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Datums:15.09.2014.

Nr. 6.5.-6/922

Atzinums Nr. MA14AZ0198
(izdoti saskaņā ar likuma “Par ietekmes uz vidi
novērtējumu” 4. panta otro daļu)

Derīgi līdz 2019. gada 15. septembrim.
Derīguma termiņš pagarinās līdz ar arhitektūras un plānošanas uzdevuma derīguma termiņa
pagarināšanu būvvaldē
Persona, kura gatavojas veikt darbību:

Apes novada Virešu pagasta pārvalde
Reģ. Nr. 90000035798, „Vecvireši”, Vireši, Virešu
pagasts, Apes novads, LV-4355

Paredzētā darbība:

Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu ar jaudu līdz 5 m3/dnn
būvniecība;

„Sikšņu skola”, Vidaga, Virešu pagasts, Apes
novads, zemes vienības kadastra apzīmējuma Nr.
3690-004-0266
Pamatojums: iesniedzēja 2013. gada 29. oktobrī iesniegtais iesniegums.
Paredzētās darbības norises vieta:

Atzinums: Saskaņā ar 2004. gada 17. februāra Ministru kabineta noteikumu Nr.91 „Kārtība,
kādā reģionālā vides pārvalde izdod tehniskos noteikumus paredzētajai darbībai, kurai nav
nepieciešams ietekmes uz vidi novērtējums” prasībām notekūdeņu attīrīšanas iekārtām ar
jaudu līdz 5 m3/dnn nav nepieciešami tehniskie noteikumi, kuros izvirzītas vides
aizsardzības prasības, jo plānotā darbība neatbilst augstāk minēto noteikumu 1. pielikumā
iekļautajām darbībām.
Tajā pašā laikā Valsts vides dienesta Madonas reģionālā vides pārvalde norāda, ka,
veicot būvniecības darbus, jānodrošina sekojošais:
1. Nodrošināt 2010. gada 16. marta MK noteikumu Nr.264 „Īpaši aizsargājamo dabas
teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” 7. daļas prasību izpildi
attiecībā uz aizsargājamo ainavu apvidu „Ziemeļgauja”, un 2008. gada 20. novembra
MK noteikumu Nr.957 „Aizsargājamo ainavu apvidus „Ziemeļgauja” individuālie
aizsardzības un izmantošanas noteikumi” prasību izpildi.
2. Piesārņojošo vielu koncentrācijai attīrītajos notekūdeņos jāatbilst Ministru kabineta
2002. gada 22. janvāra noteikumu Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju
ūdenī” 5.pielikumā noteiktajām emisiju robežvērtībām komunālajiem notekūdeņiem.
3. Pirms zemes darbu uzsākšanas, noņemt auglīgo augsnes kārtu, ko izmantot teritorijas
labiekārtošanas un apzaļumošanas darbiem.
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4. Rakšanas darbus veikt ne tuvāk par 2 m no koku stumbriem, lai aizsargātu tos no
bojāšanas. Koku aizsardzības pasākumus paredzēt darbu veikšanas projektā (MK
noteikumu Nr.112/1997 „Vispārīgie būvnoteikumi” 174. punkts).
5. Būvniecības darbos izmantot derīgos izrakteņus, kas iegūti licencētās derīgo izrakteņu
ieguves vietās. Nav pieļaujama nelikumīgi iegūtu derīgo izrakteņu izmantošana.
6. Būvniecības laikā radušos būvniecības atkritumus noglabāt atbilstoši Latvijas
Republikas „Atkritumu apsaimniekošanas likumam”. Objektā, rekonstrukcijas darbu
laikā, paredzēt un novietot konteineru būvgružu uzglabāšanai, pēc būvniecības darbu
beigšanas paredzēt būvgružu atbilstošu utilizāciju, nepieļaut atkritumu dedzināšanu
objektā.

Izvērtētā dokumentācija :
1. Paredzētās darbības iesniegums uz 2 lapām.
2. Iesniedzēja sagatavotā papildu informācija uz 1 lapas.
3. Valsts un pašvaldību institūciju sniegtā informācija uz 2 lapām.

Direktors

J.Sobko

Šis dokuments ir elektroniski parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika
zīmogu

Baltmane, 64807475
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