DAUGAVPILS REĢIONĀLĀ VIDES PĀRVALDE
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Daugavpilī

2017. gada 20. februārī

Lēmums Nr. DA17VL0018
Par SIA „SANEKSS” 2013. gada 1. oktobrī izsniegtās B kategorijas piesārņojošās darbības
atļaujas Nr.DA13IB0036 pārreģistrāciju uz SIA „SANEKSS METĀLS” vārdu.
Adresāts
(iesniedzējs):

SIA „SANEKSS METĀLS”, Reģ. Nr.41203059697
Juridiskā adrese: Tukuma iela 3-12, Rīga, LV-1002
SIA „SANEKSS”, Reģ. Nr.41203011633
Juridiskā adrese: Tukuma iela 3-12, Rīga, LV-1002

Iesniedzēja
prasījums:

SIA ,,SANEKSS METĀLS” un SIA „SANEKSS” lūdz pārreģistrēt SIA
„SANEKSS” 2013. gada 1. oktobrī izsniegto B kategorijas
piesārņojošās darbības atļauju Nr.DA13IB0036 (turpmāk – Atļauja Nr.
DA13IB0036) uz SIA „SANEKSS METĀLS” vārdu.

Administratīvā procesa dalībnieku viedokli un argumenti:
SIA ,,SANEKSS METĀLS” un SIA „SANEKSS” savu lūgumu pamato ar to, ka SIA
„SANEKSS” ir reorganizēts un atbilstoši reorganizācijas plānam piesārņojošo darbību
pārņem SIA „SANEKSS METĀLS”.
Izvērtētā dokumentācija:
1. SIA ,,SANEKSS METĀLS” un SIA „SANEKSS” 06.02.2017. iesniegums par B
kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas pārreģistrāciju ar pielikumā pievienotu LR
Uzņēmumu reģistra Funkciju izpildes departamenta Ventspils reģionālās nodaļas
24.01.2017. Lēmumu Nr.19-10/7990 par reorganizācijas ierakstīšanu komercreģistrā.
2. Valsts vides dienesta Daugavpils reģionālās vides pārvaldes (turpmāk – VVD Daugavpils
RVP) 01.10.2013. SIA „SANEKSS” izsniegtā Atļauja Nr. DA13IB0036.
Faktu konstatācija un to izvērtējums:
1. 2013. gada 1. oktobrī VVD Daugavpils RVP izsniedza SIA „SANEKSS” Atļauju Nr.
DA13IB0036 videi kaitīgo preču atkritumu, iepakojuma un metāllūžņu savākšanas un
īslaicīgas uzglabāšanas punkta darbībai Pelītes ielā 8A, Jēkabpilī.
2. 2017. gada 6. februārī VVD Daugavpils RVP saņēma SIA ,,SANEKSS METĀLS” un
SIA „SANEKSS” iesniegumu ar lūgumu pārreģistrēt SIA „SANEKSS” Atļauju Nr.
DA13IB0036 uz SIA „SANEKSS METĀLS” vārdu, sakarā ar to, ka SIA „SANEKSS” ir
reorganizēts un atbilstoši reorganizācijas plānam piesārņojošo darbību pārņem SIA
„SANEKSS METĀLS”, ko apstiprina LR Uzņēmumu reģistra Funkciju izpildes

departamenta Ventspils reģionālās nodaļas 24.01.2017. Lēmums Nr.19-10/7990 par
reorganizācijas ierakstīšanu komercreģistrā.
3. Likuma „Par piesārņojumu” 30.panta trešā daļa nosaka, ka ja mainās iekārtas operators,
reģionālā vides pārvalde, pamatojoties uz operatora iesniegumu, precizē atļauju, ierakstot
tajā datus par jauno operatoru, taču nemainot tās termiņus un nosacījumus.
Lēmums un tā pieņemšanas pamatojums:
VVD Daugavpils RVP, ņemot vērā visu augstāk minēto un saskaņā ar Administratīvā
procesa likuma 65. pantā un 66. pantā noteikto, apsverot šī administratīvā akta izdošanas
lietderību, kā arī pamatojoties uz likuma „Par piesārņojumu” 30. panta trešo daļu, nolēma:
1. Pārreģistrēt SIA „SANEKSS” (Reģ. Nr. 41203011633) Atļauju Nr. DA13IB0036 uz SIA
„SANEKSS METĀLS” (Reģ. Nr. 41203059697) vārdu;
2. Veikt šādus grozījumus augstāk minētajā Atļaujā Nr. DA13IB0036:
2.1. Atļaujas Nr. DA13IB0046 ievaddaļu izteikt šādā redakcijā:

Atļauja B kategorijas piesārņojošai darbībai
Nr. DA 13 IB 0036
Komersanta (vai citas personas) firmas (nosaukums):
Juridiskā adrese:
Vienotais reģistrācijas numurs:
Reģistrācijas datums Uzņēmumu reģistrā:
Reģistrācijas datums Uzņēmumu reģistra komercreģistrā:

SIA „ SANEKSS METĀLS”
Tukuma iela 3-12, Rīga, LV-1002
41203059697
24.01.2017.

Iekārta, operators: SIA „ SANEKSS METĀLS”
Videi kaitīgo preču atkritumu, iepakojuma un metāllūžņu savākšanas un
īslaicīgas uzglabāšanas punkts:
- Metāllūžņu savākšana un īslaicīga uzglabāšana līdz 1987 t/a;
- Videi kaitīgo preču atkritumu savākšana un īslaicīga uzglabāšana līdz
441 t/a t.sk., nederīgo elektrisko un elektronisko iekārtu un to
atkritumu savākšana un īslaicīga uzglabāšana līdz 114 t/a;
- Izlietotā plastmasas iepakojuma savākšana un īslaicīga uzglabāšana
līdz 3 t/a.
Adrese:
Pelītes iela 8A, Jēkabpils
Teritorijas kods: 0560100
Tālruņa numurs: 67686243
Elektroniskā pasta adrese: info@sanekss.lv
2.2. Atļaujas Nr. DA13IB0036 teksta vārdus „SIA „SANEKSS”” aizstāt ar vārdiem
„SIA „SANEKSS METĀLS””.
Piemērotās tiesību normas:
1. Likuma „Par piesārņojumu” 30.panta trešā daļa.
2. Administratīvā procesa likuma 65. pants un 66. pants.
Uzliktais tiesiskais pienākums:

1. Šis lēmums ir 01.10.2013. izsniegtās Atļaujas Nr. DA13IB0036 neatņemama sastāvdaļa.
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2. SIA „SANEKSS METĀLS” (Reģ. Nr.41203059697) pienākums ir uzrādīt šo lēmumu
kontrolējošām institūcijām.
Saskaņā ar MK 30.11.2010. noteikumu Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B vai C
kategorijas piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo
darbību veikšanai” 56.p. prasībām, šā lēmuma kopija ir nosūtīta:
-

Vides pārraudzības valsts birojam (elektroniski: vpvb@vpvb.gov.lv);
Veselības inspekcijas Latgales kontroles nodaļai (elektroniski: latgale@vi.gov.lv);
Jēkabpils pilsētas domei (elektroniski: vpa@jekabpils.lv ).

Šo VVD Daugavpils RVP lēmumu var apstrīdēt Vides pārraudzības valsts birojā (Rūpniecības
ielā 23, Rīgā, LV – 1045) viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanas dienas, iesniegumu par
lēmuma apstrīdēšanu iesniedzot VVD Daugavpils RVP (Raiņa ielā 28, Daugavpilī, LV-5401).

Direktora p.i.,
direktora vietniece,
Kontroles daļas vadītāja

I. Lobanoka

Z.v.

Prokopoviča 654 25731
aina.prokopovica@daugavpils.vvd.gov.lv

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