Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
VALSTS VIDES DIENESTA
LIEPĀJAS REĢIONĀLĀ VIDES PĀRVALDE
Reģistrācijas Nr. 90000017078, Jaunā ostmala 2a, Liepāja, LV-3401,
tālrunis 63424826, fakss 63426902, e-pasts: lrvp@liepaja.vvd.gov.lv

2011.gada 27.janvārī
L Ē M U M S Nr. 8
par operatora maiņu VVD Liepājas reģionālās vides pārvaldes
2010.gada 11.maijā SIA „NAVETTE” izsniegtajā B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujā
Nr. LI-10-IB-0019.

Adresāts:
SIA „Saldus GRP”, reģistrācijas Nr. LV 48503017094, „Enkuri”, Saldus pagasts, Saldus
novads, LV 3801.
Iesniedzēja prasījums:
VVD Liepājas reģionālā vides pārvalde (turpmāk Liepājas RVP) 2011.gada 26.janvārī ir
saņēmusi SIA „Saldus GRP” iesniegumu ar lūgumu pārreģistrēt B kategorijas piesārņojošās
darbības atļauju Nr. LI-10-IB-0019, norādot jauno operatoru SIA „Saldus GRP”.
Izvērtētā dokumentācija:
1. SIA „Saldus GRP” iesniegums ar pielikumiem uz 8 lapām.
2. Liepājas RVP 2010.gada 11.maijā izsniegtā B kategorijas piesārņojošās darbības atļauja
(turpmāk- atļauja) Nr. LI-10-IB-0019.
Faktu konstatējums:
1. 2010.gada 1.novembrī parādu piedziņai no SIA „NAVETTE” ir rīkota nekustamā
īpašuma izsole.
2. Saskaņā ar 2010.gada 16.decembra Kurzemes apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas
lēmumu, nekustamais īpašums „Enkuri” reģistrēts uz SIA „Enkuri Properti”
reģistrācijas Nr. 41203036529 vārda.
3. Saskaņā ar 2010.gada 1.decembra nomas līgumu starp SIA „Enkuri Properti” kā
„Izīrētāju” un SIA „Saldus GRP” 9 - īrnieku, SIA „Saldus GRP” ir pārņēmusi SIA
„NAVETTE” saimniecisko darbību „Enkuros”, Saldus pagastā, Saldus novadā.
Piesārņojošā darbībā izmaiņas netiek plānotas.
Lēmuma pieņemšanas pamatojums:
1. Operatoru maiņa.
2. Likums „Par piesārņojumu” 30.panta (3) punkts.

Pieņemtais lēmums:
1. Veikt grozījumus 2010.gada 11.maijā SIA „NAVETTE”, „Enkuros”, Saldus pagastā,
Saldus novadā izsniegtās B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujā Nr. LI-10-IB-0019,
norādot jauno operatoru SIA „Saldus GRP”.
2. Atļaujas titullapu izteikt šādā redakcijā:
precizēta

Latvijas Republikas Vides ministrija

VALSTS VIDES DIENESTA
LIEPĀJAS REĢIONĀLĀ VIDES PĀRVALDE
Reģistrācijas Nr. 90000017078, Jaunā ostmala 2a, Liepāja, LV-3401,
tālrunis 63424826, fakss 63426902, e-pasts: lrvp@liepaja.vvd.gov.lv

Atļauja B kategorijas piesārņojošai darbībai
Nr. LI-10-IB-0019/
Komersanta (vai citas personas) firmas (nosaukums): SIA „Saldus GPR”
Juridiskā adrese: „Enkuri”, Saldus pagasts, Saldus novads, LV-3801
Vienotais reģistrācijas numurs: 48503017094
Reģistrācijas datums Uzņēmumu reģistrā:
Reģistrācijas datums Uzņēmumu reģistra komercreģistrā: 08.11.2010.
Iekārta, operators: SIA „Saldus GPR”, laivu ražošanas cehs
Adrese: „Enkuros”, Saldus pagastā, Saldus novadā, LV 3801
Teritorijas kods: 0840286
Paredzētās piesārņojošās darbības veids atbilstoši Ministru kabineta 2002. gada 9. jūlija noteikumu Nr.
294 “Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A
un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai” 1. pielikuma punktiem:

8.1.4.- iekārtas, kuras emitē gaistošos organiskos savienojumus un kurām nepieciešama atļauja
saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas regulē emisijas no stacionārajiem piesārņojuma avotiem.
NACE kods 2.red.
30.12. – atpūtas un sporta laivu būve un remonts
29.20 .- automobiļu virsbūvju ražošana
PRODCOM kods:
35.12.13.95.00.- cieta materiāla laivas, svars > 100kg un garums =< 7.5m (ieskaitot motorlaivas

piekarināmu motoru, airu laivas un kanoe).
34.20.10.30.00. – vieglo automobiļu un citu mehānisko transportlīdzekļu virsbūves.

Atļaujas iesnieguma pieņemšanas datums:
2010.gada 12.aprīlī
Atļauja izsniegta jaunai piesārņojošajai darbībai
Atļauja izsniegta esošai piesārņojošajai darbībai
X
Atļauja izsniegta esošai piesārņojošai darbībai ar būtiskām izmaiņām
Izsniegšanas datums: 2010.gada 11.maijā
vietas nosaukums: Liepājā
Valsts vides dienesta
Liepājas reģionālās vides pārvaldes direktore:_______________(Ingrīda Sotņikova)
(paraksts un tā atšifrējums)

ar

Datums: 2010.gada 11.maijs

Z.v.

Lēmumu par atļaujas izsniegšanu vai atļaujas nosacījumiem var apstrīdēt vides pārraudzības valsts birojā
mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
Atļaujas nosacījumus var pārskatīt visā tās darbības termiņa laikā, pamatojoties uz likuma „Par piesārņojumu”
32.panta 3.1 daļu
Piezīme. Dokumenta rekvizītus „paraksts”, „datums”, un „zīmoga” („z.v.”) neaizpilda, ja elektroniskais
dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

3. Visā atļaujas tekstā mainīt operatora nosaukumu.
4. Atļaujas nosacījumi netiek mainīti.
Piemērotās tiesību normas:
 Likums „Par piesārņojumu” 30.panta (3) punkts.
 MK 30.11.2010. noteikumu Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A,B un C kategorijas
piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo
darbību veikšanai” 49.punkts.
Lēmums ir neatņemama atļaujas Nr. LI-10-IB-0019 sastāvdaļa kopš lēmuma spēkā stāšanās
brīža. Atļaujas turētāja pienākums ir uzrādīt šo lēmumu kontrolējošām institūcijām.
Lēmumu var apstrīdēt Vides pārraudzības valsts birojā mēneša laikā no lēmuma spēkā
stāšanās dienas. Iesniegumu par apstrīdēšanu iesniegt Liepājas RVP Jaunā ostmalā 2a,
Liepājā, LV 3401.
Atļaujas nosacījumus var pārskatīt visā tās darbības termiņa laikā, pamatojoties uz likuma
“Par piesārņojumu” 32.panta (1)punktu.

Direktore

I.Sotņikova

Lēmuma kopijas nosūtītas elektroniski:
1. Saldus novada domei, Striķu ielā 3, Saldū, Saldus novadā, LV 3801.
2. Veselības inspekcijas Kurzemes kontroles nodaļai, Baznīcas ielā 9, Kuldīgā, LV-3301.
3. Vides pārraudzības valsts birojam, Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV 1045.

