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Ventspilī

02.08.2010.
Lēmums Nr.9.5.-26/65

Par iekārtas operatora nosaukuma maiĦu
Adresāts: Pūres un Jaunsātu pagastu pārvalde
„Vārpas”, Pūre, Pūres pagasts, Tukuma novads
Reă. nr. 90000051504
Iesniedzēja prasījums:
Pūres un Jaunsātu pagastu pārvalde savā iesniegumā Nr.3/12. 1/226 (saĦemts
28.07.2010.) lūdz veikt izmaiĦas B kategorijas piesārĦojošās darbības atĜaujā Nr.9074-0419 sakarā ar iekārtas operatora nosaukuma maiĦu.
Izvērtētā dokumentācija:
1. Pūres un Jaunsātu pagastu pārvaldes iesniegums Nr.3-12. 1/226 (saĦemts
28.07.2010.).
2. Izsniegtā atĜauja B kategorijas piesārĦojošai darbībai Nr.9074-04-19, kas derīga no
25.11.2005. līdz 24.11.2010.
Faktu konstatējums un analīze:
1. Ventspils RVP 25.11.2005. ir izsniegusi Pūres pagasta padomei atĜauju B
kategorijas piesārĦojošai darbībai Nr.9074-04-19, kas derīga no 25.11.2005.
līdz 24.11.2010.
2. No 2009. gada 1. jūlija atbilstoši Latvijas administratīvi teritoriālajam
iedalījumam attiecīgo teritoriju pārvalda Tukuma novada pašvaldības Pūres un
Jaunsātu pagasta pārvalde, kas ir Pūres pagasta padomes tiesību un saistību
pārĦēmēja.
3. 28.07.2010. tika saĦemts Pūres un Jaunsātu pagastu pārvaldes iesniegums par
nosaukuma maiĦu no: Pūres pagasta padome uz: Pūres un Jaunsātu pagastu
pārvalde.
4. Pamatojoties uz 2010. gada 20. marta MK noteikumiem Nr.315 „Noteikumi
par Administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifikatoru”, tiek mainīts
teritorijas kods no: 9074 uz: 0900274.
Piemērotās tiesību normas:
1. Likums „Par piesārĦojumu” 30. pants (3.) daĜa.
2. MK noteikumu Nr.294 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas
piesārĦojošās darbības un izsniedzamas atĜaujas A un B kategorijas
piesārĦojošās darbības veikšanai" (09.07.2002.) 1. pielikums.
3. Administratīvā procesa likuma 4., 6., 7., 8., 9.,10.,11., 13., 55. panta (1) daĜa,
59. (1) daĜa, 65. (3) daĜa, 66., 67., 77.pants.
4. MK noteikumi Nr.315 „Noteikumi par Administratīvo teritoriju un teritoriālo
vienību klasifikatoru” (20.03.2010.).

Lēmuma pieĦemšanas pamatojums:
Likums „Par piesārĦojumu” (15.03.2001.) 30. pants (3.) daĜa.
Lēmums:
Valsts vides dienesta Ventspils reăionālā vides pārvalde saskaĦā 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 izmaiĦas Pūres pagasta padomes atĜaujā B kategorijas piesārĦojošām
darbībām Nr.9074-04-19, kas izsniegta 25.11.2005. un derīga līdz 24.11.2010.,
norādot jauno operatoru un veicot teritorijas koda maiĦu: Pūres un Jaunsātu
pagastu pārvalde, teritorijas kods: 0900274.
AtĜaujas titullapas kopija pievienota lēmuma pielikumā.
Lēmuma kopija nosūtīta:
• Veselības inspekcijas Zemgales kontroles nodaĜai (elektroniski).
• Tukuma novada domei (elektroniski).
• Vides pārraudzības valsts birojam (arī elektroniski).
2010. gada 2. augusta Ventspils reăionālās vides pārvaldes lēmums Nr.9.5.-26/65 ir
atĜaujas B kategorijas piesārĦojošai darbībai Nr.9074-04-19 neatĦemama sastāvdaĜa
kopš lēmuma spēkā stāšanās brīža. AtĜaujas turētāja pienākums ir uzrādīt šo lēmumu
kontrolējošām institūcijām.
Atbilstoši likuma „Par piesārĦojumu” 50. panta 1. daĜai un „Administratīvā procesa
likums” 77. pantam šo Ventspils reăionālās vides pārvaldes lēmumu var pārsūdzēt viena
mēneša laikā Vides pārraudzības valsts birojā, iesniegumu iesniedzot Ventspils reăionālā
vides pārvaldē, Dārzu iela 2, Ventspils, LV-3601.
Valsts vides dienesta Ventspils
reăionālās vides pārvaldes direktores vietniece
Kontroles daĜas vadītāja:

Lāsma Briede, vecākā eksperte,63624660
Lasma.briede@ventspils.vvd.gov.lv

A. Adamsone

AtĜauja B kategorijas piesārĦojošai darbībai
B kategorijas atĜauja Nr.9074-04-19
Valsts vides dienesta Ventspils reăionālā vides pārvalde
Adrese:

Dārzu iela 2, Ventspils, LV-3600

TālruĦa numurs:

63626903, 63624660, 63625332

Komersanta (vai citas personas) firmas (nosaukums):

Pūres un Jaunsātu pagastu padome
Juridiskā adrese: „Vārpas”, Pūre, Pūres pagasts, Tukuma novads, LV - 3124
Vienotais reăistrācijas numurs: 90000051504
Reăistrācijas datums UzĦēmumu reăistrā: 23.04.1991.
Reăistrācijas datums UzĦēmumu reăistra komercreăistrā: 22.01.2004.
Iekārta, operators: Pūres ciemata notekūdeĦu bioloăiskās attīrīšanas

iekārtas
Adrese: Pūres pagasts, Tukuma rajons, LV - 3124
Teritorijas kods:

0900274

Paredzētās piesārĦojošās darbības veids atbilstoši likuma “Par piesārĦojumu” pielikumam vai Ministru
kabineta 2002.gada 9.jūlija noteikumu Nr.294 “Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas
piesārĦojošās darbības un izsniedzamas atĜaujas A un B kategorijas piesārĦojošo darbību veikšanai” 1.
un 2.pielikumam:

8.9.punkts - notekūdeĦu attīrīšanas iekārtas ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru
diennaktī, kuras attīrītos notekūdeĦus novada vidē.

NACE kods: 41.00; 90.01; 90.02; 40.30
AtĜaujas iesnieguma pieĦemšanas datums: 2005. gada 27. septembrī
AtĜauja izsniegta jaunai piesārĦojošajai darbībai
AtĜauja izsniegta esošai piesārĦojošajai darbībai
AtĜauja izsniegta būtiskām izmaiĦām piesārĦojošajā darbībā
Esošās atĜaujas termiĦa pagarināšana
Izsniegšanas datums: 25.11.2005. vietas nosaukums: Ventspils
Valsts vides dienesta
Ventspils reăionālās vides pārvaldes direktores vietniece Kontroles daĜas vadītāja:
A. Adamsone
(paraksts un tā atšifrējums)
Lēmumu par atĜaujas izsniegšanu vai atĜaujas nosacījumiem var apstrīdēt Vides pārraudzības valsts
birojā mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
AtĜaujas nosacījumus var pārskatīt visā tās derīguma termiĦa laikā, pamatojoties uz likuma “Par
piesārĦojumu” 32. panta 3.1 daĜu.

