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Datums:05.06.2012.

Nr. 6.5.-14/526

Lēmums Nr.45 /2012
par kĜūdas labošanu Zalves pagasta pārvaldei izsniegtajā
B kategorijas piesārĦojošās darbības atĜaujā Nr.MA11IB0025
Iesniedzējs:
Zalves pagasta pārvalde
Reă. Nr. 90000043583
„Atpūtas”, Zalve, Zalves pagasts, Neretas novads, LV-5112
Iesniedzēja pieprasījums:
Valsts vides dienesta Madonas reăionālajā vides pārvaldē (turpmāk- VVD Madonas RVP)
2012. gada 23. maijā ir saĦemts Zalves pagasta pārvaldes iesniegums ar lūgumu veikt
izmaiĦām B kategorijas piesārĦojošas darbības atĜaujā Nr. MA11IB0025. IzmaiĦas ir
nepieciešamas sakarā ar pārrakstīšanās kĜūdas labošanu.
Izvērtētā dokumentācija:
1. Zalves pagasta pārvaldes iesniegums Nr.1-8/66 no 23.05.2012. uz 1 lapas.
2. B kategorijas piesārĦojošas darbības atĜauja Nr. MA11IB0025 (izsniegta 2011. gada
1. septembrī).
Faktu konstatējums:
1. 2011. gada 1. septembrī VVD Madonas RVP ir izsniegusi atĜauju Nr. MA11IB0025
Zalves pagasta pārvaldei Zalves ciemata ūdenssaimniecības sistēmai.
2. 2011.gada 23. maijā Zalves pagasta pārvalde vēstulē informēja VVD Madonas RVP par
neprecizitātēm Zalves pagasta pārvaldei Zalves ciematam 2011. gada 1.septembrī
izsniegtajā B kategorijas piesārĦojošās darbības atĜaujā Nr.MA11IB0025 (nepareizi
norādītas ūdens attīrīšanas iekārtu nosaukums un jauda).
3. Atkārtoti izskatot Zalves pagasta pārvaldei 2011. gada 1. septembrī izsniegto B
kategorijas piesārĦojošās darbības atĜauju Nr.MA11IB0025 un Zalves pagasta pārvaldes
vēstuli Nr.1-8/66 no 23.05.2012. ar precizēto informāciju, tika konstatēta pārrakstīšanas
kĜūda.
4. Administratīvā procesa likuma 72. panta pirmā daĜā teikts, ka iestāde jebkurā laikā
administratīvā akta tekstā var labot acīmredzamas pārrakstīšanās kĜūdas, ja tas nemaina
lēmuma būtību. Izmainot atĜaujas tekstā vārdu „OZON 5A-3” un „OZON 2A-2” nemainās
atĜaujas būtība.
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5. 2010. gada 30. novembra Ministru kabineta noteikumu Nr.1082 “Kārtība, kādā
piesakāmas A,B un C kategorijas piesārĦojošās darbības un izsniedzamas atĜaujas A un B
piesārĦojošās darbības veikšanai” 49. punktā ir noteikta kārtība, kādā tiek pieĦemts
lēmums par izmaiĦām piesārĦojošas darbības atĜaujās: lēmumu par B kategorijas
piesārĦojošas darbības atĜaujas izmaiĦām pārvalde pieĦem 60 dienu laikā no operatora
iesnieguma pieĦemšanas dienas.
PieĦemtais lēmums:
Valsts vides dienesta Madonas reăionālā vides pārvalde saskaĦā ar likuma „Par piesārĦojumu”
30. panta pirmo daĜu, 32. panta otro daĜu, trešās daĜas 5. punktu un 3.1punktu, likuma
„Administratīvā procesa likums” 87. panta pirmās daĜas 1.punktu pieĦem lēmumu:
1) Izdarīt izmaiĦas 2011. gada 1.septembrī Zalves pagasta pārvaldei izsniegtajā B
kategorijas piesārĦojošas darbības atĜaujā Nr. MA11IB0025 atbilstoši likuma “Par
piesārĦojumu” 30. panta 1. daĜai, 32. panta 2. daĜai, 32. panta 3. daĜas 5. punktam un 3.1
daĜai un Administratīvā procesa likuma 87.panta pirmās daĜas 1.punktam.
2) Izlabojot pārrakstīšanās kĜūdas, operatoram nav nepieciešams saĦemt jaunu atĜauju, jo
nepalielinās antropogēnā slodze un būtiski nemainās attiecīgās piesārĦojošās darbības
ietekme uz vidi likuma “Par piesārĦojumu” 1. panta 1) punkta un 3. panta 3. un 4. daĜas
izpratnē.
3) Pārskatīt Zalves pagasta pārvaldei izsniegto B kategorijas piesārĦojošas darbības atĜauju
Nr. MA11IB0025 un veikt nepieciešamās izmaiĦas tās tekstā.
4) Minētās atĜaujas B sadaĜas 5. lpp. 7. rindkopā no augšas 5. rindā ūdens attīrīšanas iekārtu
nosaukums OZON 5A-3 jāaizstāj ar vārdiem OZOZ 5A-5;
5) AtĜaujas B sadaĜas 6. lpp. 1. rindkopā no augšas 5. rindā ūdens attīrīšanas iekārtu
nosaukums OZON 2A-2 jāaizstāj ar vārdiem OZOZ 5A-5;
Piemērotās tiesību normas:
1. Administratīvā procesa likums;
2. Likums “Par piesārĦojumu”;
3. Ministru kabineta noteikumu Nr.1082/2010 “Kārtība, kādā piesakāmas A,B un C
kategorijas piesārĦojošās darbības un izsniedzamas atĜaujas A un B piesārĦojošās
darbības veikšanai” IV daĜas 49. punkts.
Lēmums nosūtīts:
1. Neretas novada dome (elektroniski).
2. Veselības inspekcijas Zemgales kontroles nodaĜai (elektroniski).
3. Vides pārraudzības valsts birojam (elektroniski un dokumentāri);
Lēmums ir neatĦemama Zalves pagasta pārvaldei 2011. gada 1. septembrī izsniegtās B
kategorijas piesārĦojošas darbības atĜaujas Nr. MA11IB0025 sastāvdaĜa kopš tā spēkā stāšanās
brīža. AtĜaujas turētāja pienākums ir uzrādīt šo lēmumu un pielikumu kontrolējošām
organizācijām.
Šo lēmumu var apstrīdēt Vides pārraudzības valsts birojā viena mēneša laikā no tā
pieĦemšanas dienas, iesniedzot iesniegumu Madonas reăionālajā vides pārvaldē BlaumaĦa ielā
7, Madonā.
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