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Rēzeknē

16.12.2016.

Lēmums Nr.RE16VL0083
Par 2013. gada 27. maijā SIA „Auto Smēde” izsniegtās B kategorijas atļaujas Nr.
RE13IB0014 grozīšanu
Adresāts:
SIA „Auto Smēde”, reģ.Nr. 424030322020, adrese: Stacijas iela 47-37, Ludza, Ludzas
novads, LV-5701
Iesniedzēja prasījums:
Valsts vides dienesta Rēzeknes reģionālā vides pārvalde (turpmāk tekstā- VVD Rēzeknes
RVP) 2016. gada 24. oktobrī ir saņēmusi SIA „Auto Smēde” iesniegumu ar lūgumu grozīt
27.05.2013. izsniegto B kategorijas piesārņojošas darbības atļauju Nr. RE13IB0014 nolietoto
transportlīdzekļu apstrādes iekārtas un remontdarbnīcas darbībai Rūpniecības ielā 1D, Ludzā.
Uzņēmums vēlas, lai atļaujas C sadaļā 13.1. punktā tiktu pārskatīts 1. un 2. nosacījums.
Dalībnieku viedoklis un argumenti:
Iesnieguma iesniedzējs savu lūgumu pamato ar to, ka nolietotie transportlīdzekļi tiek
demontēti uzreiz pēc atvešanas un demontāžas darbi notiek telpā ar betonētu grīdas segumu,
nolietoto transportlīdzekļu uzglabāšana pirms apstrādes uzņēmuma teritorijā nav paredzēta;
nolietoto transportlīdzekļu apstrādes (demontāžas) telpā un remontdarbnīcā netiek radīti
notekūdeņi, kā arī nav pieslēguma kanalizācijas sistēmai.
Izvērtētā dokumentācija:
1. SIA „Auto Smēde” 24.10.2016. iesniegums uz 35 lapām;
2. VVD Rēzeknes RVP 27.05.2013. izsniegtā B kategorijas atļauja Nr.RE13IB0014 uz
41 lapas;
3. VVD Rēzeknes RVP 26.09.2016. Ziņojums par pārbaudes rezultātiem Nr. 375061/2016 uz 5 lapām.
Faktu konstatējums un iesnieguma izvērtējums:
Izvērtējot SIA „Auto Smēde” iesniegumā sniegto informāciju, VVD Rēzeknes RVP rīcībā
esošo informāciju, tika secināts sekojošais:
1. VVD Rēzeknes RVP 27.05.2013. ir izsniegusi SIA „Auto Smēde” B kategorijas
piesārņojošās darbības atļauju Nr. RE13IB0014 nolietoto transportlīdzekļu un
remontdarbnīcas darbībai Ludzas novada Ludzā, Rūpniecības ielā 1D.

2. VVD Rēzeknes RVP 24.10.2016. ir saņēmusi SIA „Auto Smēde” iesniegumu ar
lūgumu pārskatīt B kategorijas atļaujas C sadaļas 13.1. punkta 1. un 2. nosacījumu:
„1. Virszemes noteces ūdeņus (pirms novadīšanas grāvī) attīrīt no naftas produktiem un
suspendētajām vielām (Likums „Par piesārņojumu” 4.p.).
2. Notekūdeņus, kas rodas nolietoto transportlīdzekļu apstrādes darba vietās un
transportlīdzekļu remontdarbnīcas vietās, kurās var notikt naftas produktu noplūde, pirms
novadīšanas kanalizācijas sistēmā, attīrīt ar filtriem, kas uztver naftas produktus un
suspendētās vielas (22.04.2004. MK noteikumi Nr.380 „Vides prasības mehānisko
transportlīdzekļu remontdarbnīcu izveidei un darbībai” 13.p.).”
3. SIA „Auto Smēde” savu prasījumu pamato ar to, ka:
-

nolietotie transportlīdzekļi tiek demontēti uzreiz pēc atvešanas, un demontāžas
darbi notiek telpā ar betonētu grīdas segumu, nolietoto transportlīdzekļu
uzglabāšana pirms apstrādes uzņēmuma teritorijā nav paredzēta;

-

transportlīdzekļu demontāžas telpā un remontdarbnīcas telpā nav pieslēguma
kanalizācijas sistēmai, kā arī demontāžas un remontdarbu laikā netiek radīti ar
naftas produktiem piesārņoti notekūdeņi, kas būtu novadāmi kanalizācijas sistēmā.

4. VVD Rēzeknes RVP izvērtēja sniegto informāciju un konstatēja sekojošo:
4.1. saskaņā ar iesniegumā atļaujās saņemšanai norādīto informāciju nolietoto
transportlīdzekļu apstrādes iekārtā gada laikā plānots apstrādāt līdz 120 nolietotajiem
transportlīdzekļiem gadā, kā arī iekārtā tiek veikta mehānisko transportlīdzekļu apkope un
remontdarbi;
4.2. atbilstoši VVD Rēzeknes RVP 26.09.2016. Ziņojumam par pārbaudes rezultātiem
Nr.375-061/2016 uzņēmuma teritorija ir daļēji asfaltēta, teritorijā tiek turētas daļēji
demontētas automašīnas, kā arī automašīnas, kurām nepieciešams veikt remontdarbus. Lai
novērstu iespējamo augsnes un gruntsūdeņu piesārņojumu, tā uzņēmuma teritorijas daļa,
kurā tiek turēti daļēji demontēti transportlīdzekļi vai transportlīdzekļi līdz izjaukšanai, kā
arī automašīnas, kurām nepieciešams veikt remontdarbus, ir jāaprīko ar ūdeni un
piesārņojošas vielas necaurlaidīgu segumu un virszemes noteces savākšanu un attīrīšanu no
naftas produktiem un suspendētām vielām pirms novadīšanas vidē.
4.3. nolietoto transportlīdzekļu demontāžas telpā un remontdarbu veikšanas telpā ir
betonēts grīdas segums. Demontāžas un remontdarbu laikā netiek radīti notekūdeņi, telpai
nav pieslēguma kanalizācijas sistēmai. Tādējādi, pamatojoties uz iepriekš minēto, 13.1.
punkta 2. nosacījums neattiecas uz iekārtas darbību.
Lēmuma pieņemšanas pamatojums:
Pamatojoties uz likuma „Par piesārņojumu” 32. panta otro daļu, kas nosaka, ka
reģionālā vides pārvalde Ministru kabineta noteiktajā kārtība pārskata atļaujas nosacījumus
un, ja nepieciešams, tos atjauno vai papildina, 32. panta 31. daļu, kas nosaka, ka atļaujas
nosacījumus var pārskatīt, atjaunot un papildināt visā atļaujas darbības laikā, pārvalde veic
grozījumus B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujā. Saskaņā ar Ministru kabineta 2010.
gada 30. novembra noteikumu Nr. 1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas
piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību
veikšanai” 49. punktu pārvalde pieņem lēmumu par atļaujas nosacījumu maiņu, ja operators
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pamatojis iesniegumā minēto informāciju un iesnieguma pielikumā pievienojis attiecīgos
dokumentus.
Lēmums
Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 8. pantā noteikto tiesību normu saprātīgas
piemērošanas principu, 55. panta pirmo punktu, 65. un 66. pantā noteikto, apsverot
administratīvā akta izdošanas lietderību un ņemot vērā konstatētos faktus un to izvērtējumu,
lēmuma pieņemšanas pamatojumu, VVD Rēzeknes RVP nolemj veikt grozījumus B
kategorijas atļaujā Nr. RE13IB0014:
1. B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas Nr. RE13IB0014 C sadaļas „Atļaujas
nosacījumi” 13. punkta „Notekūdeņi” 13.1. apakšpunkta „izplūdes, emisijas limiti” 1.
nosacījumu izteikt sekojošā redakcijā:
„1. Līdz 2017. gada 1. augustam teritoriju, kurā tiek turēti transportlīdzekļi līdz
demontāžai, daļēji demontēti transportlīdzekļi, kā arī automašīnas, kurām nepieciešams
veikt remontdarbus, ir jāaprīko ar ūdeni un piesārņojošas vielas necaurlaidīgu segumu un
virszemes noteces savākšanu un attīrīšanu no naftas produktiem un suspendētām vielām
pirms novadīšanas vidē.”
2. B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas Nr. RE13IB0014 C sadaļas „Atļaujas
nosacījumi” 13. punkta „Notekūdeņi” 13.1. apakšpunktā „izplūdes, emisijas limiti”
svītrot 2. nosacījumu.
Piemērotās tiesību normas:
1. 15.03.2001. likuma “Par piesārņojumu” 4. panta pirmās daļas 1. punkts;
2. 25.10.2001. Administratīvā procesa likuma 65.panta ceturtā daļa, 67.pants, 68.panta
pirmā daļa;
3. Ministru kabineta 30.11.2010. noteikumu Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un
C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas
piesārņojošo darbību veikšanai”49. punkts.
Lēmums Nr.RE16VL0083 ir neatņemama B kategorijas atļaujas Nr.RE13IB0014 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);
Ludzas 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,
LV-1045, iesniegumu par apstrīdēšanu iesniedzot VVD Rēzeknes RVP Zemnieku ielā 5,
Rēzeknē, LV-4601.
Ē. Ruskule

Direktore
Apeināne, 64638202
terezija.apeinane@rezekne.vvd.gov.lv
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