Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

VALSTS VIDES DIENESTA
VENTSPILS REĢIONĀLĀ VIDES PĀRVALDE
Reģistrācijas Nr. 90000017078, Dārzu ielā 2, Ventspilī, LV 3601,
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Ventspilī

19.05.2011.

Lēmums Nr.9.5.-26/34.
Par izmaiņām B kategorijas atļaujā
Adresāts: SIA „Banga Seafood Factory”
Aleksandra Čaka iela 33-9,
Rīga, LV-1011
Reģ.Nr.40103215330
Iesniedzēja prasījums:
SIA „Banga Seafood Factory” savā iesniegumā Nr.1 lūdz Ventspils reģionālo vides pārvaldi veikt izmaiņas
B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujā Nr.VE 09 IB 0045, kas izsniegta 27.11.2009. un derīga līdz
26.11.2014. sakarā ar dzeramā ūdens piegādi no SIA „Kolkas ūdens”.
Paredzētā darbības vieta
SIA „Banga Seafood Factory”, zivju apstrādes cehs „Kolkas cehs”, „Piekrastnieki”,
Dundagas novads, LV-3275.

Kolkas pagasts,

Īss paredzētās darbības raksturojums:
1. SIA „Banga Seafood Factory” zivju apstrādes ceham „Kolkas cehs”, „Piekrastnieki”, Kolkas pagasts,
Dundagas novadā, B kategorijas piesārņojošās darbības atļauja Nr.VE 09 IB 0045 izsniegta zivju
apstrādei.
2. SIA „Banga Seafood Factory” plāno ražošanas procesā papildus izmantot dzeramo ūdeni, kas tiks
saņemts no SIA „Kolkas ūdens”. Par dzeramā ūdens piegādi noslēgts savstarpējs līgums.
3. Uzņēmumam piederošie ūdensapgādes urbumi tiks izmantoti, ja netiks padots dzeramais ūdens no
SIA „Kolkas ūdens” centralizētiem ūdensvadiem.
Izvērtētā dokumentācija:
o 11.04.2011. SIA „Banga Seafood Factory” iesniegums Nr.1 (datēts ar 07.04.2011.)
o B kategorijas piesārņojošās darbības atļauja Nr.VE 09 IB 0045 izsniegta SIA „Banga Seafood
Factory” un derīga no 27.11.2009. līdz 26.11.2014.
Faktu konstatējums un analīze:
1. SIA „Banga Seafood Factory” ir izsniegta B kategorijas piesārņojošās darbības atļauja Nr.VE 09 IB
0045, kas derīga no 27.11.2009. līdz 26.11.2014.
2. SIA „Banga Seafood Factory” savā iesnigumā Nr.1 lūdz veikt izmaiņas B kategorijas piesārņojošās
darbības atļaujā Nr.VE 09 IB 0045, iekļaujot papildus datus par dzeramā ūdens saņemšanu no SIA
„Kolkas ūdens”.
3. SIA „Banga Seafood Factory” ierīkoti divi ūdensapgādes urbumi no kuriem tiek iegūts dzeramais
ūdens uzņēmuma vajadzībām. Turpmāk dzeramais ūdens no ūdensapgādes urbumiem tiks iegūts
tikai gadījumos, kad netiks saņemts no SIA „Kolkas ūdens”.
4. Ventspils RVP, izvērtējot visu informāciju un dokumentus nolemj papildināt SIA „Banga Seafood
Factory” zivju apstrādes cehs („Kolkas cehs”, „Piekrastnieki”, Kolkas pagasts, Dundagas novads) B

kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas Nr.VE 09 IB 0045 C sadaļas 12.1. punkta sadaļas „Ūdens
ieguves nosacījumi”.

Piemērotās tiesību normas:
o Likums „Par piesārņojumu” (15.03.2001.) 32. (3) daļas 5) punkts;
o MK noteikumi Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošās darbības un
izsniedzamas atļaujas piesārņojošo darbību veikšanai” (30.11.2010.) 6. pielikums, VI nodaļa 49.
punkts;
o Administratīvā procesa likuma 7., 8., 55. panta (1) daļa, 59. (1) daļa, 66., 67., 77.pants.
Lēmuma pieņemšanas pamatojums:
o Likums „Par piesārņojumu” (15.03.2001.) 32. pants (3) daļas 5) punkts;
o MK noteikumi Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošās darbības un
izsniedzamas atļaujas piesārņojošo darbību veikšanai” (30.11.2010.) 6. pielikums, VI nodaļa 49.
punkts.
Lēmums:
Valsts vides dienesta Ventspils reģionālā vides pārvalde saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 65. un
66. pantā noteikto, apsverot administratīvā akta izdošanas lietderību, izvērtējot iepriekš minētās tiesību
normas un konstatētos faktus, Administratīvā procesa likuma 7. pantā noteikto tiesiskuma principu,
Administratīvā procesa likuma 8. pantā noteikto tiesību normu saprātīgas piemērošanas principu nolemj:
 C sadaļas 12.1. punkta:


sadaļu „Ūdens ieguves nosacījumi” izteikt sekojošā redakcijā:

I. Ūdens ieguves nosacījumi:
12.1.1.1. Atļauts iegūt dzeramo pazemes ūdeni no ūdensapgādes urbuma Nr.1 (Valsts SIA „Latvijas
Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” datu bāzes identifikācijas numurs P300596) – 30
m3/diennaktī jeb 6000 m3 /gadā.
12.1.1.2.Atļauts iegūt dzeramo pazemes ūdeni no ūdensapgādes urbuma Nr.2 (Valsts SIA „Latvijas
Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” datu bāzes identifikācijas numurs P300597) – 30
m3/diennaktī jeb 6000 m3 /gadā.
12.1.1.3. Atļauts izmantot dzeramo ūdeni saskaņā ar noslēgtā līguma nosacījumiem.
12.1.1.4. Ūdensapgādes urbumus ekspluatēt saskaņā ar LR normatīvo aktu un šīs atļaujas prasībām.
12.1.1.5.Ievērot MK noteikumu Nr.43 „Aizsargjoslu ap ūdens ņemšanas vietām noteikšanas metodika”
(20.01.2004.) III nodaļas prasības.
12.1.1.6. Līdz 01.06.2010. Veselības inspekcijas Kurzemes kontroles nodaļā (Liepājas ielā 64, Kuldīgā,
Kuldīgas novadā) veikt ūdensapgādes urbumu aizsargjoslas saskaņošanu saskaņā ar MK
noteikumu Nr.43 „Aizsargjoslu ap ūdens ņemšanas vietām noteikšanas metodika”
(20.01.2004.) II nodaļas prasībām un informēt pašvaldību par tās teritorijā esošām
aizsargjoslām.
12.1.1.7. Sūkņu maiņas gadījumā fiksēt ūdens līmeni urbumā. Laika periodā, kad urbumā nav sūkņa to
atverēm jābūt hermētiski noslēgtām, lai nepieļautu pazemes ūdeņu piesārņošanu.


sadaļu „Ūdens ieguves nosacījumi” izteikt sekojošā redakcijā:

II. Ūdens uzskaites nosacījumi:
12.1.2.1. Iegūtā ūdens uzskaiti veikt ar ūdens mērītājiem no katra urbuma atsevišķi un datus fiksēt
instrumentālās uzskaites žurnālā ne retāk kā reizi mēnesī saskaņā ar MK noteikumu Nr.736
„Noteikumi par ūdens resursu lietošanas atļauju” (23.12.2003.) VI nodaļas noteiktām
prasībām.
12.1.2.2. No SIA „Kolkas ūdens” saņemto dzeramā ūdens uzskaiti veikt ar ūdensmērītāju. Datus
reģistrēt dzeramā ūdens uzskaites žurnālā ne retāk kā reizi mēnesī saskaņā ar MK
noteikumu Nr.736 „Noteikumi par ūdens resursu lietošanas atļauju” (23.12.2003.)
prasībām.

12.1.2.3. Ieraksta pareizību un atbilstību mēraparātu rādījumiem 1 reizi mēnesī ar parakstu apliecināt
atbildīgai personai.
12.1.2.4. Ūdens uzskaitē lietot tikai standartizētu un metroloģiski pārbaudītu mēraparatūru.
12.1.2.5. Ūdens mērītāju metroloģisko kontroli veikt saskaņā ar MK noteikumu Nr.40 „Valsts
metroloģiskai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu saraksts” (09.01.2007.) noteikto
periodiskumu.
12.1.2.6. Ūdens mērītāju verifikāciju veikt saskaņā ar MK noteikumu Nr.981 „Noteikumi par mērīšanas
līdzekļu verificēšanu, verificēšanas sertifikātiem un verificēšanas atzīmēm” (05.12.2006.)
noteiktajām prasībām.
12.1.2.7. Katru ceturksni veikt dabas resursu nodokļa aprēķinus un maksājumus par ūdens ieguvi
saskaņā ar „Dabas resursu nodokļa likuma” (01.01.2006.) un MK noteikumu Nr.404 „Dabas
resursu nodokļa aprēķināšanas un maksāšanas kārtība un kārtība, kādā izsniedz dabas resursu
lietošanas atļauju” (19.06.2007.) prasībām.
12.1.2.8. Katru gadu līdz 31.janvārim, (ja nav noteikts savādāk) Valsts SIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas
un meteoroloģijas centrā” iesniegt valsts statistikas pārskatu „Nr.2-Ūdens” par iepriekšējo
gadu, veidlapās iekļaujamo informāciju ievadot centra elektroniskajā datubāzē tiešsaistes
režīmā saskaņā ar MK noteikumu Nr.1075 „Noteikumi par vides aizsardzības valsts statistikas
pārskatu veidlapām” (22.12.2008.) 4. punktā noteiktajām prasībām.

2011. gada 16. maijā VVD Ventspils reģionālās vides pārvaldes lēmums Nr.9.5.-26/34. ir neatņemama
B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas Nr.VE 09 IB 0045 sastāvdaļa kopš lēmuma spēkā
stāšanās brīža. Atļaujas turētāja pienākums ir uzrādīt šo lēmumu kontrolējošām institūcijām.




Lēmuma kopija nosūtīta:
Talsu novada domei;
Vides pārraudzības valsts birojam (arī papīra formātā);
Veselības inspekcijas Kurzemes kontroles nodaļai.

Atbilstoši likuma „Par piesārņojumu” 50. panta 1. daļai un „Administratīvā procesa likums” 77. pantam šo
Ventspils reģionālās vides pārvaldes lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas
dienas Vides pārraudzības valsts birojā, iesniegumu iesniedzot Ventspils reģionālajā vides pārvaldē, Dārzu
iela 2, Ventspils, LV-3601.

Direktores vietniece,
Kontroles daļas vadītāja:

Guna Segliņa, vecākā eksperte, 63624660
guna.seglina@ventspils.vvd.gov.lv

A. Adamsone

