Latvijas Republikas Vides ministrija

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

Liepājā
2010.gada 27.maijā

L Ē M U M S Nr.67
par grozījumu veikšanu VVD Liepājas reăionālās vides pārvaldes 2010.gada 7.janvārī
SIA ,,Kurzemes bekons” izsniegtajā B kategorijas piesārĦojošās darbības atĜaujā Nr.
LI-10-IB-0001

Adresāti:
1. SIA ,,Kurzemes bekons”, reă.Nr.42103039975, Ganību iela 1/3, Liepāja, LV-3401.
1. SIA ,,Paplakas Kautuve VPK”, reă.Nr.42103022606, ,,Pūpoli”, Virgas pagasts, Priekules
novads, LV-3433.
Iesniedzēja prasījums:
VVD Liepājas reăionālā vides pārvalde (turpmāk Liepājas RVP) 2010.gada 26.maijā ir
saĦēmusi SIA ,,Kurzemes bekons” iesniegumu ar lūgumu veikt grozījumus B kategorijas
piesārĦojošās darbības atĜaujā Nr.LI-10-IB-0001 – mainīt operatoru uz SIA ,,Paplakas
kautuve VPK”.
Dalībnieku viedokĜi un argumenti:
Neattiecas.
Izvērtētā dokumentācija:
1. SIA ,,Kurzemes bekons” iesniegums uz 1 lapas.
2. Liepājas RVP 2010.gada 7.janvārī izsniegtā atĜauja B kategorijas piesārĦojošai darbībai
Nr.LI-10-IB-0001 uz 15 lapām.
Faktu konstatācija un izvērtējums:
Izvērtējot dokumentus, Liepājas RVP konstatēja, ka 2010.gadā SIA ,,Kurzemes bekons”
gaĜas pārstrādes uzĦēmums ir pārtraucis darbību un SIA ,,Paplakas kautuve VPK” ir
pārĦēmusi SIA ,,Kurzemes bekons” darbības funkcijas.
Lēmuma pieĦemšanas pamatojums.
1. Operatora maiĦa.
2. Likums ,,Par piesārĦojumu” 30.panta (3) punkts.
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PieĦemtais lēmums.
1. Veikt grozījumus 2010.gada 7.janvārī SIA ,,Kurzemes bekons” izsniegtajā B kategorijas
piesārĦojošās darbības atĜaujā Nr.LI-10-IB-0001, norādot jauno operatoru SIA ,,Paplakas
kautuve VPK”.
2. AtĜaujas titullapu izteikt šādā redakcijā:

LR Valsts vides dienesta Liepājas reăionālā vides pārvalde
Nod.maks.reă.Nr. 90000017078, Jaunā Ostmala 2a, Liepāja, LV-3401
tālrunis: (+371) 634-24826, fakss: (+371)634-26902, e-pasts: lrvp@liepaja.vvd.gov.lv

AtĜauja B kategorijas piesārĦojošai darbībai
Nr. LI-10-IB-0001
Komersanta (vai citas personas) firmas (nosaukums):
Liepājas speciālās zonas sabiedrība SIA „Paplakas kautuve VPK”
Juridiskā adrese:

,,Pūpoli”, Virgas pagasts, Priekules novads, LV 3433

Vienotais reăistrācijas numurs: 42103022606
Reăistrācijas datums UzĦēmumu reăistrā: 29.11.1999.
Reăistrācijas datums UzĦēmumu reăistra komercreăistrā: 23.12.2003.
Iekārta, operators:
SIA „Paplakas kautuve VPK”
Adrese:

,,Pūpoli”, Virgas pagasts, Priekules novads, LV-3433

Teritorijas kods:

0641698

Paredzētās piesārĦojošās darbības veids atbilstoši Ministru kabineta 2002.gada 9.jūlija noteikumu Nr.294
“Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārĦojošās darbības un izsniedzamas atĜaujas A un B
kategorijas piesārĦojošo darbību veikšanai” 1. Pielikuma punktu:
7.2. – iekārtas pārtikas produktu ražošanai, kurās apstrādā un pārstrādā dzīvnieku izcelsmes produktus
(izĦemot pienu) un saražo no 1 līdz 75 tonnām gatavās produkcijas dienā;
2.pielikuma punktu: 1.1.– sadedzināšanas iekārtas, kuru ievadītā siltuma jauda ir vairāk nekā 0,2 MW (katla
jauda 2,5 MW), ja sadedzināšanas iekārtai saskaĦā ar MK Nr. 294 1.pielikuma 1.1. vai 1.2. apakšpunktu nav
nepieciešama atĜauja.
NACE 2. red. kods:
10.11.gaĜas pārstrāde un konservēšana
10.13. gaĜas un mājputnu gaĜas pārstrāde un konservēšana;
35.30.tvaika piegāde un gaisa kondicionēšana
PRODCOM kodi:
10.11.20.00.00. Svaigi, vai atdzesēti liellopu, cūku, aitu, kazu, zirgu un citu zirgu dzimtas dzīvnieku
subprodukti;
10.13.14.30.00. Aknu desas un līdzīgi produkti un pārtika sagatavota uz to bāzes (izĦemot sagatavotus
produktus un gatavus ēdienus)
10.13.14.60.00. Desas un līdzīgi produkti no gaĜas, subproduktiem vai asinīm un sagatavota pārtika uz to bāzes
(izĦemot aknu desu un no aknām sagatavotus produktus un gatavos ēdienus)
10.13.91.00.00. Termiska gaĜas apstrāde un citi gaĜas produktu sagatavošanas pakalpojumi

AtĜaujas iesnieguma pieĦemšanas datums: 2009.gada 9.novembrī
AtĜauja izsniegta jaunai piesārĦojošajai darbībai
AtĜauja izsniegta esošai piesārĦojošajai darbībai
X
AtĜauja izsniegta esošai piesārĦojošai darbībai ar būtiskām izmaiĦām
Izsniegšanas datums: 2010.gada 7.janvārī
vietas nosaukums: Liepājā
Valsts vides dienesta
Liepājas reăionālās vides pārvaldes direktore:_______________( Ingrīda SotĦikova)
(paraksts un tā atšifrējums)
Datums: 2010.gada 7.janvārī
Z.v.
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Lēmumu par atĜaujas izsniegšanu vai atĜaujas nosacījumiem var apstrīdēt vides pārraudzības valsts birojā
mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
AtĜaujas nosacījumus var pārskatīt visā tās darbības termiĦa laikā, pamatojoties uz likuma „Par piesārĦojumu”
32.panta 3.1 daĜu
Piezīme. Dokumenta rekvizītus „paraksts”, „datums”, un „zīmoga” („z.v.”) neaizpilda, ja elektroniskais
dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

3. Visā atĜaujas tekstā mainīt operatora nosaukumu.
4. AtĜaujas nosacījumi netiek mainīti.
Piemērotās tiesību normas:
• Likums ,,Par piesārĦojumu” 30.panta (3) punkts.
• LR MK noteikumi Nr.294 ,,Kārtība, kādā piesakāmas A,B un C kategorijas
piesārĦojošas darbības un izsniedzamas atĜaujas A un B kategorijas piesārĦojošo
darbību veikšanai” 36.punkts.
• ,,Administratīvā procesa likums” 65., 67. pants.
Lēmums ir neatĦemama atĜaujas Nr. LI-10-IB-0001 sastāvdaĜa kopš lēmuma spēkā
stāšanās brīža. AtĜaujas 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 ostmala 2a,
Liepājā, LV-3401.

Direktores vietnieks

R.BērziĦš

Lēmums nosūtīts:
1. Liepājas pilsētas domei, Rožu ielā 6, Liepāja, LV-3401.
2. Veselības inspekcijas Kurzemes kontroles nodaĜai, Baznīcas ielā 9, Kuldīgā, LV-3301.
3. Vides pārraudzības valsts birojam, Rūpniecības ielā23, Rīgā, LV-1045.
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