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Adresāts: SIA „ELACO” reģistrācijas Nr. 40003335331, juridiskā adrese: „Varavīksnes”,
Lejasstrazdi, Dobeles novads, Dobeles pag., piesārņojošās darbības adrese: „Varavīksnes”,
Lejasstrazdi ,Dobeles novads, Dobeles pag.
Izvērtētā dokumentācija:
1) Atļauja B kategorijas piesārņojošai darbībai Nr. JE09IB0027, kas izsniegta Valsts
vides dienesta Jelgavas reģionālajā vides pārvaldē (turpmāk tekstā Jelgavas RVP)
2009. gada 10. augustā un derīga līdz 2014. gada 9. augustam.
Faktu konstatējums:
1) 2009. gada 10. augustā Adresātam ir izsniegta atļauja B kategorijas piesārņojošu
darbību veikšanai Nr. JE09IB0027, kurā iekļauta 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 piesārņojošās darbības veikšanai ” 1.
pielikuma: 4.2. apakšpunktā noteiktā darbība, attiecīgi, iekārtas neiepakotu organisko
un neorganisko ķīmisko vielu, ķīmisko produktu vai starpproduktu uzglabāšanai, ja
uzglabā vienu tonnu un vairāk, enzīmu uzglabāšanai - 20 tonnu un vairāk un 2.
pielikuma: 1.3. apakšpunktā iekļautā darbība, attiecīgi, degvielas uzpildes stacijas ar
degvielas apjomu (lielāko kopējo degvielas daudzumu, kas pārsūknēts pēdējo triju
gadu laikā) līdz 2000 m3 gadā; 6.1. apakšpunktā iekļautā darbība, attiecīgi, visu
kategoriju (L, M, N, O) mehānisko sauszemes transportlīdzekļu, mobilās
lauksaimniecības tehnikas un satiksmē neizmantojamu pārvietojamu mehānismu un
citu pārvietojamu agregātu remonta un apkopes darbnīcām, kurās veic Ministru
kabineta 2004.gada 22.aprīļa noteikumos Nr.380 „Vides prasības mehānisko
transportlīdzekļu remontdarbnīcu izveidei un darbībai” 2.punktā paredzētās darbības;
6.7. apakšpunktā iekļautā darbība, attiecīgi, iekārtas iepakoto organisko un
neorganisko ķīmisko vielu, ķīmisko produktu vai starpproduktu uzglabāšanai, ja
uzglabā vairāk nekā 10 tonnu ķīmisko vielu, ķīmisko produktu vai starpproduktu.
2) Atļaujā ir konstatēts, ka ir notikusi kļūda atļaujas numerācijā, kas ir uzskatāma par
pārrakstīšanās kļūdu „Administratīvā procesa likuma” 72. panta pirmās daļas izpratnē,
kuru iestāde var labot jebkurā laikā, ja tas nemaina lēmuma būtību.
3) Atbilstoši likuma „Par piesārņojumu” 32.panta 31.punktam, kas nosaka, ka atļaujas
nosacījumus var pārskatīt, atjaunot un papildināt visā atļaujas darbības laikā, Jelgavas
RVP veiks nepieciešamos grozījumus minētajā B kategorijas piesārņojošas darbības
atļaujā.

Lēmums:
Ņemot vērā visu augstākminēto un likuma „Par piesārņojumu” 32.panta 31 un
„Administratīvā procesa likuma” 72. panta pirmo daļu, Jelgavas RVP nolēma veikt
sekojošus grozījumus B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujā Nr. JE09IB0027:
Atļaujas titullapā un atļaujas tekstā mainīt: atļaujas Nr. JE09IB0027 uz Nr. JE09IB0037
Piemērotās tiesību normas:
Likuma „Par piesārņojumu” 32.panta pirmās daļas 31 punkts
„Administratīvā procesa likuma” 65.panta trešā daļa, 72. panta pirmā daļa
Lēmums stājas spēkā ar tā saņemšanas brīdi un ir atļaujas Nr. JE09IB0027 neatņemama
sastāvdaļa. Atļaujas turētāja pienākums ir uzrādīt šo lēmumu kontrolējošām institūcijām.

Lēmumu var apstrīdēt Vides pārraudzības valsts birojā mēneša laikā no lēmuma spēkā
stāšanās dienas, pamatojoties uz „Administratīvā procesa likuma” 76.panta pirmās, otrās daļas
un 79.panta pirmās daļas nosacījumiem, iesniedzot iesniegumu Jelgavas reģionālajā vides
pārvaldē Jelgavā, Kazarmes ielā 17a, LV-3007.
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