JELGAVAS REĢIONĀLĀ VIDES PĀRVALDE
Kazarmes iela 17a, Jelgava, LV-3007, tālr.+ 371 63023228, fax +371 63080666, e-pasts jelgava@jelgava.vvd.gov.lv, www.vvd.gov.lv

24.01.2017.
Uz 27.01.2016.

Nr. 3.5-9/104
Nr. b/n

SIA "Baltic Dairy Board"
Valdes loceklei Ilonai Kazākai
Stacijas ielā 1, Bauskā, LV-3901
info@bdb.lv; armands@bdb.lv
Elektroniskās kopijas:
Vides pārraudzības valsts birojam
vpvb@vpvb.gov.lv
Bauskas novada Domei dome@bauska.lv
Veselības inspekcijai zemgale@vi.gov.lv

Par lēmuma nosūtīšanu
Saskaņā ar Ministru kabineta 30.11.2010. noteikumu Nr.1082 "Kārtība, kādā
piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A un B
piesārņojošās darbības veikšanai" 56.punktu, nosūtām Jums lēmumu Nr.JE17VL0017 par
24.07.2015. izsniegtās SIA "Baltic Dairy Board" A kategorijas piesārņojošās darbības
atļaujas Nr.JE15IA0001 piena un piena produktu pārstrādes ražotnei Bauskā, Stacijas ielā 1, 2
un 2A, operatora juridiskās adreses maiņu.
Pielikumā:

Lēmums Nr. JE17VL0017 uz 2 lpp.

Direktors

H. Verbelis

ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKU PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Mirka, 63023228
simona.mirka@jelgava.vvd.gov.lv
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JELGAVAS REĢIONĀLĀ VIDES PĀRVALDE
Kazarmes iela 17a, Jelgava, LV-3007, tālr.+ 371 63023228, fax +371 63080666, e-pasts jelgava@jelgava.vvd.gov.lv, www.vvd.gov.lv

Jelgavā, 2017. gada 24. janvārī
LĒMUMS Nr.JE17VL0017
Par operatora juridiskās adreses maiņu A kategorijas piesārņojošās
darbības atļaujā Nr.JE15IA0001.
Adresāti (iesniedzēji):
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Baltic Dairy Board", vienotais reģistrācijas
Nr.43603036823, juridiskā adrese Stacijas iela 1, Bauska, Bauskas novads, LV-3901.
Valdes locekle Ilona Kazāka, e-pasts info@bdb.lv.
Iekārta: piena un piena produktu pārstrādes ražotne.
Piesārņojošās darbības norises vietas adrese: Stacijas iela 1, 2, 2A, Bauska, LV-3901.
Iesniedzēju prasījums:
Veikt precizējumus Valsts vides dienesta Jelgavas reģionālās vides pārvaldes (turpmāk –
Pārvalde) 24.07.2015. izsniegtajā Adresātam A kategorijas piesārņojošās darbības atļaujā
Nr.JE15IA0001, nemainot tās termiņu un nosacījumus, sakarā ar uzņēmuma juridiskās un
biroja (pasta) adreses maiņu uz Bauskas novads, Bauska, Stacijas iela 1, LV-3901.
Izvērtētā dokumentācija:
1. Adresāta 27.01.2016. iesniegums (saņemts pārvaldē 20.01.2017) – paziņojums par
juridiskās un biroja (pasta) adreses maiņu uz 1 lpp.
2. Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra 19.01.2016. Lēmums Nr.12-10/8135 Par izmaiņu
reģistrēšanu komercreģistrā - uz 2 lpp (iesniegts pārvaldē elektroniski 23.01.2017).
3. Pārvaldes 24.07.2015. izdotā Adresātam atļauja Nr.JE15IA0001 A kategorijas
piesārņojošās darbības veikšanai Bauskā, Stacijas ielā 1, 2, 2A.
Faktu konstatējums:
1. Pārvalde 24.07.2015. ir izdevusi Adresāta piena un piena produktu pārstrādes ražotnes
darbībai Stacijas ielā 1, 2, 2A, Bauskā, A kategorijas piesārņojošās darbības atļauju
Nr.JE15IA0001 (turpmāk – A kategorijas atļauja), saskaņā ar likuma "Par piesārņojumu"
1.pielikuma (6) daļas 4. punkta "iekārtas pārtikas ražošanai" c) apakšpunktam – piena
ražotnes, kurās var pieņemt vairāk nekā 200 tonnas piena dienā un atbilstoši MK
30.11.2010. noteikumiem Nr.1082 "Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas
piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B piesārņojošo darbību veikšanai".
A kategorijas atļauja izsniegta uz visu attiecīgās iekārtās darbības laiku.
2. Pārvaldē 20.01.2017. ir saņemts Adresāta 27.01.2016. iesniegums – paziņojums par
juridiskās un biroja (pasta) adreses maiņu uz Bauska, Stacijas iela 1, LV-3901.
3. Izvērtējot Adresāta iesniegumu, Pārvalde konstatē, ka ar Latvijas Republikas Uzņēmumu
reģistra 19.01.2016. Lēmumu Nr.12-10/8135, Adresāta juridiskā adrese mainīta no
Jelgava, Zvejnieku iela 15-32 uz Bauskas novads, Bauska, Stacijas iela 1.
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4.

Ministru kabineta 30.08.2011. noteikumu Nr.666 "Noteikumi par valsts nodevu par atļaujas
izsniegšanu A vai B kategorijas piesārņojošai darbībai, atļaujas nosacījumu pārskatīšanu, kā arī
valsts nodevas maksāšanas kārtību un atvieglojumiem" 10.2.punkts nosaka, ka operatoram

valsts nodeva par atļaujas pārskatīšanu nav jāmaksā, ja atļaujā tiek ierosināti un izdarīti
grozījumi, kas nav saistīti ar atļaujas nosacījumu pārskatīšanu.
5.

Administratīvā procesa likuma 87.panta (1)daļas 1.punkts nosaka, ka administratīvo
procesu var uzsākt no jauna uz adresāta iesnieguma pamata, ja ir mainījušies lietas
faktiskie apstākļi, kuri bija par pamatu lēmuma pieņemšanai.

Lēmums
Pamatojoties uz augstākminēto un ievērojot Administratīvā procesa likuma 55.panta 1.punktu
un 67.pantu, Pārvalde nolemj veikt precizējumus 24.07.2015. izsniegtajā SIA "Baltic Dairy
Board" A kategorijas piesārņojošās darbības atļaujā Nr.JE15IA0001, nemainot tās
nosacījumus un derīguma termiņu:
atļaujas titullapā un atļaujas tekstā mainīt operatora juridisko adresi no Jelgava, Zvejnieku
iela 15-32 uz juridisko adresi Bauskas novads, Bauska, Stacijas iela 1, LV-3901.
Adresātam uzliktais tiesiskais pienākums:
Lēmums Nr.JE17VL0017 ir neatņemama SIA "Baltic Dairy Board" A kategorijas
piesārņojošas darbības atļaujas Nr.JE15IA0001 sastāvdaļa kopš lēmuma spēkā stāšanās
dienas. Atļaujas turētāja pienākums ir uzrādīt šo lēmumu kontrolējošām institūcijām.
Norāde, kur un kādā termiņā šo administratīvo aktu var apstrīdēt vai pārsūdzēt:
Lēmumu var apstrīdēt Vides pārraudzības valsts birojā mēneša laikā no lēmuma spēkā
stāšanās dienas, pamatojoties Administratīvā procesa likuma 76. panta pirmās, otrās daļas, 79.
panta pirmās daļas nosacījumiem.
Piemērotās tiesību normas
Administratīvā procesa likuma 55.panta 1.punkts, 67.pants, 87.panta (1)daļas 1.punkts.

Direktors

H. Verbelis
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