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Lēmums Nr. RI14VL0107
par SIA „SALTAVOTS” izsniegtajā atļaujā B kategorijas piesārņojošai darbībai
Nr.RI12IB0020 juridiskās adreses maiņu
Adresāts: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „SALTAVOTS” (turpmāk – SIA
„SALTAVOTS”), vienotais reģistrācijas Nr. 40103055793, juridiskā adrese: Lakstīgalas iela
9B, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150.
Izvērtētā dokumentācija:
1. SIA „SALTAVOTS” 09.07.2014. vēstule, kas VVD LRVP saņemta 24.06.2014., par
juridiskās adreses maiņu ar pievienotu dokumentu: LR Uzņēmumu reģistra Funkciju
izpildes departamenta lēmums Nr.6-12/94842/1, kas izsniegts 07.07.2014.
2. SIA „SALTAVOTS” B kategorijas piesārņojošas darbības atļauja Nr. RI12IB0020, kas
izsniegta 13.02.2012.
Faktu konstatējums un izvērtējums:
1. VVD LRVP 13.02.2012. izsniedza SIA „SALTAVOTS” B kategorijas piesārņojošās
darbības atļauju Nr.RI12IB0020.
2. SIA „SALTAVOTS” ar 09.07.2014. vēstuli informē, ka mainīta juridiskā adrese, ko
apliecina vēstulei pievienotais LR Uzņēmumu reģistra Funkciju izpildes departamenta
lēmums Nr.6-12/94842/1, kas izsniegts 07.07.2014.
Pieņemtais lēmums:
Ņemot vērā konstatētos faktus un to izvērtējumu, kā arī ievērojot Administratīvā procesa
likuma 55. panta 2. punktu, 65. panta otro un trešo daļu un 67. pantu, VVD LRVP pieņem
lēmumu veikt izmaiņas SIA „SALTAVOTS” izsniegtajā B kategorijas piesārņojošās
darbības atļaujā Nr.RI12IB0020, mainot juridisko adresi no Vildogas ceļš 2, Sigulda,
Siguldas novads, LV-2150 uz Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150.
Adresātam uzliktais tiesiskais pienākums:
Lēmums Nr. RI14VL0107 ir neatņemama B kategorijas atļaujas Nr.RI12IB0020 sastāvdaļa
kopš tā spēkā stāšanās dienas. Veikt piesārņojošo darbību atbilstoši atļaujā un normatīvajos
aktos noteiktajām prasībām.
Norāde, kur un kādā termiņā šo administratīvo aktu var apstrīdēt vai pārsūdzēt:
Atbilstoši likuma „Par piesārņojumu” 50. panta pirmajai daļai lēmumu var apstrīdēt mēneša
laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas Vides pārraudzības valsts birojā Rīgā, Rūpniecības
ielā 23.
Piemērotās tiesību normas:
1. Likuma „Par piesārņojumu” 30. un 50. panta pirmās daļas.
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2. Administratīvā procesa likuma 55. panta 2. punkts, 65. panta otrā un trešā daļa un
67. pants.

Direktora p.i.

E.Jasinskis

Lēmums Nr. RI14VL0107 nosūtīts:
 Vides pārraudzības valsts birojam (arī elektroniski);
 Siguldas novada pašvaldībai (elektroniski);
 Veselības inspekcijai (elektroniski).
Priedīte 67084243
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