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Rīgā

2019. gada 3. oktobrī

Lēmums Nr. RI19VL0242
par operatora maiņu 27.01.2011. izsniegtajā (pārskatīta un atjaunota 05.02.2018.) B
kategorijas piesārņojošas darbības atļaujā Nr. RI11IB0012
Adresāts:
1. Stopiņu novada domes Ulbrokas vidusskola, vienotais reģistrācijas Nr. 90000067986;
juridiskā adrese: Vālodzes, Ulbroka, Stopiņu novads, LV-2130.
2. Stopiņu novada pašvaldības aģentūra „Saimnieks”, vienotais reģistrācijas
Nr. 90001673167; juridiskā adrese: Institūta iela 30, Ulbroka, Stopiņu novads, LV-2130.
Paredzētā darbības vieta: Vālodzes, Stopiņu novads, LV-2130.
Iesniedzēja prasījums:
Pārreģistrēt Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes (turpmāk – Pārvalde)
27.01.2011. izsniegto (pārskatīta un atjaunota 05.02.2018.) B kategorijas piesārņojošās
darbības atļauju Nr. RI11IB0012 no Stopiņu novada domes Ulbrokas vidusskolas uz Stopiņu
novada pašvaldības aģentūru „Saimnieks”.
Izvērtētā dokumentācija:
1. Pārvaldes Stopiņu novada domes Ulbrokas vidusskolai 27.01.2011. izsniegtā un
05.02.2018. pārskatītā B kategorijas piesārņojošas darbības atļauja Nr. RI11IB0012
(turpmāk – Atļauja).
2. Stopiņu novada pašvaldības aģentūras „Saimnieks” 23.09.2019. iesniegums Nr. 04/502
par operatora maiņu Ulbrokas vidusskolas Atļaujā, saņemts Pārvaldē 23.09.2019.
3. Stopiņu novada domes 25.09.2019. iesniegums Nr. 2.2.-2/E697 par operatora maiņu
Ulbrokas vidusskolas Atļaujā, saņemts Pārvaldē 25.09.2019.
Faktu konstatējums un izvērtējums:
1. Pārvalde 27.01.2011. izsniedza Stopiņu novada domes Ulbrokas vidusskolai atļauju
Nr. RI11IB0012 (pārskatīta un atjaunota 05.02.2018.) B kategorijas piesārņojošai
darbībai – notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru
diennaktī, kuras attīrītos notekūdeņus novada vidē un sadedzināšanas iekārtas, kuru
nominālā siltuma jauda ir vienāda ar vai lielāka par 0,2 un mazāka par 5 megavatiem un
kuras kā kurināmo izmanto biomasu, kūdru vai gāzveida kurināmo – Vālodzēs, Stopiņu
novadā, LV-2130.
2. Pārvalde 23.09.2019. saņēma Stopiņu novada pašvaldības aģentūras „Saimnieks”
23.09.2018. iesniegumu Nr.04/502, kurā uzņēmums lūdz Pārvaldei pārreģistrēt Atļauju
uz Stopiņu novada pašvaldības aģentūru „Saimnieks”.
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Pārvalde 25.09.2019. saņēma Stopiņu novada domes 25.09.2019. sagatavotu līdzīga
rakstura iesniegumu Nr. 2.2.-2/E697 ar pielikumiem – nekustamo īpašumu „Ulbrokas
vidusskola” un „Nātres” Zemesgrāmatu apliecību kopijas.
Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 30. panta trešo daļu un Atļaujas 10.1. apakšpunkta
9. nosacījumu, ja mainās iekārtas operators, Pārvalde, pamatojoties uz operatora
iesniegumu, precizē atļauju, ierakstot tajā datus par jauno operatoru, taču nemainot tās
termiņu un nosacījumus. Līdz ar to Pārvalde neizsniegs Stopiņu novada pašvaldības
aģentūrai „Saimnieks” jaunu B kategorijas piesārņojošas darbības atļauju, bet
Administratīvā procesa likuma un likuma „Par piesārņojumu” noteiktajā kārtībā veiks
Atļaujas pārreģistrāciju.
Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 30. panta trešo daļu, mainoties iekārtas
operatoram, reģionālā vides pārvalde, pamatojoties uz operatora iesniegumu, precizē
atļauju, ierakstot tajā datus par jauno operatoru.

Pieņemtais lēmums:
Ņemot vērā iepriekš minētos faktus un to izvērtējumu, apsverot administratīvā akta izdošanas
lietderību, pamatojoties uz likuma „Par piesārņojumu” 30. panta trešo daļu, kā arī ievērojot
Administratīvā procesa likuma 55. panta 1. punktu, 64. panta pirmo daļu un 67. pantu,
Pārvalde nolemj veikt izmaiņas 27.01.2011. izsniegtajā (pārskatīta un atjaunota
05.02.2018.) B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujā Nr. RI11IB0012:
1. Atļaujas titullapā nomainīt datus par operatoru un izteikt tos šādā redakcijā:
Komersanta nosaukums: Stopiņu novada pašvaldības aģentūra „Saimnieks”
Juridiskā adrese: Institūta iela 30, Ulbroka, Stopiņu novads, LV-2130
Vienotais reģistrācijas numurs: 90001673167
Reģistrācijas datums Uzņēmumu reģistrā: 28.03.2018.
Reģistrācijas datums Komercreģistrā: Iekārta, operators: Ulbrokas vidusskolas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas
Adrese: Vālodzes, Stopiņu novads, LV-2130
Tālruņa numurs: 67387221
Elektroniskā pasta adrese: sekretare@saimniekspa.lv
Teritorijas kods: 0809600
2. Visā atļaujas tekstā un tabulās: kā operatoru norādīt Stopiņu novada pašvaldības aģentūru
„Saimnieks”.
Adresātam uzliktais tiesiskais pienākums:
Lēmums Nr. RI19VL0242 ir neatņemama B kategorijas atļaujas Nr.RI11IB0012 sastāvdaļa
kopš tā spēkā stāšanās dienas. Atļaujas turētāja pienākums ir veikt piesārņojošo darbību
atbilstoši atļaujā un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.
Norāde, kur un kādā termiņā šo administratīvo aktu var apstrīdēt vai pārsūdzēt:
Atbilstoši likuma „Par piesārņojumu” 50.panta pirmajai daļai un Administratīvā procesa
likuma 77.pantam šo Pārvaldes lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā Vides pārraudzības
valsts birojā, iesniegumu iesniedzot Pārvaldē, Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV-1045.
Piemērotās tiesību normas:
1. Administratīvā procesa likuma 55. panta 1. punkts, 64. panta pirmā daļa un 67. pants.
2. Likuma „Par piesārņojumu” 30. panta trešā daļa un 50. panta pirmā daļa.
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Lēmums nosūtīts:
 Vides pārraudzības valsts birojam;
 Veselības inspekcijai;
 Stopiņu novada domei.

Direktore

D. Kalēja

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