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LĒMUMS
Liepājā
2019.gada 12.jūnijā

Nr.LI19VL0071

Par 2012.gada 4.jūlijā Vadakstes pagasta pārvaldei izsniegtās B kategorijas
piesārņojošās darbības atļaujas Nr.LI12IB0032 operatora maiņu.
Adresāts (iesniedzējs):
SIA „Saldus komunālserviss” reģistrācijas Nr.48503000219, juridiskā adrese: Dzirnavu
iela 31, Saldus, Saldus novads, LV-3801.
Iesniedzēja prasījums:
SIA „Saldus komunālserviss” iesniegums ar lūgumu mainīt operatoru no Vadakstes
pagasta pārvalde uz SIA „Saldus komunālserviss”. Vadakstes pagasta Vadakstes ciema
notekūdeņu attīrīšanas iekārtām izsniegtai B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujai
Nr.LI12IB0032 (turpmāk arī – Atļauja).
Dalībnieku viedokļi un argumenti: Neattiecas.
Faktu konstatējums:
Valsts vides dienesta Liepājas reģionālā vides pārvalde (turpmāk - Pārvalde) 2012.gada
4.jūlijā Vadakstes pagasta pārvaldei ir izsniegusi Atļauju Nr.LI12IB0032 ar derīguma
termiņu – uz visu iekārtas darbības laiku.
2019.gada 8.maijā Pārvaldē saņemts SIA „Saldus komunālserviss” iesniegums par
operatora maiņu Atļaujai Nr.LI12IB0032. Iesnieguma pielikumā pievienots 17.04.2018.
Līgums Nr.315 (ar grozījumiem 29.04.2019.) starp Saldus novada pašvaldību un SIA „Saldus
komunālserviss” par ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu. Minētais Līgums sagatavots
pamatojoties uz 25.01.2018. Saldus novada domes lēmumu „Par SIA „Saldus
komunālserviss” sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas pārņemšanu no
Saldus novada pagastu pārvaldēm”.
Ņemot vērā iepriekš minēto, ir nepieciešams veikt Atļaujas Nr.LI12IB0032 pārreģistrāciju.
Lēmuma pieņemšanas pamatojums:
Saskaņā ar iesniegumam pievienoto dokumentu, SIA „Saldus komunālserviss” tiek noteikta
pašvaldības autonomā funkcija – no 01.06.2019. organizēt Vadakstes pagasta iedzīvotājiem
komunālos pakalpojumus ūdensapgādes, kanalizācijas, notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas
jomā.
2001.gada 15.marta likuma „Par piesārņojumu” 30.panta trešā daļa paredz, ka Pārvalde,
pamatojoties uz operatora iesniegumu, precizē Atļauju, ierakstot tajā datus par jauno
operatoru.

Piemērotās tiesību normas:
1. 2001.gada 15.marta likums „Par piesārņojumu” 30.panta trešā daļa, 50.panta pirmā daļa.
2. 2001.gada 25.oktobra „Administratīvā procesa likums” 55.panta pirmā daļa, 64.panta
pirmā daļa, 65.panta ceturtā daļa, 66.panta pirmā daļa, 67.pants, 77.panta pirmā daļa.
Pieņemtais lēmums:
Pārvalde, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 65. un 66.pantā noteikto, apsverot
administratīvā akta izdošanas lietderību, izvērtējot iepriekš minētās tiesību normas un
konstatētos faktus, nolemj veikt Atļaujas Nr.LI12IB0032 operatora maiņu no Vadakstes
pagasta pārvalde uz SIA ”Saldus komunālserviss”:
1.
Atļaujas titullapā pirmās deviņas rindas izteikt šādā redakcijā:
„Komersanta (vai citas personas) firmas (nosaukums): SIA „Saldus komunālserviss”
Juridiskā adrese: Dzirnavu iela 31, Saldus, Saldus novads, LV-3801
Vienotais reģistrācijas numurs: 48503000219
Reģistrācijas datums Uzņēmumu reģistrā: 23.10.1991.
Reģistrācijas datums Uzņēmumu reģistra komercreģistrā: 06.11.2003.
Iekārta, operators: Vadakstes ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtas (NAI)
Adrese:
p/n „Vadakste”, Vadakstes pagasts, Saldus novads
Tālruņa numurs:
+371 63807106
Elektroniskā pasta adrese:
saldus.komunalserviss@saldus.lv
2.
Visā Atļaujas Nr.LI12IB0032 tekstā mainīt operatoru no Vadaksteas
pārvalde uz SIA „Saldus komunālserviss”.

pagasta

Lēmums ir neatņemama SIA „Saldus komunālserviss” Atļaujas Nr.LI12IB0032 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. Saldus novada pašvaldībai reģistrācijas Nr. 90009114646, Striķu iela 3, Saldus, Saldus
novads, LV-3801, e-pasts: dome@saldus.lv.

Direktors

R.Pečulis

ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN
SATUR LAIKA ZĪMOGU
Lēvalds 63489589
rolands.levalds@vvd.gov.lv
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