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Par notekūdeņu attīrīšanas iekārtu
būvniecību
Valsts vides dienesta Madonas reģionālā vides pārvalde (turpmāk - Pārvalde) ir saņēmusi
Jūsu paskaidrojumus un apsvērumus divu notekūdeņu attīrīšanas iekārtu būvniecībai
nekustamajos īpašumos „Sikšņu skola” un „Bērnudārzs” Vidagā, Virešu pagastā. Projekta
ietvaros paredzēta divu mazas jaudas notekūdeņu attīrīšanas iekārtu būvniecība.
Izskatot iesniegtos paskaidrojumus, Pārvalde kā pagaidu risinājumam notekūdeņu
apsaimniekošanā piekrīt divu mazas jaudas notekūdeņu attīrīšanas iekārtu būvniecībai skolai un
bērnudārzam, jo šāds risinājums visātrākajā termiņā ļaus atrisināt šo pašvaldības iestāžu darbības
rezultātā radušos notekūdeņu attīrīšanai līdz tādām piesārņojošo vielu koncentrācijām, kādas
noteiktas 2002. gada 22. janvāra Ministru kabineta noteikumos Nr. 34 „Noteikumi par
piesārņojošo vielu emisiju ūdenī”.
Tomēr Pārvalde atkārtoti atgādina:
1. Šis risinājums var tikt uzskatīts kā pagaidu variants notekūdeņu attīrīšanai.
2. Ūdenssaimniecības sistēmas centralizētos tīklus parasti izvieto, „kopējot” ielu un ceļu
tīklu, neskarot dabas pamatnes un zaļās zonas, par kādām var uzskatīt esošo parku.
3. Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju
ūdenī” 31.1, 32. un 33. punktu pašvaldība ir atbildīga par centralizētas kanalizācijas
sistēmas ierīkošanu apdzīvotās vietās, kur iedzīvotāju skaits, apdzīvotības blīvums un
ekonomiskā aktivitāte ir pietiekami koncentrēta, lai būtu ekonomiski pamatoti veidot
centralizētu kanalizācijas tīklu sistēmu notekūdeņu savākšanai un novadīšanai uz
notekūdeņu attīrīšanas iekārtām vai uz to galīgās novadīšanas vietu vidē.
4. Ja apdzīvotā vietā nav ierīkota centralizēta kanalizācijas sistēma, tad pašvaldība
nodrošina visu decentralizētajā kanalizācijas sistēmā savākto notekūdeņu un ar tiem
saistīto utilizēto atkritumu regulāru savākšanu un attīrīšanu kā to paredz augstāk minēto
noteikumu 34. un 35. punkti.
Pārvalde uzskata, ka Apes novada pašvaldībai nekavējoties ir jāuzsāk darbs pie kanalizācijas
sistēmas izveidošanas Vidagas ciemā, iespēju robežās piesaistot līdzfinansējumu.
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