
Uz savstarpēji noslēgta līguma pamata notekūdeĦu attīrīšanas iekārtu BIO-700 agregātus
apsaimnieko un to nepārtrauktu darbību nodrošina akciju sabiedrība „Rankas piens”.

8. Aizstāt punktā 10.6 „emisija ūdenī un tās ietekme uz vidi” esošo Rankas ciema ūdens
izmantošanas bilances shēmu Nr.3 ar šādu:

Shēma Nr.3
52 m3/dnn

76 m3/dnn

AA

UM
8 m3/dnn

P 600510

P 600511
UM

AA1

33 m3/dnn

AA2

Rankas AVS
NotekūdeĦi
12 000 m3/gadā

UM

Rankas pagasta dzīvojamās
mājas (RAVS – 10 un „StrautiĦi”)
NotekūdeĦi
3 000 m3/gadā

Rankas pagasta pārvalde
Rankas pagasta dzīvojamās mājas
(„Gatves” un „Dārza” iela)
NotekūdeĦi
47 000 m3/gadā

Paceltais ūdens
47 000 m3/gadā

Rankas Pagasta Pārvalde
NotekūdeĦi
15 000 + 47 000 = 62 000 m3/gadā

A/s „Rankas Piens”attīrīšanas
iekārtas BIO – 700

Apzīmējumi:
AA1 – Artēziskā aka
„AUSMAS”
19 000 m3/gadā
AA2 – Artēziskā aka
„GATVES”
28 000 m3/gadā

N 600174

AA – Rankas
arodvidusskolas aka
UM – Ūdens mērītājs
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9. Papildināt punkta 10.6 „emisija ūdenī un tās ietekme uz vidi” 4.) apakšpunktu ar
šādu tekstu:
Attīrīšanas iekārtās BIO – 700 (Rankas pagasta „Ranka”) attīrītie notekūdeĦi tiek novadīti
Lazdupītē. NotekūdeĦu izplūdes vietas identifikācijas Nr. – N600174.

10. Izteikt punkta 10.7 „atkritumu veidošanās un apsaimniekošana” 2.) apakšpunktu
šādā redakcijā:
2.) Kā notekūdeĦu attīrīšanas procesu blakusprodukti veidojas notekūdeĦu nosēdumi un no
aerotenka atsūknētās dūĦas. Gadā veidojas ~1,5 t atkritumu no notekūdeĦu attīrīšanas iekārtām
BIO-50 un MEH-156. Šie nosēdumi-dūĦas vienu gadu tiek uzglabāti dūĦu laukumā, atĜaujot tiem
izsalot visa slāĦa biezumā. DūĦas tiek nosegtas ar 30 cm biezu zāău skaidu kārtu, lai novērstu
smaku izplatīšanos un insektu piekĜūšanu. Pēc gada dūĦas tiek izmantotas Rankas pagasta
apstādījumu zemes uzlabošanai.
BIO-700 darbības rezultātā gadā veidojas ~1.5 t nosēdumu un 10 t dūĦu. DūĦas tiek uzkrātas
attīrīšanas iekārtu teritorijā divos no četriem pēcattīrīšanas biodīėiem, kuri ietilpst notekūdeĦu
attīrīšanas iekārtu kompleksā. Šie divi ar dūĦām piepildītie dīėi akciju sabiedrības „Rankas piens”
darbības laikā ir piesārĦoti un neveic savas funkcijas, uzĦēmums uzskata, ka šo divu dīėu tīrīšana
un to darbības atjaunošana kā pēcattīrīšanas biodīėiem uzĦēmumam nav ekonomiski izdevīga.

11. Papildināt punkta 11.1. „AtĜauja izsniegta sekojošu darbību veikšanai” 1.
apakšpunktu ar vienu rindu:
•

Sadzīves notekūdeĦu attīrīšanai bioloăiskajās notekūdeĦu attīrīšanas iekārtās BIO700 līdz 299 m3 diennaktī jeb 109 500 m3 gadā.

12. Papildināt punkta 14.1. „NotekūdeĦu izplūdes, emisijas limiti” ar 2.a apakšpunktu:
2.a. Rankas ciemata notekūdeĦus novadīt bioloăiskajās notekūdeĦu attīrīšanas iekārtās BIO700 (izplūdes punkta identifikācijas numurs A600187) ar izplūdi upē Lazdupīte (izplūdes vietas
identifikācijas numurs N600174).

13. Papildināt atĜaujas C-2. tabulu „Tieša notekūdeĦu izplūde ūdens objektos” ar
vienu rindu:
C-2.tabula
Izplūdes
punkta
numurs un
adrese

A600187
BIO-700
„Lejzemnie
ki”, Rankas
pagasts

Izplūdes
vietas
identifikācij
as numurs

Izplūdes vietas ăeogrāfiskās
koordinātes

SaĦemošā ūdenstilpe

Z platums

A garums

nosaukums

kods

57o14’42”

26o07’58”

Lazdupīte

52934000

NotekūdeĦu
daudzums
m3/
m3/
dienā
gadā

Izplūdes
ilgums,
stundas/
dienā,
dienas/
gadā

299

24/365

109500

N 600174
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14. Izteikt atĜaujas C-3. tabulu „AtĜautās piesārĦojošo vielu limitējošās koncentrācijas
notekūdeĦos vidēji gadā” šādā redakcijā:

PiesārĦojošā viela,
parametrs

Vielas
kods

BSP5
ĖSP
Suspendētās vielas
Kopējais slāpeklis

230003
230004
230026
230015

Kopējais fosfors

230016

Maksimāli
pieĜaujamā
piesārĦojošo vielu
koncentrācija
(mg/l)
< 25
< 125
< 35
Atbilstoša
attīrīšana
Atbilstoša
attīrīšana

PiesārĦoj
uma
samazināj
uma
procenti
(%)
90
75
90
15

Maksimālā piesārĦojuma slodze
(t/g)

15

Atbilstoša attīrīšana

BIO-700

BIO-50

MEH-156

2,7375
0,1643
0,3194
8,2125
0,8213
1,5969
9,8550
0,1985
0,4471
Atbilstoša attīrīšana

15. AtĜaujas 14.2. punktu „Procesa norise un attīrīšanas iekārtu darbība” izteikt šādā
redakcijā:
1. Nodrošināt vienmērīgu notekūdeĦu padevi uz attīrīšanas iekārtām. NAI ekspluatēt tā, lai
sasniegtu maksimāli iespējamo attīrīšanas kvalitāti ([13] 41.punkts).
2. NotekūdeĦu attīrīšanas iekārtu BIO-50 un MEH-156 apkopi veikt atbilstoši NAI tehniskajā
pasē - lietošanas instrukcijā norādītajai darbību kārtībai.
3. Divas reizes gadā veikt notekūdeĦu attīrīšanas iekārtu BIO-50 un MEH-156 tīrīšanu.
Sistemātiski pasliktinoties attīrīto notekūdeĦu kvalitātes rādītājiem (piesārĦojošo vielu
pieĜaujamās koncentrācijas pārsniedz normatīvajos aktos noteiktās divas notekūdeĦu kvalitātes
testēšanas pēc kārtas):
1. Veikt tūlītēju attīrīšanas iekārtu pirmējā nostādinātāja un bioloăisko dīėu tīrīšanu.
2. Pēc tam veikt augstāk minēto objektu tīrīšanu vienu reizi divos gados vasaras periodā.
3. Sastādīt grafiku par dīėu tīrīšanas termiĦiem un par veiktajiem tīrīšanas darbiem veikt
ierakstus NAI ekspluatācijas žurnālā.
4. Datumu, kad tiek veikta iekārtu BIO-50 un MEH-156 vai to daĜu tīrīšana, ierakstīt
notekūdeĦu uzskaites žurnālā, lai pārbaudes laikā varētu konstatēt, vai tiek veikta atĜaujas
nosacījumu izpilde.
5. Uzturēt kanalizācijas tīklus un notekūdeĦu attīrīšanas iekārtas BIO-50 un MEH-156 tehniskā
kārtībā, lai nepieĜautu gruntsūdeĦu piesārĦošanu. Neattīrītu notekūdeĦu un attīrīšanas iekārtu
dūĦu novadīšana vidē un virszemes ūdeĦos ir aizliegta ([13] 42. punkts).
6. Sakarā ar RēveĜu ciemata notekūdeĦu attīrīšanas iekārtu darbību mehāniskajā režīmā
nav atĜauta notekūdeĦu no izsmeĜamajām bedrēm un sausajām tualetēm novadīšana RēveĜu
attīrīšanas iekārtās BIO-50 (A600286). AtĜauta šo notekūdeĦu novadīšana Rankas ciemata
notekūdeĦu attīrīšanas iekārtās BIO-700 (A600187), veicot šo notekūdeĦu daudzuma uzskaiti.
7. Ne retāk kā divas reizes gadā apsekot kanalizācijas tīklus, nosēdakas un nepieciešamības
gadījumā veikt to remontu, tīrīšanu un nosēdumu izvešanu.
8. Akciju sabiedrības „Rankas piens” notekūdeĦus novadīt notekūdeĦu attīrīšanas iekārtās
BIO-700 atbilstoši noslēgtajam līgumam. Līguma saturam jāatbilst MK noteikumu Nr.34/2002
“Noteikumi par piesārĦojošo vielu emisiju ūdenī” 43. punkta prasībām.
9. NotekūdeĦu attīrīšanas iekārtu BIO-700 apkopi un uzturēšanu darba kārtībā veikt
atbilstoši noslēgtā līguma ar akciju sabiedrību „Rankas piens” nosacījumiem.
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16. Papildināt atĜaujas 14.3. punkta „uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas,
regularitāte, metodes)” 1.) apakšpunktu ar 1.3. punktu:
1.3. bioloăiskajās notekūdeĦu attīrīšanas iekārtās A600187 novadītajiem un attīrītajiem
notekūdeĦiem.
17. Papildināt atĜaujas 14.3. punkta „uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas,
regularitāte, metodes)” 3.) apakšpunktu ar 3.3. punktu:
3.3. piena pārstrādes uzĦēmuma akciju sabiedrības „Rankas piens” un Rankas
ciemata saplūstošajiem notekūdeĦiem īpašā kontroles akā, kura ierīkota pirms notekūdeĦu
attīrīšanas iekārtām.

18. Izteikt atĜaujas C-4. tabulu „NotekūdeĦu testēšanas monitorings” šādā redakcijā:
C-4. tabula

Nosakāmie
ingredienti

Vielas kods

BIO-700
BIO-50
MEH-156
ieplūdē

Monitoringa biežums gadā
ražošanas un
sadzīves
BIO-50
notekūdeĦi
MEH-156
ieplūdē
izplūdē

Suspendētās vielas
230 026
1 x gadā
1 x gadā
1 x ceturksnī
BSP5
230003
1 x gadā
1 x gadā
1 x ceturksnī
ĖSP
230004
1 x gadā
1 x gadā
1 x ceturksnī
Nkop
230015
1 x gadā
1 x gadā
1 x ceturksnī
Pkop
230016
1 x gadā
1 x gadā
1 x ceturksnī
*
N/NO3
230 013
1 x gadā
1 x gadā
1 x gadā
N/NH4
230 012
1 x gadā
1 x gadā
1 x gadā
SVAV**
230 028
1 x gadā
1 x gadā
-* - tikai notekūdeĦu attīrīšanas iekārtām BIO-50 (A600286) un BIO-700 (A600187)
**- tikai notekūdeĦu attīrīšanas iekārtām BIO-700 (A600187)

BIO-700
izplūdē
1 x mēnesī
1 x mēnesī
1 x mēnesī
1 x mēnesī
1 x mēnesī
1 x gadā
1 x gadā
1 x gadā

19. Papildināt atĜaujas 14.3. punkta „mērījumi saĦēmējā ūdenstilpē” 4. punktu:
4. Veikt notekūdeĦu emisijas ietekmes mērījumus Lazdupītē vienu reizi gadā mazūdens
periodā. Mērījumus veikt 0.3 km augšpus un 0.3 km lejpus notekūdeĦu ieplūdes vietai N600174
([22] 3. pielikums).

20. Izteikt atĜaujas C-5. tabulu „NotekūdeĦu dūĦu vidējā parauga veidošanas kārtība
attīrīšanas iekārtās” šādā redakcijā:
C-5. tabula

NotekūdeĦu dūĦu vidējā parauga veidošanas kārtība attīrīšanas iekārtās
NotekūdeĦu

Vidējo

Vidējā

Individuālo

Testējamo paraugu skaits gadā

10

attīrīšanas iekārtu
noslodze CE
(cilvēku
ekvivalents)

paraugu
skaits
gadā

parauga
veidošanas
periods
(mēnešos)

paraugu
ievākšanas
periodiskums

Smagajiem
metāliem

Agroėīmis
kajiem
rādītājiem

< 2 000

1

12

2 x mēnesī

--

1

Sausnas
saturam

2 (BIO-50)
4 (BIO-700)

20. Izteikt atĜaujas 7.1. tabulu „Informācija par noslēgtajiem līgumiem” šādā redakcijā:
Nr.
p.k.

1

Līguma numurs Līguma priekšmets

Līguma puses

Nr.00-684-2005

Sadzīves atkritumu
apsaimniekošana

SIA “ZAAO”

NotekūdeĦu
attīrīšana

Rankas Arodvidusskola

2

Nr.RA/913/12/15

NotekūdeĦu
attīrīšana

A/S „Rankas piens”

3

Nr.RA/913/12/17

NotekūdeĦu
attīrīšanas iekārtu
apsaimniekošanas
līgums

A/S „Rankas piens”

4

Līgumā norādītā
jauda (piemēram,
notekūdeĦu,
atkritumu apjoms)

Līguma termiĦš

beztermiĦa
33 m3 notekūdeĦu
dnn

01.01.2012.01.01.2013.

130 m3 notekūdeĦu
dnn

01.01.2012.01.01.2014.

NotekūdeĦu
attīrīšanas iekārtu
Nr.RA/9uzturēšana
13/12/16
Piezīme. *Operators pēc pārvaldes pieprasījuma uzrāda līgumu oriăinālus.

01.01.2012.01.01.2014.

21. Papildināt atĜaujas 14.1. tabulu „PiesārĦojošās vielas notekūdeĦos” ar vienu rindu:
Skat. 12. lpp.

22. Papildināt atĜaujas 14.2. tabulu „Tieša notekūdeĦu un lietusūdeĦu izplūde ūdens objektos
(grāvī, upē, ezerā, jūrā)” ar vienu rindu:
Skat. 13. lpp.
23. Izteikt atĜaujas 18. tabulu „Monitorings” jaunā redakcijā:
Skat. 14.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,6480745
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PiesārĦojošās vielas notekūdeĦos

Izplūdes punkta
numurs un adrese
(1)

A600187
BIO-700
“Lejzemnieki”, Rankas
pagasts

14.1.tabula
Pirms attīrīšanas

PiesārĦojošā viela,
parametrs

Koncentrācija,
ko nedrīkst
pārsniegt
(mg/l) (2)

mg/l, 24
stundās
(vidēji)

tonnas
gadā
(vidēji )*

ĖSP
BSP-5
Suspendētās vielas
Kopējais slāpeklis

125
25
35
nelimitē

207
62
65
26

13,7301
4,1124
4,3114
1,7246

Kopējais fosfors
Nitrātu slāpeklis
Amonija slāpeklis

nelimitē
nelimitē
nelimitē

6,02
1,06
18

0,3993
0,0703
1,1939

Īss lietotās attīrīšanas
apraksts un tās
efektivitāte (%)

Mehānisko
piemaisījumu attīrīšana,
smilšu un eĜĜas
uztvērējs, attīrīšana
aerotenkā, otrējā
nostādināšana

Pēc attīrīšanas
mg/l,
tonnas
24
gadā
stundās
(vidēji)*
(vidēji)
67,92
4,5176
16,42
1,5939
20,0
1,2722
13,03
0,8668
1,85
7,9
4,9

0,1209
0,5240
0,3250

(*)PiesārĦojuma slodze aprēėināta notekūdeĦu apjomam 18740 m3, kas novadīti vidē 2009. gadā
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Tieša notekūdeĦu un lietusūdeĦu izplūde ūdens objektos (grāvī, upē, ezerā, jūrā)
Izplūdes
vietas
nosaukums
un adrese
(vieta)

Izplūdes
vietas
identifikācijas
numurs
(1)

A 600187
BIO-700
“Lejzemnieki”
, Rankas
pagasts

Izplūdes vietas
ăeogrāfiskās
koordinātas
Z
platums

A garums

14.2.tabula
NotekūdeĦu
daudzums

SaĦemošā ūdenstilpe

Kods
nosaukums

(1)

ūdens
caurtece
(m3/h)

m3/d
(vidēji)

Izplūdes ilgums
(2)

kubikmetru gadā
(vidēji)

stundas/
diennaktī
dienas/ gadā

109 500,00

24/365

N600174
57014’42’’ 26007’58’’

Lazdupīte

52934000

299.00
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Monitorings
Kods(1)
A600187
A600286
A600336
ražošanas un
sadzīves
notekūdeĦi
kopā

N600174

N600301
N600313

18.tabula
Monitoringam pakĜautie
parametri
pH
Suspendētās vielas
BSP 7
ĖSP
N kopējais
P kopējais
N/NH4
N/NO3 (BIO-50 un BIO700)
SVAV (tikai BIO-700)

Paraugu Ħemšanas
Analīzes metode un
metode
tehnoloăija
Ieplūdē
ISO 5667-10:1992
ISO 10523:1994 E
ISO 5667-10:1992
ISO 11923; 1997 E
ISO 5667-10:1992
LBV EN 1899; 1997
ISO 5667-10:1992
ISO 6060; 1989 E
ISO 5667-10:1992
Ū-75-95
ISO 5667-10:1992
ISO 6878/1; 1986 E
ISO 5667-10:1992
LVSISO7150/3- 1998
ISO 5667-10:1992
ISO 7890/3- 1998
ISO 5667-10:1992

pH
Suspendētās vielas
BSP 7
ĖSP
N kopējais
P kopējais
N/NH4
N/NO3
SVAV

ISO 5667-10:1992
ISO 5667-10:1992
ISO 5667-10:1992
ISO 5667-10:1992
ISO 5667-10:1992
ISO 5667-10:1992
ISO 5667-10:1992
ISO 5667-10:1992
ISO 5667-10:1992

pH
Suspendētās vielas
BSP 7
ĖSP
N kopējais
P kopējais
N/NH4

ISO 5667-10:1992
ISO 5667-10:1992
ISO 5667-10:1992
ISO 5667-10:1992
ISO 5667-10:1992
ISO 5667-10:1992
ISO 5667-10:1992

Kontroles
biežums

Laboratorija, kas veic
analīzes

1 reizi gadā

Akreditēta laboratorija

1 reizi gadā
Izplūdē
ISO 10523:1994 E
ISO 11923; 1997 E
LBV EN 1899; 1997
ISO 6060; 1989 E
Ū-75-95
ISO 6878/1; 1986 E
LVSISO7150/3- 1998
ISO 7890/3- 1998

1 reizi mēnesī
Akreditēta laboratorija

1 reizi gadā
Izplūdē
ISO 10523:1994 E
ISO 11923; 1997 E
LBV EN 1899; 1997
ISO 6060; 1989 E
Ū-75-95
ISO 6878/1; 1986 E
LVSISO7150/3- 1998

1 reizi ceturksnī

Akreditēta laboratorija

1 reizi gadā
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N/NO3

A600187
A600286

52930000
52934000

pH
Organiskā viela
N kopējais
P kopējais
sausna

pH
Suspendētās vielas
BSP 7
N/NH4
N/NO2
N/NH4

ISO 5667-10:1992

ISO 7890/3- 1998
DūĦas
ISO 10390
EN 13039
EN 13654-1
LVS 398
EN 13039

Gaujas upe un Lazdupīte
ISO 5667-10:1992
ISO 10523; 1994 E
ISO 5667-10:1992
ISO 11923; 1997 E
ISO 5667-10:1992
LBV EN 1899; 1997
ISO 5667-10:1992
LVSISO7150/3- 1998
ISO 5667-10:1992
ISO 6777-1984 E
ISO 5667-10:1992
LVSISO7150/3- 1998

1 reizi gadā
1 reizi gadā
1 reizi gadā
1 reizi gadā
2 vai 4 reizes
gadā

Vienu reizi gadā
(Lazdupīte)

Akreditēta laboratorija

Akreditēta laboratorija

1 reizi trīs gados
(Gauja)

Piezīme.
(1)

Emisijas avota kods, izplūdes kods vai atkritumu kods. Lietot tādus pašus kodus kā šī pielikuma 13.2., 14.1., 14.2., 14.3., 16.1. un 17.1.tabulā
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