Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

VALSTS VIDES DIENESTA
VENTSPILS REĢIONĀLĀ VIDES PĀRVALDE
Reģistrācijas Nr. 90000017078, Dārzu ielā 2, Ventspilī, LV 3601,
tālrunis 63626903, fakss 63623375, e-pasts ventspils.rvp@ventspils.vvd.gov.lv

Ventspilī

08.03.2013.

Lēmums Nr.9.5-10/329
Par kļūdu labojumiem B kategorijas piesārņojošās
darbības atļaujā Nr.VE10IB0053.
Adresāts: Akciju sabiedrība „Tukuma straume”
„Straume”, Tumes pagasts,
Tukuma novads, LV-3139
Reģ.Nr.49203000577
Īss paredzētās darbības raksturojums:
Akciju sabiedrība „Tukuma straume” 22.09.2010. iesniedza iesniegumu B kategorijas
piesārņojošas darbības atļaujas saņemšanai „Straume”, Tumes pagastā, Tukuma novadā.
Pamatojoties uz Akciju sabiedrības „Tukuma straume” iesniegumu, 14.10.2010. Ventspils RVP
tika izsniegta B kategorijas piesārņojošas darbības atļauja Nr.VE10IB0053, kurā tika konstatētas
pārrakstīšanās kļūdas.
Izvērtētā dokumentācija:
 Akciju sabiedrības „Tukuma straume” atļauja B kategorijas piesārņojošai darbībai
Nr.VE10IB0053, derīguma termiņš no 14.10.2010. uz visu iekārtas darbības laiku.
 Akciju sabiedrības „Tukuma straume” 22.09.2010. iesniegums B kategorijas piesārņojošās
darbības atļaujas saņemšanai.
Faktu konstatējums:
1. 14.10.2010. Ventspils RVP ir izsniegusi Akciju sabiedrībai „Tukuma straume” atļauju B
kategorijas piesārņojošai darbībai Nr.VE10IB0053.
2. 14.10.2010. izsniegtās B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas Nr.VE10IB0053 titullapā
konstatēta pārrakstīšanās kļūda. Atļaujas titullapā norādīti neprecīzi paredzētās piesārņojošās
darbības veidi:
- „7.1.visu kategoriju (L,M,N,O) mehānisko sauszemes transportlīdzekļu, mobilās
lauksaimniecības tehnikas un satiksmē neizmantojamu pārvietojamu mehānismu un
citu pārvietojamu mehānismu un citu pārvietojamu agregātu remonta un apkopes
darbnīcām, kurās veic Ministru kabineta 2004. gada 22. aprīļa noteikumos Nr.380
„Vides prasības mehānisko transportlīdzekļu remontdarbnīcu izveidei un darbībai”
2. punktā paredzētās darbības”;
- „7.5. ķīmijas un bioloģijas laboratorijas (izņemot mācību laboratorijas)”;
- „7.7. notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ar jaudu no 5 līdz 20 kubikmetriem diennaktī”.
3. Saskaņā ar tajā brīdī spēkā esošo MK noteikumu Nr.294 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C
kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo
darbību veikšanai” (09.07.2002.) 2. pielikumu paredzētie piesārņojošās darbības veidi ir
sekojoši:

-

„6.1. visu kategoriju (L, M, N, O) mehānisko sauszemes transportlīdzekļu, mobilās
lauksaimniecības tehnikas un satiksmē neizmantojamu pārvietojamu mehānismu un
citu pārvietojamu agregātu remonta un apkopes darbnīcām, kurās veic Ministru
kabineta 2004.gada 22.aprīļa noteikumos Nr.380 “Vides prasības mehānisko
transportlīdzekļu remontdarbnīcu izveidei un darbībai” 2.punktā paredzētās
darbības”;
- „6.2. ķīmijas un bioloģijas laboratorijas (izņemot mācību laboratorijas)”;
- „6.3. notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ar jaudu no 5 līdz 20 kubikmetriem diennaktī,
ja notekūdeņus novada vidē”.
4. Izvērtējot iepriekš minēto informāciju, Ventspils RVP secina, ka atļaujas titullapā kļūdaini
norādītas piesārņojošās darbības.
5. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 72.panta (1) daļu pārskatīšanās vai matemātiskā
aprēķina kļūdu iestāde var tekstā izlabot jebkurā laikā.
Piemērotās tiesību normas:
1. MK noteikumu Nr.294 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas
darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai”
(09.07.2002.) 2. pielikums, 7. pielikums.
2. Administratīvā procesa likuma 7., 8.pants, 72. panta (1) daļa, 77. pants.
Lēmuma pieņemšanas pamatojums:
Atbilstoši LR likumam „Administratīvā procesa likums” 72. panta (1) daļā noteiktam – iestāde
jebkurā laikā administratīvā akta tekstā var izlabot acīmredzamas pārrakstīšanās vai matemātiskā
aprēķina kļūdas, ja tas nemaina lēmuma būtību.
Lēmums:
Valsts vides dienesta Ventspils reģionālā vides pārvalde saskaņā ar Administratīvā procesa likuma
72.panta (1) daļā 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: veikt labojumus
Atļaujas B kategorijas piesārņojošai darbībai Nr.VE10IB0053 titullapā iekļaujot paredzētās
piesārņojošās darbības veidus:
- „6.1. visu kategoriju (L, M, N, O) mehānisko sauszemes transportlīdzekļu, mobilās
lauksaimniecības tehnikas un satiksmē neizmantojamu pārvietojamu mehānismu
un citu pārvietojamu agregātu remonta un apkopes darbnīcām, kurās veic
Ministru kabineta 2004.gada 22.aprīļa noteikumos Nr.380 “Vides prasības
mehānisko transportlīdzekļu remontdarbnīcu izveidei un darbībai” 2.punktā
paredzētās darbības”;
- „6.2. ķīmijas un bioloģijas laboratorijas (izņemot mācību laboratorijas)”;
- „6.3. notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ar jaudu no 5 līdz 20 kubikmetriem
diennaktī, ja notekūdeņus novada vidē”.
Šis VVD Ventspils reģionālās vides pārvaldes lēmums ir atļaujas Nr.VE10IB0053
neatņemama sastāvdaļa kopš lēmuma spēkā stāšanās brīža. Atļaujas turētāja pienākums ir
uzrādīt šo lēmumu kontrolējošām institūcijām.
Lēmuma pielikumā pievienota Akciju sabiedrības „Tukuma straume” B kategorijas
piesārņojošās darbības atļaujas Nr.VE10IB0053 titullapa.


Lēmuma kopija elektroniski nosūtīta:
Tukuma novada domei;




Veselības inspekcijas Zemgales kontroles nodaļai;
Vides pārraudzības valsts birojam (arī papīra formātā).

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 Vides
pārraudzības valsts birojā, iesniegumu iesniedzot Ventspils reģionālā vides pārvaldē, Dārzu iela 2,
Ventspils, LV-3601.

Direktore:

Guna Segliņa, vecākā eksperte, 26121506, 63624660

guna.seglina@ventspils.vvd.gov.lv

I.Pļaviņa

Pielikums

Atļauja B kategorijas piesārņojošai darbībai
B kategorijas atļauja Nr. VE10IB0053
Valsts vides dienesta Ventspils reģionālā vides pārvalde
Adrese:
Dārzu iela 2, Ventspils, LV-3601
Tālruņa numurs:
636 24660, 636 25332
Komersanta (vai citas personas) firmas (nosaukums): AS „Tukuma
Juridiskā adrese: „Straume”, Tumes pagasts, Tukuma novads, LV-3139

straume”

Vienotais reģistrācijas numurs: 49203000577
Reģistrācijas datums Uzņēmumu reģistra komercreģistrā: 05.07.2004.
Iekārta, operators:

Akciju sabiedrība „Tukuma straume”

Adrese: „Straume”, Tumes pagasts, Tukuma novads, LV-3139
Teritorijas kods:

0900284

Paredzētās piesārņojošās darbības veids atbilstoši likuma “Par piesārņojumu” pielikumam vai Ministru kabineta 2002.
gada 9. jūlija noteikumu Nr. 294 “Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošās darbības un
izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai” 1.pielikumam:

7. 2. iekārtas pārtikas produktu ražošanai, kurās apstrādā un pārstrādā dzīvnieku izcelsmes produktus
(izņemot pienu) un saražo no 1 līdz 75 tonnām gatavās produkcijas dienā vai kurās apstrādā un pārstrādā
augu izcelsmes produktus un saražo no 1 līdz 300 tonnām gatavās produkcijas dienā (ceturkšņa vidējais
rādītājs), tai skaitā:
7.2.8. graudu pārstrāde;
1.1.sadedzināšanas iekārtas, kuru ievadītā siltuma jauda ir:
1.1.2. No 0,5 līdz 50 megavatiem, ja sadedzināšanas iekārtā izmanto šķidro kurināmo, izņemot degvieleļļu
(mazutu);
2. pielikumam:
1.3. degvielas uzpildes stacijas ar degvielas apjomu (lielāko kopējo degvielas daudzumu, kas pārsūknēts
pēdējo triju gadu laikā) līdz 2000 m³ gadā;
6.1. visu kategoriju (L, M, N, O) mehānisko sauszemes transportlīdzekļu, mobilās lauksaimniecības
tehnikas un satiksmē neizmantojamu pārvietojamu mehānismu un citu pārvietojamu agregātu remonta un
apkopes darbnīcām, kurās veic Ministru kabineta 2004.gada 22.aprīļa noteikumos Nr.380 “Vides prasības
mehānisko transportlīdzekļu remontdarbnīcu izveidei un darbībai” 2.punktā paredzētās darbības;
6.2. ķīmijas un bioloģijas laboratorijas (izņemot mācību laboratorijas)
6.3. notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ar jaudu no 5 līdz 20 kubikmetriem diennaktī, ja notekūdeņus novada
vidē

NACE kods: 10.91; 10.92; 36.00; 37.00
PRODCOM kods (kodi): 10.91.35.00; 10.91.37.00, 10.91.39.00
Atļaujas iesnieguma pieņemšanas datums: 27.09.2010.
Atļauja izsniegta jaunai piesārņojošajai darbībai
Atļauja izsniegta esošai piesārņojošajai darbībai
Atļauja izsniegta būtiskām izmaiņām piesārņojošajā darbībā
Lēmumu par atļaujas izsniegšanu vai atļaujas nosacījumiem var apstrīdēt Vides pārraudzības valsts birojā mēneša
laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
Atļaujas nosacījumus var pārskatīt visā tās derīguma termiņa laikā, pamatojoties uz likuma “Par piesārņojumu” 32.
panta 3.1 daļu.

Izsniegšanas datums: 14.10.2010. vietas nosaukums: Ventspils
Valsts vides dienesta
Ventspils reģionālās vides pārvaldes direktores vietniece
Kontroles daļas vadītāja:

A.Adamsone

(paraksts un tā atšifrējums)

Datums 14.10.2010.

Z.v.
Piezīme. Dokumenta rekvizītus „paraksts”, „datums”, un „zīmoga” („z.v.”) neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir
sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.
( MK 06.01.2009. noteikumu Nr.11 redakcijā, kas stājas spēkā ar 11.01.2009)

