Latvijas Republikas Vides aizsardzības 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

2012.gada 31.oktobrī

Liepājā

L Ē M U M S Nr. 93
par VVD Liepājas reģionālās vides pārvaldes 2011.gada 7.jūnijā izsniegtās SIA ,,Saldus
zvērsaimniecība” B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas Nr. LI-11-IB-0026
precizēšanu.
Adresāts:
SIA „LMIKO FARM”, reģistrācijas Nr.40103505674, Liedes iela 2-55, Rīga, LV-1029.
Iesniedzēja prasījums:
VVD Liepājas reģionālā vides pārvalde (turpmāk Liepājas RVP) 2012.gada 26.oktobrī ir
saņēmusi SIA ,,LMIKO FARM” iesniegumu ar lūgumu veikt grozījumus B kategorijas
piesārņojošās darbības atļaujā Nr. LI-11-IB-0026 – mainīt operatoru no SIA ,,Saldus
zvērsaimniecība” uz SIA ,,LMIKO FARM”.
Dalībnieku viedokļi un argumenti:
Neattiecas.
Izvērtētā dokumentācija:
1.SIA ,,LMIKO FARM” iesniegums ar pielikumiem uz 14 lapām.
2.2011.gada 7.jūnijā izsniegtā SIA ,,Saldus zvērsaimniecība” B kategorijas piesārņojošās
darbības atļauja Nr.LI-11-IB-0026 uz 17 lapām.
Faktu konstatācija un izvērtējums:
1.2011.gada 7.jūnijā ir izsniegta SIA ,,Saldus zvērsaimniecība” B kategorijas piesārņojošās
darbības atļauja Nr.LI-11-IB-0026.
2.Piesārņojošās darbības apjoms nepalielinās.
Lēmuma pieņemšanas pamatojums.
1.Operatoru maiņa.
2.Likums „Par piesārņojumu” 30.panta (3) punkts.
3. MK noteikumi Nr. 1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas
darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai”
1.pielikums.
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Pieņemtais lēmums.
1.Precizēt 2011.gada 7.jūnijā SIA ,,Saldus zvērsaimniecība” izsniegto B kategorijas
piesārņojošās darbības atļauju Nr. LI-11-IB-0026, norādot jauno operatoru - SIA „LMIKO
FARM”.
2.Atļaujas titullapu izteikt šādā redakcijā:
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Atļauja B kategorijas piesārņojošai darbībai
Nr. LI-11-IB-0026
Komersanta (vai citas personas) firmas (nosaukums):
SIA „LMIKO FARM”
Juridiskā adrese: Liedes iela 2-55, Rīga, LV-1029
Vienotais reģistrācijas numurs: 40103505674
Reģistrācijas datums Uzņēmumu reģistrā: 20.01.2012.
Reģistrācijas datums Uzņēmumu reģistra komercreģistrā: 27.01.2012.
Iekārta, operators:
SIA „LMIKO FARM”
Adrese: „Strazdi”, Novadnieku pagastā, Saldus novadā, LV-3881
Teritorijas kods: 0847200
Paredzētās piesārņojošās darbības veids atbilstoši Ministru kabineta 2010. gada 30. novembra noteikumu
Nr. 1082 “Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošās darbības un izsniedzamas
atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai” 1. pielikuma punktu:
8.9. notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru diennaktī, kuras attīrītos notekūdeņus
novada vidē.

2. pielikuma punktiem :
1.1. - sadedzināšanas iekārtas, kuru ievadītā siltuma jauda ir vairāk nekā 0,2 megavati, ja
sadedzināšanas iekārtai saskaņā ar noteikumu 1.pielikuma 1.1. vai 1.2.apakšpunktu nav
nepieciešama atļauja;
4.1. dzīvnieku novietnes, kurās komerciālos nolūkos audzē (ieskaitot cieto kūtsmēslu,
šķidrmēslu, vircas un skābbarības sulas glabāšanu un savākšanu, un novadīšanu) 10 un
vairāk dzīvnieku vienību.
NACE kodi :
01.49 Kažokzvēru audzēšana
36.30 Tvaika piegāde un gaisa kondicionēšana
37.00 Notekūdeņu savākšana un apstrāde
PRODCOM kods: Atļaujas iesnieguma pieņemšanas datums:
2011.gada 13. maijā
Atļauja izsniegta jaunai piesārņojošajai darbībai
Atļauja izsniegta esošai piesārņojošajai darbībai
X
Atļauja izsniegta esošai piesārņojošai darbībai ar būtiskām izmaiņām
Izsniegšanas datums: 2011.gada 7. jūnijs
vietas nosaukums: Liepājā
Valsts vides dienesta
Liepājas reģionālās vides pārvaldes direktore:_______________(Ingrīda Sotņikova)
(paraksts un tā atšifrējums)

Datums: 2011.gada 7. jūnijs

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.
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3. Visā atļaujas tekstā mainīt operatora nosaukumu.
4. Atļaujas nosacījumi netiek mainīti.
Piemērotās tiesību normas:
 Likums „Par piesārņojumu” 30.panta (3) punkts.
 LR MK noteikumi Nr. 1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas
piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību
veikšanai” 1.pielikums.
 „Administratīvā procesa likums” 65.,67.pants.

Lēmums ir neatņemama atļaujas Nr. LI-11-IB-0026 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.

Direktore

I.Sotņikova

Lēmuma kopijas elektroniski nosūtītas:
1. Saldus novada pašvaldībai, Striķu ielā 3, Saldus, Saldus novads, LV-3801.
2.Veselības inspekcijas Kurzemes kontroles nodaļai, Veidenbauma ielā 11, Liepājā, LV3401.
3.Vides pārraudzības valsts birojam, Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV-1045.
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