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Rīgā

2018.gada 1. jūnijā

Lēmums Nr. RI18VL0164
Par precizējumiem PSIA „NORMA K” B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujā
Nr. RI11IB0025
Adresāts: Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „NORMA K”, vienotais reģistrācijas
numurs: 40003312216, juridiskā adrese: Nākotnes iela 1, Mālpils, Mālpils novads, LV-2152.
Paredzētā darbības vieta: Mālpils un Sidgunda, Mālpils novads, LV-2152.
Iesniedzēja prasījums:
Pamatojoties uz to, ka PSIA „NORMA K”, ir saņēmusi jaunu ūdens resursu lietošanas atļauju,
nepieciešams veikt izmaiņas Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes
(turpmāk – Pārvalde) 22.02.2011. izsniegtajā B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujā
Nr.RI11IB0025.
Izvērtētā dokumentācija:
1. Pārvaldes 22.02.2011. izsniegtā PSIA „NORMA K” B kategorijas piesārņojošas darbības
atļauja Nr.RI11IB0025.
2. PSIA „NORMA K” 17.01.2018. iesniegums ūdens resursu lietošanas atļaujas saņemšanai.
3. PSIA „NORMA K” 13.03.2018. precizēts iesniegums ūdens resursu lietošanas atļaujas
saņemšanai.
4. PSIA „NORMA K” 24.04.2018. papildinformācija ūdens resursu lietošanas atļaujas
saņemšanai.
Faktu konstatējums un izvērtējums:
1. Pārvalde 22.02.2011. ir izsniegusi PSIA „NORMA K” atļauju Nr.RI11IB0025 B
kategorijas piesārņojošai darbībai Mālpilī un Sidgundā atbilstoši MK 30.11.2010.
noteikumu Nr. 1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošās
darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai”
(turpmāk – MK noteikumi Nr. 1082) 1. pielikuma 8. punkta 8.9. apakšpunktam
notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru diennaktī,
kuras attīrītos notekūdeņus novada vidē un 5. punkta 5.8. apakšpunktam apglabāšanas,
uzglabāšanas vai kompostēšanas vietas tādām notekūdeņu dūņām, kas saskaņā ar
normatīvajiem aktiem nav pielīdzināmas bīstamajiem atkritumiem. Atļaujā iekļauti arī
nosacījumi pazemes ūdens ieguvei.
3. PSIA „NORMA K” 17.01.2018. iesniedza iesniegumu ūdens resursu lietošanas atļaujas
saņemšanai.
4. PSIA „NORMA K” 13.03.2018. iesniedza precizētu iesniegumu ūdens resursu lietošanas
atļaujas saņemšanai.
5. Pārvalde 03.04.2018. pieņēma PSIA „NORMA K” iesniegumu ūdens resursu lietošanas
atļaujas saņemšanai.
6. PSIA „NORMA K” 24.04.2018. atkārtoti iesniedza iesniegumu ūdens resursu lietošanas

7.

8.

9.

atļaujas saņemšanai, precizējot informāciju par pazemes ūdens ieguves urbumu
izmantošanu un ieguves apjomiem.
Ūdens apsaimniekošanas likuma 7. pants nosaka, ka ūdens resursu lietotāja pienākums ir
saņemt normatīvajos aktos paredzētās atļaujas darbībām, kas ir saistītas ar ūdens resursu
lietošanu. Līdz ar to Pārvalde 01.06.2018. izsniedza PSIA „NORMA K” ūdens resursu
lietošanas atļauju Nr. RI18DU0007.
Pamatojoties uz to, ka Pārvalde izsniedza ūdens resursu lietošanas atļauju, nepieciešams
svītrot no B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas Nr. RI11IB0025 nosacījumus un
limitus pazemes ūdens resursu ieguvei un lietošanai.
Pārvalde, izvērtējot iesniegto informāciju, secina, ka izmaiņas nav uzskatāmas par
būtiskām, tāpēc nav nepieciešams izdarīt grozījumus atļaujas nosacījumos, bet veikt
atļaujas precizējumus saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 30. panta pirmo daļu.

Pieņemtais lēmums:
Ņemot vērā konstatētos faktus un to izvērtējumu, kā arī ievērojot Administratīvā procesa
likuma 55. panta 1. punktu, 67. pantu un 72. pantu, Pārvalde pieņem lēmumu precizēt
nosacījumus 22.02.2011. izsniegtajā B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujā
Nr. RI11IB0025:
1.
2.

Svītrot atļaujā nosacījumus pazemes ūdens resursu ieguvei.
Visā atļaujas tekstā, tabulās un kopsavilkumā izteikt informāciju par pazemes
ūdens resursu ieguvi šādā redakcijā:
Pazemes ūdens ieguve un lietošana saskaņā ar 01.06.2018. izsniegto ūdens resursu
lietošanas atļauju Nr. RI18DU0007.

Adresātam uzliktais tiesiskais pienākums:
Šis lēmums ir neatņemama B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas Nr. RI11IB0025
sastāvdaļa kopš lēmuma spēkā stāšanās dienas. Atļaujas turētāja pienākums ir veikt
piesārņojošo darbību atbilstoši atļaujā un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.
Norāde, kur un kādā termiņā šo administratīvo aktu var apstrīdēt vai pārsūdzēt:
Atbilstoši likuma „Par piesārņojumu” 50. panta pirmajai daļai un Administratīvā procesa
likuma 77.pantam šo Pārvaldes lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā Vides pārraudzības
valsts birojā, iesniegumu iesniedzot Pārvaldē (Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV-1045).
Piemērotās tiesību normas:
1. Likuma „Par piesārņojumu” 30. panta pirmā daļa un 50. panta pirmā daļa.
2. Administratīvā procesa likuma 55. panta 1. punkts un 67. pants.
3. Ūdens apsaimniekošanas likuma 7. pants.

Direktore

D.Kalēja

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO
PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Lēmums nosūtīts:
 Mālpils novada pašvaldībai;
 Veselības inspekcijai;
 Vides pārraudzības valsts birojam.
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