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Rēzekne

22.04.2012.

Lēmums Nr.402-L
Par 2010. gada 7. jūnijā Zilupes novada pašvaldības Pasienes pagasta pārvaldei (iekārtaūdenssaimniecības sistēma) izsniegtās B kategorijas atļaujas Nr. RE10IB0043 operatora maiņu
Adresāts: Zilupes novada pašvaldība, reģ.Nr. 90000017383, adrese: Raiņa iela 13, Zilupe,
Zilupes novads, LV-5751
Iesniedzēja prasījums:
Valsts vides dienesta Rēzeknes reģionālā vides pārvalde (turpmāk tekstā VVD Rēzeknes RVP)
2013.gada 16. aprīlī saņēma Zilupes novada pašvaldības iesniegumu ar lūgumu veikt
07.06.2010. operatoram Zilupes novada pašvaldības Pasienes pagasta pārvaldei izsniegtajai B
kategorijas piesārņojošas darbības atļaujai Nr. RE10IB0043 operatora maiņu uz jauno operatoru
SIA „Zilupes LTD”.
Izvērtētā dokumentācija:
Zilupes novada pašvaldība 11.04.2013. iesniegums uz 2 lapām,
VVD Rēzeknes RVP 07.06.2010. B kategorijas atļauja Nr.RE10IB0043 uz 37 lapām.
Dalībnieku viedoklis un argumenti:
Zilupes novada pašvaldība savu lūgumu pamato ar to, ka Zilupes novada dome 2013. gada 13.
janvārī ir pieņēmusi lēmumu deleģēt dzeramā ūdens apgādes un notekūdeņu apsaimniekošanas
funkcijas Pasienes pagastā uzņēmumam SIA „Zilupes LTD”, kas turpmāk būs arī
ūdenssaimniecības sistēmas operators.
Faktu konstatējums un iesnieguma izvērtējums:
Izvērtējot Zilupes novada pašvaldības iesniegumā minēto informāciju, VVD Rēzeknes RVP
secināja, ka:
1. VVD Rēzeknes RVP 2010.gada 7. jūnijā ir izsniegusi Zilupes novada pašvaldības
Pasienes pagasta pārvaldei B kategorijas piesārņojošās darbības atļauju Nr.RE10IB0043
Pasienes pagasta ūdenssaimniecības sistēmas darbībai.
2. Zilupes novada pašvaldība 2013. gada 31. janvārī ir pieņēmusi lēmumu par Pasienes
pagasta ūdensapgādes un notekūdeņu apsaimniekošanas funkciju deleģēšanu
uzņēmumam SIA „Zilupes LTD”.
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Lēmuma pieņemšanas pamatojums:
Saskaņā ar 15.03.2001. likuma „Par piesārņojumu” 30. panta 3. daļu, „ja mainās iekārtas
operators, reģionālā vides pārvalde, pamatojoties uz iesniegumu, precizē atļauju, ierakstot tajā
datus par jauno operatoru, taču nemainot tās termiņu un nosacījumus”.
Lēmums
VVD Rēzeknes RVP pieņem lēmumu atbilstoši likuma “Par piesārņojumu” 30.panta 3. daļai
veikt sekojošus grozījumus B kategorijas atļaujā Nr.RE10IB0043, ierakstot tajā datus par jauno
operatoru:
„Komersanta (vai citas personas) firmas (nosaukums):
SIA „Zilupes LTD”
Juridiskā adrese:

Raiņa iela 13, Zilupe, Zilupes novads, LV-5751

Vienotais reģistrācijas numurs: 46803003381
Reģistrācijas datums Uzņēmumu reģistrā: 20.12.1995.
Reģistrācijas datums Uzņēmumu reģistra komercreģistrā: 08.04.2003.
Piemērotās tiesību normas:
1. Likums “Par piesārņojumu” (15.03.2001).
2. MK noteikumi Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas
darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai”
(30.11.2010).
Lēmums 402-L ir neatņemama B kategorijas atļaujas Nr.RE10IB0043 sastāvdaļa kopš lēmuma
spēkā stāšanās dienas. Atļaujas turētāja pienākums ir uzrādīt šo lēmumu kontrolējošām
institūcijām.
Lēmuma kopija nosūtīta:

Veselības inspekcijas Latgales kontroles nodaļai (elektroniski);

Vides pārraudzības valsts birojam (arī elektroniski);
Zilupes novada pašvaldībai (elektroniski).

Lēmumu saskaņā ar likuma “Par piesārņojumu” 50. panta 1.daļu var apstrīdēt mēneša laikā no
lēmuma spēkā stāšanās dienas Vides pārraudzības valsts birojā Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV1045, iesniegumu par apstrīdēšanu iesniedzot VVD Rēzeknes RVP Zemnieku ielā 5, Rēzeknē,
LV-4601.
Direktore
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