JELGAVAS REĢIONĀLĀ VIDES PĀRVALDE
Kazarmes iela 17a, Jelgava, LV-3007, tālr.+ 371 63023228, fax +371 63080666, e-pasts jelgava@jelgava.vvd.gov.lv, www.vvd.gov.lv

26.04.2017.
Uz -

Nr. 3.5-10/ 596
Nr. -

SIA „Ozolnieku KSDU”
Kastaņu iela 2, Ozolnieki,
Ozolnieku novads, LV-3018
info@oksdu.lv
Kopija:
Vides pārraudzības valsts birojam
vpvb@vpvb.gov.lv
Ozolnieku novada Domei
ozolnieki@ozolnieki.lv;
Veselības inspekcijas Zemgales
kontroles nodaļai
zemgale@vi.gov.lv

Par lēmuma nosūtīšanu
Saskaņā ar 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” 64. punktu, nosūtām Jums 26.04.2017. pieņemto
lēmumu Nr.JE17VL0053 par precizējumiem SIA “Ozolnieku KSDU” (turpmāk operators)
20.03.2012. B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujā Nr.JE12IB0011 operatora
notekūdeņu bioloģisko attīrīšanas iekārtu darbībai “Seskos” Salgales pagastā, Emburgas
ciematā, Ozolnieku novadā.

Pielikumā: Lēmums Nr.JE17VL0053 uz 2 lpp.
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Nr. JE17VL0053

Par precizējumiem B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas Nr.JE12IB0011
nosacījumos.
Adresāts:
SIA „Ozolnieku KSDU”( turpmāk Operators, Adresāts), reģistrācijas Nr. 41703003356,
Kastaņu iela 2, Ozolnieki, Ozolnieku pag., Ozolnieku nov., LV-3018.
Izvērtētā dokumentācija:
1. Pārvaldes 20.03.2012. izsniegtā B kategorijas piesārņojošas darbības atļauja
Nr.JE12IB0011 operatora notekūdeņu bioloģisko attīrīšanas iekārtu (NAI) “Emburga”
darbībai “Seskos” Salgales pagastā, Emburgas ciematā, Ozolnieku novadā.
2.

Pārvaldes 14.03.2014. izsniegtā B kategorijas piesārņojošas darbības atļauja
Nr.JE14IB0011 operatora notekūdeņu bioloģisko attīrīšanas iekārtu darbībai Garozas
ciematā, Salgales pagastā, Ozolnieku novadā.

Faktu konstatējums un argumenti lēmuma pieņemšanai:
1) Pārvalde ir Adresātam 20.03.2012. izsniegusi B kategorijas piesārņojošo darbības atļauju
Nr.JE12IB0011 (turpmāk tekstā Atļauja) uz visu iekārtas darbības laiku. Atbilstoši
Atļaujas „B” un „C” sadaļās norādītajai informācijai: NAI “Emburga” Salgales pagastā,
“Seskos” Emburgas ciematā, Ozolnieku novadā ir noradīts (identifikācijas Nr.A200026 –
Valsts SIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” (turpmāk-LVĢMC), un
Atļaujā izplūdes avotam (Garozes upei) ir norādīts identifikācijas Nr. N200663.
2) Pārvalde Atļaujā ir pieļāvusi acīmredzamu pārrakstīšanās kļūdu attiecībā uz identifikācijas
Nr. norādīšanu NAI “Emburga”, respektīvi, tādi paši identifikācijas Nr. ir norādīti
Pārvaldes 14.03.2014. izsniegtajā Atļaujā, operatora notekūdeņu bioloģisko attīrīšanas
iekārtu darbībai Garozas ciematā, Salgales pagastā, Ozolnieku novadā.
3) Izvērtējot iepriekš norādīto informāciju, Pārvalde konstatēja, ka, sagatavojot atļauju, ir
pieļauta neprecizitāte, kas ir uzskatāma par pārrakstīšanās kļūdu Administratīvā procesa
likuma 72. panta pirmās daļas izpratnē, un kuras Pārvalde var labot jebkurā Atļaujas

darbības laikā. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 55. panta otro daļu, Pārvalde
pēc savas iniciatīvas ir uzsākusi administratīvo procesu kļūdu novēršanai.
4) Pārvalde izvērtējot iepriekš norādīto informāciju, secināja, ka minētās izmaiņas
piesārņojošā darbībā nav saistītas ar piesārņojošo vielu emisiju palielināšanu un vides
kvalitātes pasliktināšanu, izmaiņas vērtējamas kā nebūtiskas.
5) Likuma “Par piesārņojumu” 32.panta otrā daļa, nosaka, ka reģionālā vides pārvalde
Ministru kabineta noteiktajā kārtībā pārskata atļaujas nosacījumus un, ja nepieciešams, tos
atjauno vai papildina, 32.panta trešās daļas 5. punkts nosaka, ka atļaujas nosacījumus
pārskata pirms piesārņojošās darbības izmaiņām, savukārt trīs prim daļa nosaka, ka
atļaujas nosacījumus var pārskatīt, atjaunot un papildināt visā atļaujas darbības laikā un
Pārvalde veiks nepieciešamos precizējumus.
Lēmums:
Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 8. pantā noteikto tiesību normu saprātīgas
piemērošanas principu, 65. un 66. pantā noteikto, apsverot administratīvā akta izdošanas
lietderību un ņemot vērā konstatētos faktus un to izvērtējumu, iepriekš minētās tiesību normas
un lēmuma pieņemšanas pamatojumu Pārvalde nolemj veikt sekojošus precizējumus
20.03.2012. B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujā Nr.JE12IB0011, nemainot tās
derīguma termiņu un citus nosacījumus:
1)izteikt visā Atļaujas tekstā un tabulās - NAI “Emburga” identifikācijas Nr. sekojošā
redakcijā: Nr.A200027;
2)izteikt Atļaujā un tabulās novadīšanas vietas identifikācijas Nr. sekojošā redakcijā:
Nr.N200026.
Piemērotās tiesību normas
Likuma “Par piesārņojumu” 30.panta pirmā daļa, 32.panta otrā daļa, 32.panta trešās daļas 5.
punkts, 3 prim daļa, Administratīvā procesa likuma 72. panta pirmā daļa, 55. panta otrā daļa,
8.; 65. un 66.panti.

Lēmums stājas spēkā ar tā saņemšanas brīdi un ir atļaujas Nr. JE12IB0011 neatņemama
sastāvdaļa. Atļaujas turētāja pienākums ir uzrādīt šo lēmumu kontrolējošām institūcijām.
Lēmumu un tā nosacījumus var apstrīdēt Vides pārraudzības valsts birojā (Rūpniecības ielā
23, Rīgā) 30 dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas, pamatojoties uz Administratīvā
procesa likuma 76. panta pirmās, otrās daļas un 79. panta pirmās daļas nosacījumiem,
iesniedzot pamatotu iesniegumu Jelgavas reģionālajā vides pārvaldē Jelgavā, Kazarmes ielā
17a.
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