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
Jelgavā, 2018. gada 11. oktobra

LĒMUMS Nr.JE18VL0082
Par B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas Nr.JE10IB0076 pārreģistrāciju.
Adresāti (iesniedzēji):
SIA "I.S.D." (turpmāk - Adresāts), vienotais reģistrācijas Nr. 40003356850, juridiskā adrese
Baldones iela 2, Iecava, Iecavas novads, LV-3913, e-pasts office@isd.lv
Iesniedzēju prasījums:
Pārreģistrēt Valsts vides dienesta Jelgavas reģionālās vides pārvaldes (turpmāk – Pārvalde)
27.10.2010. izsniegto SIA "JAUNPAGASTS PLUS" B kategorijas piesārņojošās darbības
atļauju Nr.JE10IB0076 uz SIA "I.S.D.", vārda, uzņēmuma nosaukuma maiņu ar 26.09.2018.
Izvērtētā dokumentācija:
1. Adresāta 08.09.2018. iesniegums par B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas
Nr.JE10IB0076 pārreģistrāciju uz 1lpp.
2. Pārvaldes 27.10.2010. izdotā Adresātam atļauja Nr.JE10IB0076 B kategorijas
piesārņojošās darbības veikšanai Baldones iela 2, Iecava, Iecavas novads, LV-3913.
Faktu konstatējums:
1. Pārvalde 27.10.2010. izsniegusi SIA “Jaunpagasts plus”, Iecavas Spirta dedzinātavai,
Baldones ielā 2, Iecavā, Iecavas novadā B kategorijas piesārņojošās darbības atļauju
Nr.JE10IB0076, atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumu Nr.
1082„Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošās darbības un
izsniedzamas atļaujas A un B piesārņojošās darbības veikšanai” 1. pielikuma:
1.1.1.apakšpunktam - sadedzināšanas iekārtas, kuru ievadītā siltuma jauda ir no 5 līdz 50
megavatiem, ja sadedzināšanas iekārtā izmanto biomasu vai gāzveida kurināmo;
4.1.apakšpunktam - iekārtas organisko un neorganisko vielu, produktu vai starpproduktu,
tai skaitā enzīmu, ražošanai, kurās izmanto fizikālus ražošanas procesus (piemēram,
atšķaidīšana un sajaukšana);
4.2.apakšpunktam - iekārtas organisko un neorganisko ķīmisko vielu, ķīmisko produktu
vai starpproduktu uzglabāšanai, ja uzglabā vienu tonnu un vairāk, enzīmu uzglabāšanai - 2
20 tonnu un vairāk;
4.15.apakšpunktam - iekārtas organisko ķīmisko produktu ražošanai ķīmiskā, bioloģiskā
vai fizikālā procesā, kuras nav iekļautas likuma "Par piesārņojumu" pielikumā vai šī
pielikuma citā sektorā;
5.8. apakšpunktam – to notekūdeņu dūņu un atkritumu apglabāšanas, uzglabāšanas vai
kompostēšanas vietas, kuri nav pielīdzināmi bīstamajiem atkritumiem;
8.9. apakšpunktam – notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru
diennaktī, kuras attīrītos notekūdeņus novada vidē;
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2. pielikuma: 6.2.apakšpunktam - ķīmijas un bioloģijas laboratorijas (izņemot mācību
laboratorijas).
2. Pārvaldē 08.09.2018. saņemts Adresāta iesniegums ar lūgumu pārreģistrēt Atļauju uz SIA
"I.S.D. ", sakarā ar uzņēmuma nosaukuma maiņu ar 26.09.2018.
3. Iesniegumam pievienots Latvijas Republikas uzņēmuma reģistra 26.09.2018 lēmums Nr.612/144602 par izmaiņu reģistrēšanu komercreģistrā.
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. Likuma “Par piesārņojumu” 30. panta trešā daļa nosaka, ka gadījumos, ja mainās iekārtas
operators, Valsts vides dienests, pamatojoties uz operatora iesniegumu, precizē atļauju,
ierakstot tajā datus par jauno operatoru, taču nemainot atļaujas nosacījumus.
Lēmums
Pamatojoties uz augstākminēto, Pārvalde nolemj pārreģistrēt sabiedrībai ar ierobežotu
atbildību SIA "JAUNPAGASTS PLUS" 27.10.2010. izsniegto B kategorijas piesārņojošās
darbības atļauju Nr.JE10IB0076 uz SIA "I.S.D." vārda, nemainot atļaujas nosacījumus.
aizstāt Atļaujas titullapā un visā atļaujas tekstā informāciju par operatoru:
Komersanta nosaukums: SIA “JAUNPAGASTS PLUS”
Juridiskā adrese: Kalna iela 9, Jaunpagasts, Virbu pagasts, Talsu novads, LV-3292
Vienotais reģistrācijas numurs: 40003356850
Reģistrācijas datums Uzņēmumu reģistra komercreģistrā: 09.03.2004.
ar informāciju par jauno operatoru:
Komersanta nosaukums:
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “I.S.D.”
Juridiskā adrese:
Baldones iela 2, Iecava, Iecavas novads, LV-3913
Vienotais reģistrācijas numurs: 40003356850
Reģistrācijas datums Uzņēmumu reģistra komercreģistrā: 09.03.2004.
Adresātam uzliktais tiesiskais pienākums:
Lēmums Nr.JE18VL0082 ir sabiedrības ar ierobežotu atbildību "JAUNPAGASTS PLUS" B
kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas Nr.JE10IB0076 neatņemama 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
Likuma „Par piesārņojumu” 30. panta trešā daļa.

Direktors
H.Verbelis
ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKU
PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU
Veidemane 63023228,
ilze.veidemane@vvd.gov.lv
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