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LĒMUMS Nr. 91i
par pārrakstīšanās kļūdas labošanu
B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujā Nr. RI12IB0043

Adresāts:
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Baltmarine Terminal”, vienotais
Nr. 40003349011, juridiskā adrese: Sprīdīša iela 1, Rīga, LV-1034.

reģistrācijas

Izvērtētā dokumentācija:
Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes (turpmāk – VVD LRVP)
16.04.2012. SIA „Baltmarine Terminal” izsniegtā B kategorijas piesārņojošas darbības
atļauja Nr. RI12IB0043 (turpmāk – Atļauja).
Faktu konstatējums un izvērtējums:
1. VVD LRVP Atļaujas C sadaļā ir konstatējusi divas acīmredzamas pārrakstīšanās kļūdas:
 Atļaujas 16. punktā 6. un 7. nosacījums ir vienādi;
 Atļaujas 16. tabulas priekšpēdējās ailes otrajā rindā (piesārņojošās vielas ĶSP
koncentrācija, mg/l) jābūt ierakstam „līdz 125” nevis „līdz 25”.
Lēmuma pamatojums:
Administratīvā procesa likuma 55. panta 2. punktā ir noteikts, ka administratīvo lietu iestādē
ierosina uz iestādes iniciatīvas pamata, un 72. panta pirmajā daļā ir noteikts, ka iestāde
jebkurā laikā administratīvā akta tekstā var izlabot acīmredzamas pārrakstīšanās vai
matemātiskā aprēķina kļūdas, ja tas nemaina lēmuma būtību.
Pieņemtais lēmums:
Ņemot vērā konstatētos faktus, lēmuma pieņemšanas pamatojumu, Administratīvā procesa
likuma 55. panta 2. punktu un 72. panta pirmo daļu, VVD LRVP pieņem lēmumu veikt
šādas izmaiņas Atļaujā:
1. Svītrot Atļaujas 16. punkta 6. nosacījumu.

2. Izteikt Atļaujas 16. tabulas otro rindu šādā redakcijā:
Piesārņojošās vielas notekūdeņos
16. tabula
Izplūdes
vietas
identifikācijas
numurs

N100677

Piesārņojošā Koncen- Pirms attīrīšanas
Īss lietotās
Pēc attīrīšanas
viela,
trācija, ko mg/l,
attīrīšanas
mg/l
tonnas
tonnas
parametrs/
nedrīkst
apraksts un
24
gadā
24 stundās
gadā
kods
pārsniegt stundās
tās efektivitāte
(vidēji)
(vidēji)
(vidēji)
(mg/l)
(%)
(vidēji)

230004 ĶSP

125

-

-

Notekūdeņu
attīrīšanas
iekārtas

līdz 125

nelimitē

Adresātam uzliktais tiesiskais pienākums:
Lēmums Nr. 91i ir neatņemama Atļaujas sastāvdaļa kopš lēmuma spēkā stāšanās dienas.
Atļaujas turētāja pienākums ir veikt piesārņojošo darbību atbilstoši atļaujā izvirzītajiem
nosacījumiem un spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.
Norāde, kur un kādā termiņā šo administratīvo aktu var apstrīdēt vai pārsūdzēt:
Atbilstoši likuma „Par piesārņojumu” 50. panta pirmajai daļai lēmumu Nr. 91i var apstrīdēt
Vides pārraudzības valsts birojā, Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV-1045 mēneša laikā no tā
spēkā stāšanās dienas.
Piemērotās tiesību normas:

Administratīvā procesa likuma 55. panta 2. punkts, 72. panta pirmā daļa.

Direktore

I. Hahele

Lēmums nosūtīts:
 Vides pārraudzības valsts birojam (arī elektroniski);
 Rīgas domei (elektroniski);
 Veselības inspekcijai (elektroniski).
Velme 67084270
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