Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

VALSTS VIDES DIENESTA
LIEPĀJAS REĢIONĀLĀ VIDES PĀRVALDE
Reģistrācijas Nr. 90000017078, Jaunā ostmala 2a, Liepāja, LV-3401,
tālrunis 63424826, fakss 63426902, e-pasts: lrvp@liepaja.vvd.gov.lv

Liepājā, 2011.gada 6.jūlijā

LĒMUMS Nr.60
par VVD Liepājas reģionālās vides pārvaldes atteikumu veikt izmaiņas B kategorijas piesārņojošās darbības
atļaujas Nr.LI-10-IB-0042 no 13.09.2010. nosacījumos.

Adresāti:
SIA „Kolumbija LTD”, reģ. Nr.40003564065, juridiskā adrese: Roņu iela 6d, Liepāja, LV-3401.
Iesniedzēja prasījums:
VVD Liepājas reģionālā vides pārvalde (turpmāk Liepājas RVP) 2011.gada 26.maijā ir saņēmusi SIA
,,Kolumbija LTD” iesniegumu ar lūgumu veikt izmaiņas B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas Nr.LI10-IB-0042 no 13.09.2010. nosacījumos.
Administratīvā procesa dalībnieku viedokļi un argumenti:
Neattiecas.
Faktu konstatācija:
1)2010.gada 13.septembrī SIA „Kolumbija LTD” izsniegta atļauja B kategorijas piesārņojošai darbībai Nr.
LI-10-IB-0042. Atļaujas nosacījumu 14.punkta 4.3.apakšpunktā noteikts – lietus notekūdeņu paraugu
ņemšanu veikt kontroles akā pirms izplūdes Tirdzniecības kanālā 1 x gadā, pavasara un rudens perioda
nokrišņu laikā un akreditētā laboratorijā kontrolēt notekūdeņu kvalitāti 14.1.tabulā minētajām piesārņojošām
vielām, atbilstoši 18.tabulai, nosacījums nav izpildīts;
2) 2010.gada 7.jūnijā Liepājas RVP pārbaudes aktā Nr.159/36-2010 ierosināta administratīvā lietvedība, jo
nav veikts lietusūdens monitorings saskaņā ar likuma ,,Par piesārņojumu” II.nodaļas 4.panta (1) daļas
3.punkta prasībām;
3) 2011.gada 12.aprīlī Liepājas RVP pārbaudes aktā Nr.159-39/2011 ierosināta administratīvā lietvedība, jo
nav veikts lietusūdens monitorings 2010.gadā saskaņā ar likuma ,,Par piesārņojumu” II. nodaļas 4.panta (1)
daļas 3.punkta prasībām;
4) 2011.gada 30.maijā SIA ,,Kolumbija LTD” iesniegtajā Testēšanas pārskatā Nr.213/11 lietus notekūdens
pēc attīrīšanas rādītāji pārsniedz piesārņojošās darbības atļaujā Nr.LI-10-IB-0042 14.1.tabulā noteiktos
robežlielumus;
5) SIA ,,Kolumbija LTD” ir dabas resursu nodokļu maksātāja par piesārņojumu, kas saistīts ar lietus
notekūdeņu novadīšanu vidē Dabas resursu nodokļa likuma 3.panta pirmās daļas izpratnē. Līdz ar to
uzņēmumam jāveic lietus notekūdeņu monitorings atbilstoši B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas
Nr.LI-10-IB-0042 14.punkta 14.3.apakšpunkta nosacījumam un atbilstoši 18.tabulai.
6) SIA ,,Kolumbija LTD” piesārņojošās darbības atļaujas Nr.LI-10-IB-0042 nosacījumus nav apstrīdējusi
likuma ,,Par piesārņojumu” 50.panta pirmās daļas noteiktajā termiņā – mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
Lēmuma pieņemšanas pamatojums:
1) SIA ,,Kolumbija LTD” atbilstoši likumam ,,Par piesārņojumu” prasībām un Liepājas RVP uzdotajam nav
veikusi lietus ūdens monitoringu;
2) SIA ,,Kolumbija LTD” jāveic dabas resursu nodokla samaksa atbilstoši MK noteikumu Nr.404 ,,Dabas
resursu nodokļa aprēķināšanas un maksāšanas kārtība un kārtība, kādā izsniedz dabas resursu lietošanas
atļauju” 23.punktam, kas nosaka – nodokli par dabas resursu ieguves un lietošanas, un vides piesārņojuma
faktisko veidu, un apjomu nodokļa maksātājs aprēķina saskaņā ar nodokļa likmēm, pamatojoties uz dabas

resursu ieguves, lietošanas un vides piesārņojuma uzskaites datiem, analīžu datiem vai aprēķiniem un
attiecīgajā atļaujā vai zemes dzīļu izmantošanas licencē noteiktajiem limitiem.
Lēmums:
VVD Liepājas reģionālā vides pārvalde pieņem lēmumu atteikt veikt izmaiņas 2010.gada 13.septembrī
izsniegtajā SIA ,,Kolumbija LTD” B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujā Nr.LI-10-IB-0042.

Izvērtētā dokumentācija:
1) SIA ,,Kolumbija LTD” iesniegums ar lūgumu veikt izmaiņas B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujā
Nr.LI-10-IB-0042 nosacījumu 14.3.apakšpunktā;
2) Liepājas RVP izsniegtā 2010.gada 13.septembrī SIA „Kolumbija LTD” atļauja B kategorijas piesārņojošai
darbībai Nr. LI-10-IB-0042 – uz 23 lapām.

Piemērotās tiesību normas:
1. Likuma ”Par piesārņojumu” II.nodaļas 4.panta (1)daļas 3.punkts; 5.panta 7.punkts, 11.panta (1) daļas
2.punkts.
2. Vides aizsardzības likuma 3.pants.
3. Dabas resursu nodokļa likuma 3.pants.
4.2008.gada 22.decembra MK noteikumu Nr.1075 ,,Noteikumi par vides aizsardzības valsts statistikas pārskatu
veidlapām” 4.punkts.
5. 2007.gada 19.jūnija MK noteikumu Nr.404 ,,Dabas resursu nodokļa aprēķināšanas un maksāšanas kārtība un
kārtība, kādā izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju” 23.punkts.
5. Administratīvā procesa likuma 65.panta (4)daļa, 66.panta (1)daļas 4.punkts, 67.pants.
Šo lēmumu var apstrīdēt mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Vides pārraudzības valsts birojā.
Iesniegumu par apstrīdēšanu iesniegt VVD Liepājas reģionālajā vides pārvaldē, Jaunā Ostmalā 2a, Liepājā, LV3401.
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