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Rīgā

2019. gada 2. decembrī

Lēmums Nr. RI19VL0289
par izmaiņām SIA „Saulkrastu komunālserviss” B kategorijas piesārņojošās darbības
atļaujā Nr. RI12IB0031
Adresāts:
SIA „Saulkrastu komunālserviss”, vienotais reģistrācijas numurs: 40103027944, juridiskā
adrese: Liepu iela 3, Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV-2160.
Izvērtētā dokumentācija:
Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes (turpmāk – Pārvalde) 22.03.2012.
SIA „Saulkrastu komunālserviss” izsniegtā B kategorijas piesārņojošas darbības atļauja
Nr. RI12IB0031 NAI piesārņojošai darbībai adresē Ozolu iela, Zvejniekciems, Saulkrastu
pagastā, Saulkrastu novadā un pazemes ūdens ieguvei Saulkrastos, Zvejniekciemā un Pabažos.
Faktu konstatējums un izvērtējums:
1. Pārvalde 22.03.2012. izsniedza SIA „Saulkrastu komunālserviss” B kategorijas
piesārņojošas darbības atļauju Nr. RI12IB0031 atbilstoši MK 30.11.2010. noteikumu
Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un
izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai” (turpmāk –
MK noteikumi Nr. 1082) 1. pielikuma 8. punkta 8.9. apakšpunktam notekūdeņu
attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru diennaktī, kuras
attīrītos notekūdeņus novada vidē; 5. punkta 5.8. apakšpunktam apglabāšanas,
uzglabāšanas vai kompostēšanas vietas tādām notekūdeņu dūņām, kas saskaņā ar
normatīvajiem aktiem nav pielīdzināmas bīstamajiem atkritumiem. Atļaujā ir iekļauta arī
informācija par pazemes ūdens ieguvi.
2. Pazemes ūdens ieguves urbumi un notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ar dūņu laukiem tiek
apsaimniekoti dažādās teritorijās. Atbilstoši likuma „Par piesārņojumu” 28. panta
piektajai daļai Pārvalde izsniedz atļauju B kategorijas piesārņojošās darbības veikšanai
pēc iekārtas darbības vietas. Uzņēmums 2017. gada beigās iesniedza iesniegumu
izmaiņu veikšanai piesārņojošas darbības atļaujā Nr.RI12IB0031. Tā kā iepriekš minētās
piesārņojošās darbības ietekmē dažādas teritorijas, līdz ar to Pārvalde norāda, ka
pazemes ūdens ieguvei nepieciešams saņemt ūdens resursu lietošanas atļauju. Līdz ar to
Pārvalde ar šo lēmumu izslēdz pazemes ūdens ieguvi no piesārņojošās darbības atļaujas
Nr.RI12IB0031, jo tie atrodas citviet – Skuju ielā 33 un Ainažu ielā 26A, Saulkrastos,
Saulkrastu novadā, Atpūtas ielā 1 (Tallinas iela 9B), Zvejniekciemā, Saulkrastu pagastā,
Saulkrastu novadā, un pazemes ūdens ieguvei 02.12.2019. izsniegta ūdens resursu
lietošanas atļauja Nr.RI19DU0005.
Pieņemtais lēmums:
Atbilstoši Likuma „Par piesārņojumu” 32. panta otrajai daļai, kas nosaka, ka reģionālā vides
pārvalde Ministru kabineta noteiktajā kārtībā pārskata atļaujas nosacījumus un, ja nepieciešams,
tos atjauno vai papildina, 32. panta 31. daļai, kas nosaka, ka atļaujas nosacījumus var pārskatīt,

atjaunot un papildināt visā atļaujas darbības laikā, apsverot administratīvā akta izdošanas
lietderību un ņemot vērā konstatētos faktus un to izvērtējumu, Pārvalde nolemj:
Izslēgt no B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas Nr. RI12IB0031 informāciju par
pazemes ūdens ieguvi.
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 otrā daļa, 65. panta pirmā daļa, 77. pants.
2. Likuma „Par piesārņojumu” 22.pants, 32. panta otrā daļa, 32. panta 31. daļa, 50. panta pirmā
daļa.
Lēmums nosūtīts:
 Vides pārraudzības valsts birojam;
 Saulkrastu novada pašvaldībai;
 Veselības inspekcijai.
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