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Ventspilī

20.11.2012.
Lēmums Nr.9.5.-26/85

Par iekārtas operatora maiņu
Adresāts: Talsu novada Sabiles pilsētas un Abavas pagasta pārvalde
Pilskalna iela 6, Sabile, Talsu novads, LV-3294
Reģ.nr. 90009113532
Iesniedzēja prasījums:
Talsu novada Sabiles pilsētas un Abavas pagasta pārvalde 25.10.2012. iesniedza
iesniegumu Nr.1-23/215-A, lai pārreģistrētu atļauju B kategorijas piesārņojošai darbībai
Nr.VE12IB0012, kas izsniegta Talsu novada pašvaldības aģentūrai „Sabile” un derīga no
02.03.2012. uz visu iekārtas darbības laiku, citam operatoram – Talsu novada Sabiles pilsētas
un Abavas pagasta pārvaldei.
Darbības norises vieta
Rīgas iela 20, Sabile, Talsu novads, LV-3294
Lāčplēša iela 8, Sabile, Talsu novads, LV-3294
Izvērtētā dokumentācija:
1. Talsu novada pašvaldības Sabiles pilsētas un Abavas pagasta pārvaldes 23.10.2012.
iesniegums Nr.1-23/215-A (saņemts 25.10.2012.).
2. Izsniegtā atļauja B kategorijas piesārņojošai darbībai Nr.VE12IB0012, kas derīga no
02.03.2012. uz visu iekārtas darbības laiku.
3. Talsu novada domes 12.07.2012. lēmums Nr.528 „Par pašvaldības aģentūras „Sabile”
likvidācijas plāna apstiprināšanu”.
Faktu konstatējums un analīze:
1. Ventspils RVP 02.03.2012. ir izsniegusi Talsu novada pašvaldības aģentūrai „Sabile”
atļauju B kategorijas piesārņojošai darbībai Nr.VE12IB0012, kas derīga no 02.03.2012.
uz visu iekārtas darbības laiku.
2. 25.10.2012. tika saņemts Talsu novada Sabiles pilsētas un Abavas pagasta pārvaldes
iesniegums Nr.1-23/215-A par B kategorijas atļaujas pārreģistrāciju.
3. Pamatojoties uz Talsu novada domes 14.06.2012. lēmumu Nr.449 „Par pašvaldības
aģentūras „Sabile” likvidāciju” un 12.07.2012. lēmumu Nr.528 „Par pašvaldības
aģentūras „Sabile” likvidācijas plāna apstiprināšanu”, ar š.g. 1.decembri Talsu novada
pašvaldības aģentūra „Sabile” tiek likvidēta.
4. Saskaņā ar Talsu novada pašvaldības aģentūras „Sabile” likvidācijas plānu
ūdenssaimniecības funkcijas Sabiles pilsētas un Abavas pagasta teritorijā ar
31.10.2012. veic Talsu novada Sabiles pilsētas un Abavas pagasta pārvalde.
5. Atļaujā B kategorijas piesārņojošai darbībai Nr.VE12IB0012, kas derīga no
02.03.2012. uz visu iekārtas darbības laiku, uzrādītais operators Talsu novada
pašvaldības aģentūra „Sabile” neatbilst pašreizējai situācijai.

6. Ventspils RVP, izvērtējot saņemtos dokumentus un faktus, secina, ka nepieciešams
veikt izmaiņas B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujā Nr.VE12IB0012, kas
izsniegta Talsu novada pašvaldības aģentūrai „Sabile” 02.03.2012. un derīga uz visu
iekārtas darbības laiku.
Piemērotās tiesību normas:
1. Likums „Par piesārņojumu” 30.pants (3) daļa;
2. MK noteikumu Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošās
darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošās darbības veikšanai"
(30.11.2010.) 1.pielikums.
3. Administratīvā procesa likuma 4., 6., 7., 8., 9.,10.,11., 13., 55.panta (1) daļa, 59.panta
(1) daļa, 65.panta (3) daļa, 66., 67., 77.pants.
Lēmuma pieņemšanas pamatojums:
Talsu novada Sabiles pilsētas un Abavas pagasta pārvalde ir iesniegusi Ventspils RVP
iesniegumu par operatora maiņu B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujā atbilstoši likuma
„Par piesārņojumu” 30.panta (3) daļas prasībām.
Lēmums:
Valsts vides dienesta Ventspils reģionālā vides pārvalde saskaņā ar Administratīvā
procesa likuma 65. un 66.pantā noteikto, apsverot administratīvā akta izdošanas lietderību,
izvērtējot iepriekš minētās tiesību normas un konstatētos faktus, Administratīvā procesa
likuma 7.pantā noteikto tiesiskuma principu, Administratīvā procesa likuma 8.pantā noteikto
tiesību normu saprātīgas piemērošanas principu nolemj: veikt izmaiņas atļaujā B kategorijas
piesārņojošai darbībai Nr. VE12IB0012, kas izsniegta Talsu novada pašvaldības
aģentūrai „Sabile” un derīga no 02.03.2012. uz visu iekārtas darbības laiku, titullapā,
norādot jauno operatora nosaukumu Talsu novada Sabiles pilsētas un Abavas pagasta
pārvalde.
Atļaujas titullapas kopija pievienota lēmuma pielikumā.
Lēmuma kopija nosūtīta:
 Veselības inspekcijas Kurzemes kontroles nodaļai (elektroniski).
 Talsu novada domei (elektroniski).
 Vides pārraudzības valsts birojam (arī elektroniski).
2012.gada 20.novembra Ventspils reģionālās vides pārvaldes lēmums Nr.9.5.-26/85
ir atļaujas B kategorijas piesārņojošai darbībai Nr. VE12IB0012 neatņemama sastāvdaļa
kopš lēmuma spēkā stāšanās brīža. Atļaujas turētāja pienākums ir uzrādīt šo lēmumu
kontrolējošām institūcijām.
Atbilstoši likuma „Par piesārņojumu” 50.panta 1.daļai un „Administratīvā procesa
likums” 77.pantam šo Ventspils reģionālās vides pārvaldes lēmumu var pārsūdzēt viena
mēneša laikā Vides pārraudzības valsts birojā, iesniegumu iesniedzot Ventspils reģionālajā
vides pārvaldē, Dārzu iela 2, Ventspils, LV-3601.

Direktore:

Māris Labzars, vecākais eksperts, tālr.63624660, mob. tālr.28675014
maris.labzars@ventspils.vvd.gov.lv

I. Pļaviņa

Atļauja B kategorijas piesārņojošai darbībai
B kategorijas atļauja Nr. VE12IB0012
Valsts vides dienesta Ventspils reģionālā vides pārvalde
Adrese: Dārzu iela 2, Ventspils, LV-3600
Tālruņa numurs: 63625332; 63624660
Komersanta (vai citas personas) firmas (nosaukums):

Talsu novada Sabiles
pilsētas un Abavas
pagasta pārvalde

Juridiskā adrese: Pilskalna iela 6, Sabile, Talsu novads, LV-3294
Vienotais reģistrācijas numurs: 90009113532
Iekārta, operators: Sabiles pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas
Adrese: Rīgas iela 20, Sabile, Talsu novads, LV-3294
Lāčplēša iela 8, Sabile, Talsu novads, LV-3294
Teritorijas kods: 0880213
Paredzētās piesārņojošās darbības veids atbilstoši likuma “Par piesārņojumu” pielikumam vai Ministru
kabineta Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un
izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai” (30.11.2010.) 1.
pielikumam:
8.9. punkts – notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru diennaktī, kuras
attīrītos notekūdeņus novada vidē
2.pielikumam:
6.3. punkts – notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ar jaudu no 5 līdz 20 kubikmetriem

diennaktī, ja notekūdeņus novada vidē
NACE kods: 36.00., 37.00.
Atļaujas iesnieguma pieņemšanas datums: 01.02.2012.
Atļauja izsniegta jaunai piesārņojošajai darbībai
Atļauja izsniegta esošai piesārņojošajai darbībai
Atļauja izsniegta esošai piesārņojošai darbībai ar būtiskām
izmaiņām
Izsniegšanas datums: 02.03.2012. vietas nosaukums: Ventspils
Valsts vides dienesta
Ventspils reģionālās vides pārvaldes direktore:

I. Pļaviņa
(paraksts un tā atšifrējums)

Datums 02.03.2012.
Z.v.
Lēmumu par atļaujas izsniegšanu vai atļaujas nosacījumiem var apstrīdēt Vides pārraudzības valsts birojā mēneša laikā no
lēmuma spēkā stāšanās dienas.
Atļaujas nosacījumus var pārskatīt visā tās derīguma termiņa laikā, pamatojoties uz likuma “Par piesārņojumu” 32. panta 3.1
daļu.

