MADONAS REĢIONĀLĀ VIDES PĀRVALDE
Reģistrācijas Nr.90000017078, Blaumaņa iela 7, Madona, LV-4801, tālr. 64807451,
mobilais tālr. 29417895, fakss 64807452, e-pasts: madona@madona.vvd.gov.lv, www.vvd.gov.lv

Madonā

28.09.2015.
Lēmums Nr. MA15VL0103
Par grozījumiem B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujā
Nr. MA10IB0052

Iesniedzējs:
Rankas pagasta pārvalde
Reģ. Nr. 90000026070
e-pasts: ranka@gulbene.lv
Iesniedzēja prasījums:
Valsts vides dienesta Madonas reģionālā vides pārvaldē (turpmāk – VVD Madonas RVP)
2015. gada 15. jūnijā ir saņemts Rankas pagasta pārvaldes iesniegums ar lūgumu veikt
izmaiņas B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujā Nr. MA10IB0052.
Izvērtētā dokumentācija:
1. Rankas pagasta pārvaldes iesniegums no 15.06.2015.
2. B kategorijas piesārņojošas darbības atļauja Nr. MA10IB0052 (izsniegta 2010. gada
20. septembrī).
3. Ūdens atdzelžošanas iekārtas (WATEX RCTB 30x2) pase;
4. Rankas pagasta ūdensapgādes shēma;
Faktu konstatējums un izvērtējums:
Izvērtējot iesniegumu un reālo situāciju Rankas pagasta pārvaldes saimnieciskajā darbībā
konstatēts:
1. Valsts vides dienesta Madonas reģionālā vides pārvalde 2010. gada 20. septembrī
Rankas pagasta pārvaldei ir izsniegusi B kategorijas piesārņojošas darbības atļauju
Nr. MA10IB0052.
5. VVD Madonas RVP 2015. gada 15. jūnijā saņēma Rankas pagasta pārvaldes
iesniegumu izmaiņu veikšanai B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujā Nr.
MA10IB0052. Informācija tika iesniegta Valsts vides dienesta vienotajā informācijas
sistēmā TULPE.
2. Izmaiņas atļaujā nepieciešamas sakarā ar projekta „Ūdenssaimniecības attīstība
Gulbenes novada Rankas pagasta Rankas ciemā” ietvaros realizētajiem darbiem.
Būvdarbu gaitā tika veikta ūdensvada tīklu rekonstrukcija, izbūvējot 263.8 m garu
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ūdensvada posmu tika savienotas divas ūdensapgādes sistēmas (Ausmas un Gatves),
izveidojot vienu kopēju sistēmu, kurā dzeramais ūdens tiek padots no artēziskā
urbuma AA2 Gatves P600511. No artēziskā urbuma iegūtais ūdens tiek sagatavots
rekonstruētajā sūkņu mājā, kurā uzstādītas automātiskās ūdens atdzelžošanas iekārtas
WATEX RCTB 30 x 2 ar ražību 11 m3/h, rekonstrukcijas darbi tika pabeigti
20.10.2014.
Rankas pagasta pārvaldei izsniegtajā B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujā Nr.
MA10IB0052 ir iekļauta informācija par Rankas pagasta Rankas ciemata notekūdeņu
attīrīšanas iekārtām BIO-700 un artēzisko urbumu, Rēvēļu ciemata notekūdeņu
attīrīšanas iekārtām BIO-50 un artēzisko urbumu, kā arī informācija par Gaujasrēveļu
ciemata notekūdeņu attīrīšanas iekārtām MEH-156 un artēzisko urbumu.
Iesniegtajā iesniegumā grozījumu veikšanai ir norādīts, ka realizējot
ūdenssaimniecības attīstības projektu Rankas pagastā ir veikta ūdenssaimniecības
sistēmas sakārtošana Rēveļu ciematā, kur esošo notekūdeņu attīrīšanas iekārtu BIO-50
vietā ir izbūvētas jaunas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas BIO M-30, kā arī
Gaujasrēveļu ciematā projekta ietvaros esošo mehānisko notekūdeņu attīrīšanas
iekārtu MEH-156 vietā izbūvētas jaunas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas BIO M-30.
Sakarā ar to, ka ir veikta ūdenssaimniecības sistēmu sakārtošana katrā ciematā,
Pārvalde uzskata, ka katrai ūdenssaimniecības sistēmai ir jāsaņem jauna B kategorijas
piesārņojošas darbības atļauja, kā to nosaka likuma „Par piesārņojumu” 28. panta (5)
punkts.
Savukārt Rankas ciemata ūdenssaimniecības sistēmai izsniegtajā B kategorijas
piesārņojošas darbības atļaujā Nr. MA10IB0052 nosacījumi netiks pārskatīti, bet tiks
veiktas korekcijas atļaujā attiecībā uz Rēveļu un Gaujasrēveļu ciematu
ūdenssaimniecības sistēmu, kā arī iekļauta informācija par Rankas ciemata
uzstādītajām ūdens atdzelžošanas iekārtām.
Ņemot vērā visu iepriekš minēto, Pārvaldei ir jāveic izmaiņas B kategorijas
piesārņojošas darbības atļaujā tajā iekļaujot informāciju par jaunajām ūdens
atdzelžošanas iekārtām, kā arī svītrota informācija tekstā un tabulās par Rankas
pagasta Rēveļu un Gaujasrēvēlu ciematu ūdenssaimniecības sistēmām saskaņā ar
Ministru kabineta noteikumu Nr. 1082/2010 „Kārtība, kādā piesakāmas A,B un C
kategorijas piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A un B piesārņojošās
darbības veikšanai” 49. un 52. punkta prasībām un nosacījumiem.

Lēmuma pieņemšana pamatojums:
1. Likuma „Par piesārņojumu” 30. panta pirmās daļas nosacījums, ka pirms darbības
izmaiņas operators Ministru kabineta noteiktajos termiņos paziņo par to Pārvaldei,
kura izvērtē, vai pieteiktās izmaiņas uzskatāmas par būtiskām izmaiņām un vai ir
nepieciešams izdarīt grozījumus atļaujas nosacījumos.
2. Ministru kabineta noteikumu Nr.1082/2010 „Kārtība, kādā piesakāmas A,B un C
kategorijas piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A un B piesārņojošās
darbības veikšanai” IV daļas 49. punkts par atļaujas nosacījumu maiņu, ja operators
(šinī gadījumā Rankas pagasta pārvalde), kas veic piesārņojošu darbību, ir iesniedzis
iesniegumu izmaiņām piesārņojošā darbībā.
Pieņemtais lēmums:
1. VVD Madonas RVP, ņemot vērā iepriekš minēto, pieņēma lēmumu aktualizēt
Rankas pagasta pārvaldei 2010. gada 20. septembrī izsniegto B kategorijas
piesārņojošas darbības atļauju Nr. MA10IB0052 un veikt nepieciešamās izmaiņas tās
tekstā.
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2. Visā atļaujas tekstā un tabulās svītrot informāciju, kas attiecas uz Rankas pagasta
Rēvēļu un Gaujasrēvēļu ciemata ūdenssaimniecības sistēmu (informācija par
artēziskajiem urbumiem, notekūdeņu attīrīšanas iekārtām);
3. Atļaujas titullapā sadaļu „iekārtas adrese” izteikt šādā redakcijā:
Adrese:

„Lejzemnieki”, Ranka, Rankas pagasts;

4. Izteikt punkta 7. „Pieteiktās darbības īss apraksts” atkāpi „ūdensapgāde” šādā
redakcijā:
Pagasta pārziņā ir trīs centralizētās ūdensapgādes sistēmas – divas no tām Rankas ciematā.
Realizējot ūdenssaimniecības projektu Rankas ciematā tika veikta ūdensvada tīklu
rekonstrukcija, izbūvējot 263.8 m garu ūdensvada posmu tika savienotas divas ūdensapgādes
sistēmas (Ausmas un Gatves), izveidojot vienu kopēju sistēmu, kurā dzeramais ūdens tiek
padots no artēziskā urbuma AA2 Gatves P600511, kā arī ir uzstādītas ūdens atdzelžošanas
iekārtas WATEX RCTB 30x2.
Ūdens atdzelžošanas iekārtas (WATEX RCTB 30x2) raksturojošie lielumi
Iekārtas ražība Qnom (m3/st)
Skalošanas ūdens daudzums (m3)
Skalošanas minimālā intensitāte (m3/st)
Tvertnes izmērs (diametrs) (collas)
Tvertnes izmērs (diametrs) (m)
Tvertnes tilpums (litri)
Filtrējošā materiāla daudz. Tvertnē (litri)
Garums (m)
Platums (m)
Augstums (m)
Ūdens piesl. iekš/ār/kan. (mm)
Clack vadības bloks
Tvertnes materiāls
Filtrējošais materiāls
Atbalsta slānis
Darba spiediens
Elektropieslēgums
Elektropatēriņš

11
1.47
11.0
30
0.76
640
427
2.58
0.76
2.1
1 1/2''
CI 1,5''
FRP (stiklšķiedras)
Antracīts vai Birm
Kvarca smiltis 1x3mm, 3x5 mm
2-6
220V, 50Hz, 1 fāze
3W

WATEX RCTB 30x2 sērijas filtri paredzēti ūdens attīrīšanai no duļķainības, izšķīdušā
un oksidētā dzelzs, mangāna, smakas un amonija. Galvenokārt to pielieto pazemes ūdens vai
centralizētās ūdens apgādes sistēmās.
Darbības princips. WATEX RCTB 30x2 filtru darbības princips balstās uz aerāciju un
filtrāciju. Kad neattīrītais ūdens tiek aerēts, dzelzs, mangāns un mehāniskie piemaisījumi
veido mazas nogulsnes, kuras iespējams filtrēt. Suspendētās vielas tiek filtrēts caur filtrējošajo
materiālu, kas iebērts filtrā. Filtri regulāri pēc noteikta intervāla tiek skaloti atkarībā no
piesārņojuma un ūdens patēriņa. Pēc izskalošanas filtri atkal ir gatavi ūdens attīrīšanai. Iekārta
sastāv no rekatora un diviem paralēli strādājošiem filtriem.
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Spiediena tvertnes. Filtru spiediena tvertnes ir izgatavotas no stiklšķiedras ar iekšēju
PE pārklājumu ar spiediena klasi PN10.
Filtra materiāls. Ūdens attīrīšanai tiek izmantots filtrējošais materiāls Antracīts (0.850.95 mm) un kvarca smiltis ar dažādu graudiņu izmēru (1-3 mm un 3-5mm). Antracīta porainā
struktūra veido lielu aktīvo virsmu un nodrošina efektīvu adsorbciju un filtrējamo vielu
uzkrāšanu. Antracīts salīdzinājumā ar citiem filtrējošajiem materiāliem ir viegls un līdz ar to ir
vieglāk skalojams un mazāk patērē skalošanas ūdeni.
Vadības bloki. Katrs filtrs ir aprīkots ar automātisku Clack vadības bloku, kas veic
filtrējošā materiāla skalošanu un darbības kontroli. Iekārtas skalošana tiek veikta ieregulētā
laikā (parasti 2.00 naktī), katra filtru kolona atsevišķi
Gaisa padeve. Ūdens aerācijai nepieciešams uzstādīt bezeļļas gaisa kompresoru gaisa
padevei sistēmā. Sistēmu var aprīkot ar jebkura ražotāja bezeļļas kompresoru. Sistēmā ir
iebūvēta gaisa kontroles un regulēšanas mezgls. Gaisa padevi sistēmā tiek kontrolēta no ūdens
padeves sūkņa, kas dod signālu elektromagnētiskajam vārstam atvērties/aizvērties. Gaiss
ūdenī tiek ievadīts pirms reaktora.
Sistēmas apkalpošana. Filtri dos labas kvalitātes ūdeni, ja apkalpojošais personāls
sekos gaisa padevei, filtru atgaisošanai un skalošanas procesa pareizai izpildei. Ūdens
atdzelžošanas tehnoloģiskajā procesā netiek pielietoti speciāli reaģenti, kuri būtu jāpapildina
ekspluatācijas laikā.
Piemērotās tiesību normas:
1. Likuma „Par piesārņojumu” 5. pants, 30. panta pirmā daļa, 32. panta otrā daļa; trešās
daļas sestais punkts.
2. Ministru kabineta noteikumu Nr. 1082/2010 „Kārtība, kādā piesakāmas A,B un C
kategorijas piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A un B piesārņojošās
darbības veikšanai” IV daļas 49. punkts.
Lēmums Nr. MA15VL0103 ir neatņemama Rankas pagasta pārvaldei 2010. gada 20.
septembrī Rankas ciemata ūdenssaimniecības sistēmai izsniegtās B kategorijas piesārņojošas
darbības atļaujas Nr. MA10IB0052 sastāvdaļa kopš tā spēkā stāšanās brīža. Atļaujas turētāja
pienākums ir uzrādīt šo lēmumu kontrolējošām organizācijām.
Atbilstoši likuma “Par piesārņojumu” 50. panta pirmajai daļai VVD Madonas RVP
lēmumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas Vides
pārraudzības valsts birojā, Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV-1045.

Direktors

J. Sobko

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO
PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Baltmane, 64807475

liga.baltmane@madona.vvd.gov.lv
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