MADONAS REĢIONĀLĀ VIDES PĀRVALDE
Blaumaņa iela 7, Madona, LV-4801, tālr. 64807451, e-pasts: madona@vvd.gov.lv, www.vvd.gov.lv

Madonā, dokumenta datums ir tā elektroniskās parakstīšanas datums
Lēmums Nr.MA18VL0107
Par 2015. gada 21. septembrī izsniegtās B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas
Nr. MA15IB0014 pārreģistrāciju

Adresāts:
SIA „Gulbenes nami”
Reģ. Nr. 54603000121
Gaitnieku iela 1B, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401
Iesniedzēja prasījums:
Valsts vides dienesta Madonas reģionālajā vides pārvaldē (turpmāk – Pārvalde) 2018. gada
12. novembrī ir saņemts SIA „Gulbenes nami” iesniegums par Gulbenes novada Druvienas
pagasta pārvaldei 2015. gada 21. septembrī izsniegtās B kategorijas piesārņojošas darbības
atļaujas Nr. MA15IB0014 pārreģistrāciju uz SIA „Gulbenes nami” vārda.
Izvērtētā dokumentācija:
1. SIA „Gulbenes nami” iesniegums no 12.11.2018.;
2. Gulbenes novada domes protokols Nr. 7 „Par Gulbenes novada Tirzas pagasta
pārvaldes un Gulbenes novada Druvienas pagasta pārvaldes ūdenssaimniecības
pakalpojumu sniegšanas funkciju nodošanu SIA „Gulbenes nami”” no 26.04.2018.
3. B kategorijas piesārņojošas darbības atļauja Nr. MA15IB0014 (izsniegta 2015. gada
21. septembrī).
Faktu konstatējums un lēmuma pamatojums:
1. Pārvalde 2015. gada 21. septembrī Gulbenes novada Druvienas pagasta pārvaldei,
Druvienas ciemata ūdenssaimniecības sistēmai Druvienā, Druvienas pagastā, Gulbenes
novadā, ir izsniegusi B kategorijas piesārņojošas darbības atļauju Nr.MA15IB0014.
2. 2018. gada 12. novembrī Pārvaldē reģistrēts SIA „Gulbenes nami” iesniegums par
Gulbenes novada Druvienas pagasta pārvaldei izsniegtās B kategorijas piesārņojošas
darbības atļaujas Nr. M15IB0014 pārreģistrēšanu uz SIA „Gulbenes nami” vārda.
3. SIA „Gulbenes nami” informē, ka Gulbenes novada pašvaldība, atbilstoši Gulbenes
novada domes protokolam Nr. 7 „Par Gulbenes novada Tirzas pagasta pārvaldes un
Gulbenes novada Druvienas pagasta pārvaldes ūdenssaimniecības pakalpojumu
sniegšanas funkciju nodošanu SIA „Gulbenes nami”” ir pieņēmusi lēmumu nodot
Gulbenes novada Druvienas pagasta pārvaldes ūdenssaimniecības sistēmu SIA
„Gulbenes nami” pārziņā.

4. Atļaujā iekļauti nosacījumi arī pazemes ūdens ieguvei no ūdens apgādes urbuma AA1
Centrs (P600234), AA2 Torņakalns (P600784) un AA3 Mežkleivas (P600235).
5. Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 4. panta pirmās daļas 8.punktu Operators
(iekārta), veicot piesārņojošo darbību, saņem atļauju A vai B kategorijas piesārņojošai
darbībai. Savukārt minētā likuma 1. panta 17.punktā noteikts, ka iekārta ir stacionāra
tehniska vienība, kurā tiek veikta viena vai vairākas A, B vai C kategorijas piesārņojošas
darbības, kā arī citas ar iekārtas pamatdarbību tieši tehniski saistītas darbības, kas
ietekmē emisiju vai piesārņojumu un tiek veiktas ar iekārtas darbību saistītā teritorijā.
Tā kā Druvienas ciemata ūdensapgādes urbumi neatrodas ar notekūdeņu attīrīšanas
iekārtu darbību saistītā teritorijā (vienā īpašumā), uz ūdens resursu ieguvi attiecināms
Ūdens apsaimniekošanas likuma 21. panta pirmās daļas 2.punkts, kurā noteikts, ka
reģionālā vides pārvalde “…izsniedz atļauju ūdens resursu lietošanai darbībām, kuras
ietekmē vai var ietekmēt ūdens kvalitāti, daudzumu vai ūdens ekosistēmas un kuras nav
A vai B kategorijas piesārņojošās darbības ”. No tā izriet, ka Druvienas ciemata ūdens
ieguvei SIA „Gulbenes nami” ir nepieciešams saņemt ūdens resursu lietošanas atļauju.
6. Sakarā ar to, ka uz SIA „Gulbenes nami” vārda ir izsniegtas vairākas ūdens resursu
lietošanas atļaujas, lai mazinātu Operatora administratīvo slogu un nodrošinātu atļauju
caurskatāmību, Pārvalde veiks izsniegto atļauju apvienošanu un informāciju par
Druvienas ciemata ūdensapgādes urbumiem iekļaus SIA „Gulbenes nami” izsniegtajā
ūdens resursu lietošanas atļaujā Nr. MA16DU0007.
7. Ņemot vērā visu iepriekš minēto, Pārvaldei ir jāveic izmaiņas B kategorijas
piesārņojošas darbības atļaujā to pārreģistrējot uz SIA „Gulbenes nami” vārda, kā arī
atļaujas tekstā un tabulās svītrojot informāciju par ūdens apgādes urbumiem saskaņā ar
Ministru kabineta noteikumu Nr. 1082/2010 „Kārtība, kādā piesakāmas A,B un C
kategorijas piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A un B piesārņojošās
darbības veikšanai” 49. un 52. punkta prasībām un nosacījumiem.
Pieņemtais lēmums:
1. Pārvalde pieņem lēmumu - izdarīt izmaiņas 2015. gada 21. septembrī Gulbenes novada
Druvienas pagasta pārvaldei Druvienas ciemata ūdenssaimniecības sistēmai izsniegtajā
B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujā Nr.MA15IB0014.
2. Atļaujas titullapā un visā atļaujā aizstāt tekstu „Gulbenes novada Druvienas pagasta
pārvalde” ar tekstu „SIA „Gulbenes nami”.
Uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) nosaukums: SIA „Gulbenes nami”
Juridiskā adrese: Gaitnieku iela 1B, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401
Vienotais reģistrācijas numurs:
54603000121
Reģistrācijas datums Uzņēmumu reģistrā: 12.11.1991.
Reģistrācijas datums Uzņēmumu reģistra komercreģistrā: 11.10.2002.
3. Svītrot punkta 6. „Pieteiktās darbības īss apraksts” atkāpi „Ūdensapgāde”;
4. Izteikt punkta 9.3. „Resursu izmantošana (ūdens, enerģija un ķīmiskās vielas)”
punktu „Ūdens ”šādā redakcijā:
• Ūdens
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbībai ūdens netiek izmantots. Uz attīrīšanas iekārtām tiek
novadīti notekūdeņi, kas veidojas Druvienas ciematā, kur ūdens tiek iegūts no ūdensapgādes
urbuma AA1 Centrs (P600234) līdz 13 m3/dnn jeb 4 745 m3 gadā, AA2 Torņakalns (P600784)
līdz 38 m3/dnn jeb 13 870 m3 gadā un AA3 Mežkleivas (P600235) līdz 3 m3/dnn jeb 1 095 m3
gadā. Nosacījumi ūdens ieguvei, uzskaitei un kvalitātes kontrolei noteikti ūdens resursu
lietošanas atļaujā Nr.MA16DU0007 (izsniegta 2016. gada 29. jūlijā).
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5. Izteikt punktu 11.1. „Ūdens” šādā redakcijā:
Nosacījumi ūdens ieguvei, uzskaitei un kvalitātes kontrolei noteikti ūdens resursu lietošanas
atļaujā Nr. MA16DU0007 (izsniegta 2016. gada 29. jūlijā).
6. Svītrot tabulu 9. „Ūdens ieguve”;
7. Svītrot tabulu 11. „Ūdens lietošana”;
Piemērotās tiesību normas:
1. Likuma „Par piesārņojumu” 5. pants, 30. panta pirmā daļa, 32. panta otrā daļa; trešās
daļas sestais punkts.
2. Administratīvā procesa likums 55. panta 1.punkts, 64. panta pirmā daļa, 65. panta trešā
daļa un 67. pants.
3. Ministru kabineta noteikumi Nr.1082/ 2010 „Kārtība, kādā piesakāmas A,B un C
kategorijas piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A un B piesārņojošās
darbības veikšanai” 49. un 56. punkts.
Adresātam uzliktais tiesiskais pienākums:
Lēmums Nr.MA18VL0107 ir neatņemama B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas
Nr. MA15IB0014 sastāvdaļa kopš tā spēkā stāšanās brīža. Atļaujas turētāja pienākums ir uzrādīt
šo lēmumu kontrolējošām organizācijām.
Atbilstoši likuma „Par piesārņojumu” 50. panta 1. daļai un „Administratīvā procesa
likums” 77. pantam šo lēmumu var apstrīdēt Vides pārraudzības valsts birojā viena mēneša laikā
no tā pieņemšanas dienas, iesniedzot iesniegumu VVD Madonas reģionālajā vides pārvaldē
Blaumaņa ielā 7, Madonā, Madonas novadā, LV-4801.

Direktors

N. Broks

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

Pētersone 64807475
elina.petersone@madona.vvd.gov.lv
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