DAUGAVPILS REĢIONĀLĀ VIDES PĀRVALDE
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Daugavpilī

2018.gada 06. jūnijā

Lēmums Nr. DA18VL0028
Par SIA “Sēļi” 2010. gada 05. maijā izsniegtās A kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas
Nr.DA10IA0002 pārreģistrāciju uz SIA “Agrofirma “Turība” vārdu.
Adresāts
(iesniedzējs):

SIA „Agrofirma “Turība”, Reģ. Nr.47703000195,
Raiņa bulvāris 13A, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301

Piesārņojošās darbības vietas adrese: „Stiebriņi”, Salas novads, Sēlpils pagasts, LV-5232
Iesniedzēja
prasījums:

SIA „Agrofirma “Turība” lūdz pārreģistrēt SIA „Sēļi” 05.05.2010.
izsniegto A kategorijas piesārņojošās darbības atļauju Nr.DA10IA0002
(turpmāk – Atļauja Nr. DA10IA0002) uz SIA „Agrofirma “Turība”
vārdu.

Administratīvā procesa dalībnieku viedokli un argumenti:
1. SIA „Agrofirma “Turība” savu lūgumu pamato ar to, ka 09.02.2018. LR Uzņēmumu reģistrs
pieņēma lēmumu Nr.13-10/20162 par reorganizācijas ierakstīšanu komercreģistrā.
Reorganizācijas notika apvienošanās ceļā, pievienojot komercsabiedrībai SIA “Agrofirma
“Turība”, vienotais reģistrācijas Nr. 47703000195, komercsabiedrību SIA “Sēļi” vienotais
reģistrācijas Nr.45403001102. Komercsabiedrība SIA “Sēli”, vienotais reģistrācijas Nr.
45403001102 ir izslēgta no komercreģistra.
Izvērtētā dokumentācija:
1. Valsts vides dienesta Daugavpils reģionālās vides pārvaldes (turpmāk tekstā – VVD
Daugavpils RVP) 05.05.2010. SIA „Sēļi” izsniegtā Atļauja Nr. Nr.DA10IA0002.
2. SIA „Agrofirma ‘Turība” 25.04.2018. iesniegtā vēstule par A kategorijas piesārņojošās
darbības atļaujas pārreģistrāciju, kuras pielikumā ir pievienota LR Uzņēmumu reģistra
09.02.2018. lēmuma Nr.13-10/20169 kopija.
3. LR Uzņēmumu reģistra 09.02.2018. lēmums Nr.13-10/20169.
Faktu konstatācija un to izvērtējums:
1. 2010. gada 05. maijā VVD Daugavpils RVP izsniedza SIA “Sēļi” Atļauju Nr.DA10IA0002
cūku kompleksa “Stiebriņi” darbībai Sēlpils pagastā, Salas novadā.
2. VVD Daugavpils RVP 25.04.2018. saņēma SIA „Agrofirma ‘Turība” vēstuli no 24.04.2018.
Nr. 91 ar lūgumu pārreģistrēt SIA „Sēļi” Atļauju Nr. DA10IA0002 uz SIA „Agrofirma
‘Turība” vārdu, sakarā ar reorganizāciju – komercsabiedrību apvienošanu, ko apliecina LR
Uzņēmumu reģistrā lēmums Nr.13-10/20169 no 09.02.2018.
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 atļaujas 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 „Sēļi” (Reģ. Nr. 45403001102) Atļauju Nr. DA10IA0002 uz SIA
„Agrofirma ‘Turība” (Reģ. Nr.47703000195) vārdu;
2. Veikt šādus grozījumus augstāk minētajā Atļaujā Nr. DA10IA0002:
2.1. Atļaujas Nr. DA10IA0002 ievaddaļu izteikt šādā redakcijā:
Atļauja A kategorijas piesārņojošai darbībai
Nr. DA10IA0002
Komersanta nosaukums: SIA „Agrofirma ‘Turība”
Juridiskā adrese: Raiņa bulvāris 13A, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301
Vienotais reģistrācijas numurs: 47703000195
Reģistrācijas datums Uzņēmumu reģistrā: 24.09.1991.
Reģistrācijas datums Uzņēmumu reģistrā komercreģistrā: 22.04.2005.
Iekārta, operators: cūku komplekss „Stiebriņi”
Adrese: Salas novads, Sēlpils pagasts, „Stiebriņi”
Tālruņa numurs: 65323662
Elektroniskā pasta adrese: agrofirmaturiba@inbox.lv
2.2. Atļaujas Nr. DA10IA0002 teksta vārdus „SIA „Sēļi” aizstāt ar vārdiem „SIA „Agrofirma
‘Turība”.

Piemērotās tiesību normas:
1. Likuma „Par piesārņojumu” 30. panta trešā daļa.
2. Administratīvā procesa likuma 65. pants un 66. pants.
Adresātam uzliktais tiesiskais pamatojums:
1. Šis lēmums ir 05.05.2010. izsniegtās Atļaujas Nr. DA10IA0002 neatņemama sastāvdaļa.
2. SIA „ Agrofirma ‘Turība” (Reģ. Nr.47703000195) 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:
1. Vides pārraudzības valsts birojam (elektroniski uz e-pasta adresi: vpvb@vpvb.gov.lv).
2. Veselības inspekcijas Latgales kontroles nodaļai (elektroniski uz e-pasta adresi:
vi@vi.gov.lv).
3. Salas novada pašvaldībai (elektroniski: salaspag@salas.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).
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