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Rēzeknē

26.02.2019.

Lēmums Nr. RE19VL0034
Par operatora maiņu B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujā Nr. RE10IB0027
Adresāts:
Rēzeknes novada pašvaldības iestāde „Dricānu pagastu apvienība”, reģistrācijas
Nr.40900027407, juridiskā adrese: „Pagastmāja”, Dricāni, Dricānu pagasts, Rēzeknes novads,
LV - 4615
Iesniedzēja prasījums:
2019. gada 20. februārī Rēzeknes novada pašvaldības iestāde „Dricānu pagastu
apvienība” struktūrvienība „Gaigalavas pagasta pārvalde” ir iesniegusi Valsts vides dienesta
Rēzeknes reģionālajā vides pārvaldē (turpmāk – VVD Rēzeknes RVP) iesniegumu ar lūgumu
pārreģistrēt Rēzeknes novada pašvaldības Gaigalavas pagasta pārvaldei Gaigalavas ciema
notekūdeņu attīrīšanas iekārtas „BIO - 100” darbībai izsniegto B kategorijas piesārņojošās
darbības atļauju Nr.RE10IB0027 uz jaunu operatoru - Rēzeknes novada pašvaldības iestāde
„Dricānu pagastu apvienība”.
Dalībnieku viedoklis un argumenti:
Iesniegumā iesniedzējs savu lūgumu pamato ar to, ka ar 2018. gada 3. decembri,
reorganizējot Rēzeknes novada pašvaldības iestādes - pagastu pārvaldes, ir ieveidotas jaunas
pašvaldības iestādes – apvienības, kas uzsāka darbību ar 2019. gada 1. janvāri.
Izvērtētā dokumentācija:
1. Rēzeknes novada pašvaldības iestādes „Dricānu pagastu apvienība” struktūrvienība
„Gaigalavas pagasta pārvalde” 2019. gada 20. februāra iesniegums uz 1 lapas;
2. Rēzeknes novada domes 2018. gada 18. oktobra sēdes protokola Nr.22 izraksts uz
9 lapām;
3. VVD Rēzeknes RVP 2010. gada 16. aprīlī izsniegtā B kategorijas atļauja
Nr. RE10IB0027 uz 31 lapām.

Faktu konstatējums un argumenti lēmuma pieņemšanai:
Izvērtējot iesniedzēja iesniegumā sniegto informāciju, VVD Rēzeknes RVP rīcībā esošo
informāciju, tika secināts sekojošais:
1. VVD Rēzeknes RVP 2010. gada 16. aprīlī ir izsniegusi Rēzeknes novada pašvaldības
Gaigalavas pagasta pārvaldei c. Gaigalava notekūdeņu attīrīšanas iekārtas „BIO-100”
darbībai B kategorijas piesārņojošās darbības atļauju Nr. RE10IB0027;
2. B kategorijas atļauja Nr. RE10IB0027 pārskatīta un atjaunota 2017. gada 9. jūnijā;
3. Saskaņā ar Rēzeknes novada domes 2018. gada 18. oktobra sēdes protokola Nr.22
izrakstu 2018. gada 3. decembrī, reorganizējot Rēzeknes novada pašvaldības iestādes
- pagastu pārvaldes, ir izveidotas četras jaunas pašvaldības iestādes – apvienības, kas
uzsākušas darbību ar 2019. gada 1. janvāri;
4. 2019. gada 20. februārī VVD Rēzeknes RVP ir saņēmusi Rēzeknes novada
pašvaldības iestādes „Dricānu pagastu apvienība” struktūrvienība „Gaigalavas
pagasta pārvalde” iesniegumu ar lūgumu veikt 2010. gada 16. aprīlī izsniegtajā
B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujā Nr.RE10IB0027 operatora maiņu no
Rēzeknes novada pašvaldība Gaigalavas pagasta pārvalde uz Rēzeknes novada
pašvaldības iestāde „Dricānu pagastu apvienība”.
Lēmuma pieņemšanas pamatojums:
Saskaņā ar „Administratīvā procesa likuma” 65. panta ceturto daļu, 67. pantu, apsverot
šī administratīvā akta izdošanas lietderību, kā arī pamatojoties uz likuma „Par piesārņojumu”
30. panta trešo daļu, kurā noteikts, ka mainoties iekārtas operatoram, reģionālā vides pārvalde,
pamatojoties uz iesniegumu, precizē atļauju, ierakstot tajā datus par operatoru, taču nemaina
atļaujas termiņu un nosacījumus.
Lēmums
VVD Rēzeknes RVP atbilstoši likuma „Par piesārņojumu” 30. panta trešajai daļai
pieņem lēmumu veikt grozījumus B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujā
Nr. RE10IB0027, nosakot kā operatoru Rēzeknes novada pašvaldības iestādi „Dricānu
pagastu apvienība” un ierakstot atļaujas titullapā sekojošus datus:
Komersanta

(vai

citas

personas)

firmas

(nosaukums):

Rēzeknes novada

pašvaldības iestāde „Dricānu pagastu apvienība”
Juridiskā adrese: „Pagastmāja”, Dricāni, Dricānu pagasts, Rēzeknes novads,
LV - 4615
Vienotais reģistrācijas numurs: 40900027407
Reģistrācijas datums Uzņēmumu reģistrā: 03.12.2018.
Reģistrācijas datums Uzņēmumu reģistra komercreģistrā: Iekārta, operators: Gaigalavas ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ar projektēto
jaudu 20 un vairāk kubikmetru diennaktī
Adrese: c. Gaigalava, Gaigalavas pagasts, Rēzeknes novads, LV - 4618
Elektroniskā pasta adrese: dricanuapvieniba@rezeknesnovads.lv
Teritorijas kods: 0780254
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Piemērotās tiesību normas:
1. likums „Par piesārņojumu” 1. pants, 25. panta pirmā daļa, 30. panta trešā daļa,
50. panta pirmā daļa;
2. Administratīvā procesa likuma 65. panta ceturtā daļa, 67. pants;
3. Ministru kabineta 2010. gada 30. novembra noteikumi Nr. 1082 „Kārtība, kādā
piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A
un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai”.
Lēmums Nr. RE19VL0034 ir neatņemama B kategorijas atļaujas Nr. RE10IB0027
sastāvdaļa kopš lēmuma spēkā stāšanās dienas. Atļaujas turētāja pienākums ir uzrādīt šo
lēmumu kontrolējošām institūcijām.
Lēmuma kopija nosūtīta:
1. Vides pārraudzības valsts birojam (elektroniski);
2. Veselības inspekcijai (elektroniski);
3. Rēzeknes novada pašvaldībai (elektroniski).
Lēmumu saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 50. panta pirmo 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

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

Veļičko, 64638211
ineta.velicko@vvd.gov.lv
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