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LĒMUMS
Liepājā
2018.gada 7.decembrī

Nr.LI18VL0101

Par 2012.gada 29.jūnijā Kazdangas pagasta pārvaldei izsniegtās B kategorijas
piesārņojošās darbības atļaujas Nr.LI12IB0031precizēšanu.
Adresāts:
Kazdangas pagasta pārvalde, reģistrācijas Nr.90000031565, juridiskā adrese: Ķiršu gatve 1,
Kazdanga, Kazdangas pagasts, Aizputes novads, LV-3457.
Iesniedzēja prasījums: Neattiecas
Dalībnieku viedokļi un argumenti: Neattiecas
Faktu konstatējums un lēmuma pieņemšanas pamatojums:
Valsts vides dienesta Liepājas reģionālā vides pārvalde (turpmāk - Pārvalde) 2012.gada
29.jūnijā Kazdangas pagasta pārvaldei ir izsniegusi atļauju B kategorijas piesārņojošai darbībai
Nr.LI12IB0031 (turpmāk - Atļauja) Kazdangas ciema notekūdeņu bioloģiskām attīrīšanas
iekārtām adresē: Avenes, Kazdanga, Kazdangas pagasts, Aizputes novads (kadastra Nr.6468 003
0082) ar derīguma termiņu - uz visu iekārtas darbības laiku. Piesārņojošās darbības veids
atbilstoši Ministru kabineta 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” 1.pielikuma 8.9. punktam – notekūdeņu attīrīšanas iekārtas (darbības) ar jaudu
20 un vairāk m3 diennaktī, kuras attīrītos notekūdeņus novada vidē.
Pārvalde ir konstatējusi, ka, izsniedzot Atļauju, ir pieļautas neprecizitātes 16.tabulā
“Piesārņojošās vielas notekūdeņos”, kas ir uzskatāmas par pārrakstīšanās kļūdu. Administratīvā
procesa likuma 72.panta pirmā daļa nosaka, ka pārrakstīšanās vai matemātiskā aprēķina kļūdu, kā
arī citas kļūdas un trūkumus iestāde var tekstā izlabot jebkurā laikā, ja tas nemaina dokumenta
būtību.
Pārvalde, pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 55.panta otro daļu, pēc savas
iniciatīvas, ir uzsākusi administratīvo procesu šīs kļūdas novēršanai. Atļaujā Nr.LI12IB0031 tiks
precizēta 16.tabula „Piesārņojošās vielas notekūdeņos”.
Ievērojot Administratīvā procesa likuma 10.pantā ietvertā tiesiskās paļāvības principu,
Pārvalde secina, ka konkrētā situācija, kad Pārvalde Atļaujā Nr.LI12IB0031 precizēs 16.tabulu
„Piesārņojošās vielas notekūdeņos” nemaina Atļaujas būtību un, ņemot vērā 72.pantā noteikto
kļūdu labošanas iespēju, šī kļūda ir labojama.
Piemērotās tiesību normas:
2001.gada 25.oktobra „Administratīvā procesa likums” 10.pants, 55.panta otrā daļa, 65.panta
ceturtā daļa, 67.pants, 72.panta pirmā daļa.

Pieņemtais lēmums:
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz šajā lēmumā norādītajām tiesību normām, Pārvalde nolemj veikt Atļaujas Nr.LI12IB0031 16.tabulas
precizēšanu:
Atļaujas 16.tabulu izteikt šādā redakcijā:
„16.tabula
Piesārņojošās vielas notekūdeņos
Novadīšanas
vietas
identifikācijas
numurs (1)

N400196

Piesārņojošā viela,
parametrs/ kods (2)

Koncentrācija, ko
nedrīkst
pārsniegt
(mg/l) (3)

Susp.vielas

230 026

35

BSP5

230 003

25

ĶSP

230 004

125

N kopējais

230 015

-

P kopējais

230 016

-

Pirms attīrīšanas
mg/l, 24
stundās
(vidēji) *
120-450
150-350
210-740
-

tonnas
gadā
(vidēji )

12-47
15-36
22-77

90
70-90
75

-

N/NH4

230 012

-

N/NO3

230 013

-

-

-

P/PO4

230 010

-

-

-

-

Īss lietotās attīrīšanas
apraksts un tās
efektivitāte (%)*

-

A400215
Aerotenks ar biodīķi;
jauda
400 m3/dnn

Pēc attīrīšanas
mg/l,
tonnas
24 stundās
gadā
(vidēji)
(vidēji)
*

Mazāk nekā
35
25
125
Atbilstoša
attīrīšana
Atbilstoša
attīrīšana
Atbilstoša
attīrīšana
Atbilstoša
attīrīšana
Atbilstoša
attīrīšana

Mazāk nekā
3,66
2,61
13,07
Bez limita
Bez limita
Bez limita
Bez limita
Bez limita

* - saskaņā ar MK noteikumiem Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” 52., 53.punkts, 5.pielikums
Piezīmes.(1) Novadīšanas vietai norāda Valsts vides dienesta reģionālās vides pārvaldes piešķirto identifikācijas numuru. Ja šāds numurs nav piešķirts, aili neaizpilda.
(2) Vielas kods saskaņā ar valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" apstiprinātu sarakstu.
(3) Norāda tikai atļaujā.

Lēmums ir neatņemama Kazdangas pagasta pārvaldes Atļaujas Nr.LI12IB0031 sastāvdaļa un
Atļaujas turētāja pienākums ir uzrādīt šo lēmumu kontrolējošām institūcijām.
Lēmumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Vides pārraudzības valsts
birojā. Iesniegumu par apstrīdēšanu iesniegt Liepājas reģionālajā vides pārvaldē, Jaunā ostmalā
2a, Liepājā, LV-3401.
Lēmuma kopija nosūtīta:
1. Veselības inspekcijas Kurzemes kontroles nodaļa, reģistrācijas Nr.90002448818,
E.Veidenbauma iela 11, Liepāja, LV-3401, e-pasts: kurzeme@vi.gov.lv.
2. Vides pārraudzības valsts birojs, reģistrācijas Nr.90000628077, Rūpniecības iela 23, Rīga,
LV-1045, e-pasts: vpvb@vpvb.gov.lv.
3. Aizputes novada pašvaldībai, reģistrācijas Nr. 90000031743, Atmodas iela 22, Aizpute,
Aizputes novads, LV-3456, e-pasts: dome@kuldiga.lv.

Direktors

(paraksts*)

H.Verbelis

* ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN
SATUR LAIKA ZĪMOGU
Bērzupe 63426719
lilita.berzupe@liepaja.vvd.gov.lv

