Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

VALSTS VIDES DIENESTA
JELGAVAS REĢIONĀLĀ VIDES PĀRVALDE
Reģistrācijas Nr.90000017078, Kazarmes iela 17a, Jelgava, LV-3007,
tālrunis 63023228, fakss 63080666, e-pasts: jelgava@jelgava.vvd.gov.lv

Jelgavā

16.12.2014.
Uz 01.12.2014.

Nr. 3.5-10/1815
Nr. 1-5/18/18

Auces novada pašvaldības
Lielauces pagasta pārvaldes
vadītāja p.i. A. Miksim
e-pasta adrese: lielaucespp@zemgale.lv
Kopijas:
Vides pārraudzības valsts birojam
vpvb@vpvb.gov.lv;
Auces novada pašvaldībai
dome@dome.auce.lv;
Veselības inspekcijai: zemgale@vi.gov.lv

Par B kategorijas piesārņojošas darbības
atļaujas Nr.JE11IB0006 pārreģistrāciju

Nosūtam Jums lēmumu Nr.JE14VL0110 par 22.02.2011. izsniegtās Lielauces pagasta
pārvaldes B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas Nr.JE11IB0006 (Īles ciemata
notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas iekārtu „Mālniekos”, Īles ciemā, Īles pagastā, Auces
novadā darbībai) pārreģistrāciju uz SIA „Auces komunālie pakalpojumi” vārda.

Pielikumā:

Lēmums Nr. JE14VL0110 uz 3 lpp.

Direktora p.i.

J. Ližus

Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisku parakstu un satur laika zīmogu

M.Ruhmane, vecākā eksperte
63023228, mara.ruhmane@jelgava.vvd.gov.lv
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Nr.JE14VL0110

Par B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas Nr.JE11IB0006 pārreģistrāciju

Adresāts (iesniedzējs):
Auces novada Lielauces pagasta pārvalde (turpmāk – Adresāts), reģistrācijas Nr.
90009116331, juridiskā adrese: “Ezerkrasti ”, Lielauces pagasts, Auces novads, LV-3723, epasts: lielaucespp@zemgale.lv, pārvaldes vadītāja p.i. A. Miksis.
Iesniedzēja prasījums:
Pārreģistrēt 22.02.2011. Valsts vides dienesta Jelgavas reģionālajā vides pārvaldē (turpmāk
tekstā Pārvalde) izsniegto Adresātam B kategorijas piesārņojošas darbības atļauju Nr.
JE11IB0006 (Īles ciemata notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas iekārtu darbībai „Mālniekos”,
Īles ciemā, Īles pagastā, Auces novadā) uz SIA “Auces komunālie pakalpojumi” vārda,
sakarā ar Auces novada domes 27.08.2014. Lēmumu Nr.200 (prot.Nr.8, 12$) “Par ūdens
apgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu Īles pagastā”.
Izvērtētā dokumentācija:
1) Adresāta 01.12.2014. iesniegums Nr.1-5/18/18.
2) Pārvaldes 22.02.2011. izsniegtā atļauja Nr.JE11IB0006 B kategorijas piesārņojošās
darbības veikšanai, Īles ciemata notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas iekārtu darbībai
(turpmāk tekstā – Atļauja).
3) Auces novada domes 27.08.2014. Lēmums Nr.200 (prot.Nr.8, 12$) „Par ūdens
apgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu Īles pagastā”.
4) SIA “Auces komunālie pakalpojumi” Komersanta reģistrācijas apliecība.
Faktu konstatējums:
1)
Pārvalde 22.02.2011. ir izsniegusi Adresātam Īles ciemata notekūdeņu bioloģisko
attīrīšanas iekārtu (NAI) darbībai „Mālniekos”, Īles ciemā, Īles pagastā, Auces novadā B
kategorijas piesārņojošo darbību atļauju Nr.JE11IB0006, atbilstoši Ministru kabineta 2010.
gada 30. novembra noteikumu Nr. 1082 “Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas
piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A un B piesārņojošās darbības veikšanai” 1.
pielikuma 5.8. apakšpunktam – to notekūdeņu dūņu un atkritumu apglabāšanas,
uzglabāšanas vai kompostēšanas vietas, kuri nav pielīdzināmi bīstamajiem atkritumiem,
1

8.9. apakšpunktam – notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru
diennaktī, kuras attīrītos notekūdeņus novada vidē.
Atļauja ir izsniegta uz visu attiecīgās iekārtās darbības laiku.
2) Pārvalde, izvērtējot Adresāta iesniegumu, konstatēja: saskaņā ar Auces novada domes
27.08.2014. Lēmumu Nr.200 “Par ūdens apgādes un kanalizācijas pakalpojumu
sniegšanu Īles pagastā”, Adresāta ūdens apgādes un kanalizācijas pakalpojumu
apsaimniekošanas funkcijas, sākot ar 01.09.2014. pārņem SIA “Auces komunālie
pakalpojumi”;
3)

Likuma “Par piesārņojumu” 30. panta trešā daļa nosaka, ka, ja mainās iekārtas
operators, reģionālā vides pārvalde, pamatojoties uz operatora iesniegumu, precizē
atļauju, ierakstot tajā datus par jauno operatoru, nemainot tās termiņu un nosacījumus.

4)

Ministru kabineta 30.08.2011. noteikumu Nr.666 “Noteikumi par valsts nodevu par
atļaujas izsniegšanu A vai B kategorijas piesārņojošai darbībai, atļaujas nosacījumu
pārskatīšanu, kā arī valsts nodevas maksāšanas kārtību un atvieglojumiem” 10.2.punkts
nosaka, ka operatoram valsts nodeva par atļaujas pārskatīšanu nav jāmaksā, ja atļaujā
tiek ierosināti un izdarīti grozījumi, kas nav saistīti ar atļaujas nosacījumu pārskatīšanu
A vai B kategorijas piesārņojošai darbībai.

Lēmums:
Pamatojoties uz augstākminēto, Pārvalde nolemj pārreģistrēt 22.02.2011. izsniegto Auces
novada Lielauces pagasta pārvaldei B kategorijas piesārņojošās darbības atļauju Nr.
JE11IB0006, nemainot tās termiņu un nosacījumus:
aizstāt Atļaujas titullapā .1.punktā un visā atļaujas tekstā informāciju par operatoru:
Komersanta nosaukums:
Lielauces pagasta pārvalde
Juridiskā adrese:
„Ezerkrasti”, Lielauces pagasts, Auces novads, LV-3723
Vienotais reģistrācijas numurs:
LV 90009116331
Reģistrācijas datums Uzņēmumu reģistrā : 07.09.2009.
ar informāciju par jaunu operatoru:
Komersanta nosaukums:

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
“Auces komunālie pakalpojumi”
Juridiskā adrese:
Miera iela 29, Auce, Auces novads, LV-3708
Vienotais reģistrācijas numurs:
45103000574
Reģistrācijas datums Uzņēmumu reģistrā : 28.01.2004.
Reģistrācijas datums Uzņēmumu reģistra komercreģistrā: 24.11.2004.
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Piemērotās tiesību normas:
Likuma “Par piesārņojumu” 30.panta trešā daļa.

Lēmums JE14VL0110 stājas spēkā ar tā saņemšanas brīdi, un ir atļaujas Nr.JE11IB0006
neatņemama sastāvdaļa, kopš lēmuma spēkā stāšanās dienas. Atļaujas turētāja pienākums ir
uzrādīt šo lēmumu kontrolējošām institūcijām.

Lēmumu var apstrīdēt Vides pārraudzības valsts birojā mēneša laikā no lēmuma spēkā
stāšanās dienas, pamatojoties uz “Administratīvā procesa likuma” 76.panta pirmās, otrās
daļas, 77. panta un 79.panta pirmās daļas nosacījumiem, iesniedzot iesniegumu Jelgavas
reģionālajā vides pārvaldē Jelgavā, Kazarmes ielā 17a, LV-3007.

Direktora p.i.

J. Ližus

Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisku parakstu un satur laika zīmogu

M.Ruhmane, vecākā eksperte,
63023228; mara.ruhmane@jelgava.vvd.gov.lv
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