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Daugavpilī

2020.gada 9. aprīlī

Lēmums Nr. DA20VL0037
Par Daugavpils novada pašvaldības Maļinovas pagasta pārvaldes 06.10.2015. izsniegtās
B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas Nr.DA15IB0026 pārreģistrāciju uz
sabiedrības ar ierobežotu atbilstību ,,NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS” vārdu
Adresāts:
1. Daugavpils novada pašvaldības Maļinovas pagasta pārvalde; reģistrācijas
Nr. 90000073643; juridiskā adrese: Rēzeknes iela 29A, Maļinova, Maļinovas pagasts,
Daugavpils novads, LV-5459.
2. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS”;
reģistrācijas Nr. 41503008685; juridiskā adrese: Daugavas iela 29A, Krauja, Naujenes
pagasts, Daugavpils novads, LV-5451.
Iesniedzēja prasījums:
Sakarā ar Daugavpils novada domes Lēmumu Nr.1994 „Par sabiedrisko ūdenssaimniecības
pakalpojumu sniegšanu Maļinovas pagasta teritorijā” sabiedrība ar ierobežotu atbildību
(turpmāk – SIA) „NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS” lūdz pārreģistrēt 06.10.2015.
izsniegto B kategorijas piesārņojošas darbības atļauju Nr. DA15IB0026 (turpmāk – Atļauja)
uz SIA „NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS” vārdu.
Administratīvā procesa dalībnieku viedokļi un argumenti:
SIA „NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS” savu lūgumu pamato ar to, ka 27.02.2020.
Daugavpils novada dome pieņēma lēmumu „Par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu
sniegšanu Maļinovas pagasta teritorijā” (Sēdes protokols Nr.85., 9.&), pamatojoties uz kuru
tika noslēgts līgums ar SIA „NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS” par sabiedrisko
ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu Maļinovas pagasta teritorijā.
Izvērtētā dokumentācija:
1. Valsts vides dienesta Daugavpils reģionālās vides pārvaldes (turpmāk – VVD Daugavpils
RVP) 06.10.2015. Daugavpils novada pašvaldības Maļinovas pagasta pārvaldei izsniegtā
Atļauja.
2. SIA „NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS” 01.04.2020. iesniegums Atļaujas
pārreģistrācijai.
Faktu konstatējums un izvērtējums:
1. VVD Daugavpils RVP 06.10.2015. izsniedza Daugavpils novada pašvaldības Maļinovas
pagasta pārvaldei Atļauju Maļinovas ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtas BIO M-60 ar
jaudu 60 m3/dnn darbībai Maļinovā, Maļinovas pagastā, Daugavpils novadā.
2. SIA „NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS” 01.04.2020. iesniedza VVD Daugavpils

3.

RVP iesniegumu ar lūgumu pārreģistrēt Atļauju no Daugavpils novada pašvaldības
Maļinovas pagasta pārvaldes uz SIA „NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS”.
Iesniegumam tika pievienots 27.02.2020. Daugavpils novada domes sēdes protokols
Nr.85., 9.& „Par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu Maļinovas
pagasta teritorijā”. Protokolā norādīts, ka Daugavpils novada dome atklāti balsojot
nolēma noslēgt pakalpojuma līgumu ar SIA „NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS”
par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu Maļinovas pagasta teritorijā.
Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 30.panta trešo daļu, mainoties iekārtas
operatoram, reģionālā vides pārvalde, pamatojoties uz operatora iesniegumu, precizē
atļauju, ierakstot tajā datus par jauno operatoru.

Lēmums un tā pieņemšanas pamatojums:
VVD Daugavpils RVP, ņemot vērā visu iepriekš minēto un saskaņā ar Administratīvā procesa
likuma 55. panta 1. punktu, kā arī 65. pantā un 66. pantā noteikto, apsverot šī administratīvā
akta izdošanas lietderību, kā arī pamatojoties uz likuma „Par piesārņojumu” 30. panta trešo
daļu, nolēma:
1.

Pārreģistrēt Daugavpils novada pašvaldības Maļinovas pagasta pārvaldei izsniegto
Atļauju uz SIA „NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS” vārdu.

2.

Atļaujas titullapas ievaddaļā informāciju par operatoru izteikt šādā redakcijā:

Atļauja B kategorijas piesārņojošai darbībai
Nr. DA15IB0026
Komersanta nosaukums: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „NAUJENES

PAKALPOJUMU SERVISS”
Juridiskā adrese: Daugavas iela 29A, Krauja, Naujenes pagasts, Daugavpils novads,
LV-5451
Vienotais reģistrācijas numurs: 41503008685
Reģistrācijas datums Uzņēmumu reģistrā: 03.08.1993.
Reģistrācijas datums Uzņēmumu reģistrā komercreģistrā: 20.08.2003.
Iekārta,
operators:
Maļinovas
ciema
notekūdeņu
attīrīšanas
iekārtas
BIO M-60 ar jaudu 60 m3/dnn, sabiedrība ar ierobežotu atbildību „NAUJENES
PAKALPOJUMU SERVISS”
Adrese: Maļinova, Maļinovas pagasts, Daugavpils novads
Tālruņa numurs: 65430330
Elektroniskā pasta adrese: sia_nps@inbox.lv
Teritorijas kods: 0440270
3.

Visā Atļaujā vārdus Daugavpils novada pašvaldības Maļinovas pagasta pārvalde aizstāt ar
vārdiem SIA „NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS”.

Adresātam uzliktais tiesiskais pienākums:
1. Šis lēmums ir neatņemama Atļaujas sastāvdaļa kopš lēmuma spēkā stāšanās dienas.
Atļaujas turētāja pienākums ir veikt piesārņojošo darbību atbilstoši atļaujā un
normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.
2. SIA „NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS” pienākums ir uzrādīt šo lēmumu
kontrolējošām institūcijām.
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Piemērotās tiesību normas:
1. Administratīvā procesa likuma 55. panta 1.punkts, 65. pants, 66. pants, 67. pants,
79. panta pirmā daļa.
2. MK 30.11.2010. noteikumu Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B vai C kategorijas
piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību
veikšanai” 56. punkts.
3. Likuma „Par piesārņojumu” 30. panta trešā daļa, 50. panta pirmā daļa.
Saskaņā ar MK 30.11.2010. noteikumu Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B vai C
kategorijas piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo
darbību veikšanai” 56. punkta prasībām, šā lēmuma kopija ir nosūtīta:
- Vides pārraudzības valsts birojam (elektroniski: Nosūtīšanai eAdresē);
- Veselības inspekcijas Sabiedrības veselības uzraudzības un kontroles departamenta
Latgales kontroles nodaļai (elektroniski: Nosūtīšanai eAdresē);
- Daugavpils novada domei (elektroniski: Nosūtīšanai eAdresē).
Norāde, kur un kādā termiņā šo administratīvo aktu var apstrīdēt vai pārsūdzēt:
Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 79. panta pirmajai daļai un likuma „Par
piesārņojumu” 50. panta pirmajai daļai šo lēmumu var apstrīdēt Vides pārraudzības valsts
birojā, Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV-1045 mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas,
iesniegumu par lēmuma apstrīdēšanu iesniedzot VVD Daugavpils RVP, Raiņa ielā 28,
Daugavpilī, LV-5401.

Direktore

I.Lobanoka

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

Janoviča 65423134
guna.janovica@vvd.gov.lv
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