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Lēmums Nr. 84/2010
Par grozījumiem B kategorijas piesārĦojošas darbības atĜaujā
Adresāts (iesniedzējs):
SIA „8 CBR” Reă. Nr. LV 43903002559
Jur.adrese : Rīgas iela 16, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729
Darbības vieta : „Lauvas”, Daukstu pagasts, Gulbenes novads
Iesniedzēja prasījums:
SIA „8 CBR” iesniegums par izmaiĦām B kategorijas piesārĦojošās darbības atĜaujā Nr.MA
09 IB 0011, sakarā ar lietus, sniega notekūdeĦu attīrīšanas iekārtu ierīkošanu.
Faktu konstatējums un izvērtējums:
1) Valsts vides dienesta Madonas reăionālā vides pārvalde 2009. gada 12. februārī ir izdevusi
atĜauju B kategorijas piesārĦojošai darbībai Nr.MA 09 IB 0011 SIA „8 CBR” asfaltbetona
ražotnei „Lauvas” Gulbenes novada Daukstu pagastā.
2) 2009. gada 9. novembrī ir pieĦemts SIA „8 CBR” iesniegums par lietus, sniega notekūdeĦu
attīrīšanas iekārtu ierīkošanu asfaltbetona ražotnei „Lauvas”.
3) Izvērtējot SIA „8 CBR” iesniegumā prasītās izmaiĦas un atbilstoši likuma „Par
piesārĦojumu” 32. panta otrajai daĜai, Madonas RVP secināja, ka izmaiĦas SIA „8 CBR”
darbībā nav uzskatāmas par būtiskām un to rezultātā nepalielināsies ietekme uz vidi.
PieĦemtais lēmums:
1) Veikt izmaiĦas SIA „8 CBR” 2009. gada 12. februārī izsniegtajā B kategorijas piesārĦojošas
darbības atĜaujā Nr.MA 09 IB 0011.
2) IzmaiĦas atĜaujas nosacījumos pievienot šī lēmuma pielikumā.
Piemērotās tiesību normas:
1) Likums “Par piesārĦojumu”.
2) Ministru kabineta noteikumi Nr.294/2002 “Kārtība, kādā piesakāmas A,B un C kategorijas
piesārĦojošās darbības un izsniedzamas atĜaujas A un B piesārĦojošās darbības veikšanai”.

Šis lēmums Nr.84/2009 un lēmuma pielikums ir neatĦemama SIA „8 CBR” 2009.gada 12.
februāra B kategorijas piesārĦojošas darbības atĜaujas Nr.MA 09 IB 0011 sastāvdaĜa kopš lēmuma
spēkā stāšanās brīža.
AtĜaujas turētāja pienākums ir uzrādīt šo lēmumu kontrolējošām institūcijām.
Šo lēmumu var apstrīdēt Vides pārraudzības valsts birojā viena mēneša laikā no tā
pieĦemšanas dienas, pamatojoties uz „Administratīvā procesa likuma” 76. panta pirmo un otro daĜu,
un 79. panta pirmo daĜu, iesniedzot iesniegumu Madonas reăionālajā vides pārvaldē BlaumaĦa ielā
7, Madonā.
Lēmumu var apstrīdēt mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas, pamatojoties uz
„Likuma par piesārĦojumu” 50. panta pirmo daĜu, Vides pārraudzības valsts birojā, Rūpniecības
ielā 23, Rīgā, LV-1045.

Direktors

J. Sobko

Kopijas:
Gulbenes novada pašvaldībai (elektroniski),
Vides pārraudzības valsts birojam (elektroniski),
Veselības inspekcija Vidzemes reăionālajai filiālei (elektroniski)

Sagatavoja P.Gaujēns, 64807475
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Lēmuma Nr.84/2010 pielikums

Grozījumi
2009. gada 12. februārī SIA „8 CBR” izsniegtajā B kategorijas piesārĦojošas
darbības atĜaujā Nr.MA 09 IB 0011

1. Papildināt atĜaujas tekstu 7. punktā„Pieteiktās darbības īss apraksts:”
Lietus un sniega kušanas ūdeĦu savākšanai no uzĦēmuma asfaltētā laukuma ir ierīkotas
attīrīšanas ierīces. Virszemes ūdeĦu attīrīšanas ierīces sastāv no bonas – naftas produktu uztvērēja
un nosēdakām suspendēto vielu uztveršanai. Attīrīšanas ierīces ir iekārtotas laukuma zemākajā
vietā, lai uztvertu, attīrītu un novadītu notekūdeĦus meliorācijas grāvī.

2. Papildināt atĜaujas 10.6. punkta tekstu :
Virszemes ūdeĦu attīrīšanai ir uzstādītas ierīces, kas sastāv no bonas – naftas produktu
uztvērēja un nosēdakām suspendēto vielu uztveršanai.

3. Izmainīt atĜaujas 14.1. punkta tekstu :
Attīrītos lietus un sniega kušnas notekūdeĦus novadīt meliorācijas grāvī .

Šis lēmums un tā pielikums ir neatĦemama SIA „8 CBR” 2009.gada 12. februāra B kategorijas
piesārĦojošas darbības atĜaujas Nr.MA 09 IB 0011 sastāvdaĜa kopš lēmuma spēkā stāšanās brīža.
AtĜaujas turētāja pienākums ir uzrādīt šo lēmumu un pielikumu kontrolējošām organizācijām.

Direktors

J.Sobko
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