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
Dokumenta datums ir tā elektroniskās
parakstīšanas datums Nr. 3.5. – 10/2316
Uz 21.12.2018.
Nr. b/n
Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "LSMR"
E-pasts: sialsmr@gmail.com
Vides pārraudzības valsts birojam
E-pasts: vpvb@vpvb.gov.lv
Jelgavas novada Domei
E-pasts: dome@jelgavasnovads.lv
VAS "Ceļu satiksmes drošības direkcija"
E-pasts: aldis.adovics@csdd.gov.lv
Veselības inspekcijai
E-pasts: zemgale@vi.gov.lv
Par izmaiņām SIA "LSMR" B kategorijas atļaujā

Nosūtām Jums Jelgavas reģionālās vides pārvaldes 27.12.2018. pieņemto lēmumu par
izmaiņām 08.03.2018. izdotā SIA "LSMR" B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujā
Nr.JE18IB0005 nolietotu transportlīdzekļu apstrādes uzņēmuma darbības veikšanai Celtnieku
ielā 4, Kalnciemā, Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā, sakarā ar izmaiņām
komercsabiedrības statūtos un juridiskās adreses maiņu.
Pielikumā: Lēmums Nr. JE18VL0097 uz 2 lpp.

Direktora p.i., Direktora vietniece,
Atļauju daļas vadītāja

J. Ližus

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO
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Jelgavā, 2018. gada 27. decembrī
LĒMUMS Nr.JE18VL0097
Par izmaiņām B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujā Nr.JE18IB0005
Adresāts (iesniedzējs)
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LSMR" (turpmāk arī – SIA "LSMR", Adresāts), vienotais
reģistrācijas Nr.40203098464, juridiskā adrese Celtnieku iela 4, Kalnciems, Kalnciema pagasts,
Jelgavas novads, e-pasta adrese sialsmr@gmail.com.
Iesniedzēju prasījums:
Sakarā ar izmaiņām komercsabiedrības statūtos un juridiskās adreses maiņu, veikt izmaiņas
Valsts vides dienesta Jelgavas reģionālās vides pārvaldes (turpmāk – Pārvalde) 08.03.2018.
izsniegtajā SIA "LSMR" B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujā Nr.JE18IB0005 nolietotu
transportlīdzekļu apstrādes uzņēmuma darbības veikšanai Celtnieku ielā 4, Kalnciemā,
Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā, nemainot atļaujas termiņu un nosacījumus.
Izvērtētā dokumentācija:
1. Adresāta 21.12.2018. iesniegums par izmaiņām B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujā
Nr.JE18IB0005 uz 1 lpp., ar pielikumu (Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Funkciju
izpildes departamenta 17.12.2018. LĒMUMA Nr. 6-12/179316/1 par izmaiņu reģistrēšanu
komercreģistrā kopija uz 2 lpp.).
2. Pārvaldes 08.03.2018. izdotā Adresātam B kategorijas piesārņojošas darbības atļauja
Nr.JE18IB0005 darbībai Celtnieku ielā 4, Kalnciemā, Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā.
3. Pārvaldes 05.10.2018. vēstule Nr.3.5.–12/1698 par finanšu nodrošinājumu atkritumu
apsaimniekošanas darbībām un APUS sistēmu, kas adresēta SIA "LSMR".
Faktu konstatējums:
1. Pārvalde 08.03.2018. ir izdevusi Adresāta nolietotu transportlīdzekļu apstrādes uzņēmuma
darbībai Celtnieku ielā 4, Kalnciemā, Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā, B kategorijas
piesārņojošās darbības atļauju Nr.JE18IB0005 (turpmāk – Atļauja), 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".
Atļauja izsniegta uz visu attiecīgās iekārtās darbības laiku.
2. Pārvaldē 21.12.2018. saņemts Adresāta iesniegums ar lūgumu veikt izmaiņas Atļaujā, sakarā
ar izmaiņām komercsabiedrības statūtos (izmaiņām amatpersonu sastāvā) un
komercsabiedrības juridiskās adreses maiņu no Salnas iela 21-67, Rīga, LV-1021 uz
Celtnieku iela 4, Kalnciems, Kalnciema pagasts, Jelgavas novads, LV-3016.
3. 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.
4. 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.
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Lēmums
Pamatojoties uz augstākminēto un ievērojot Administratīvā procesa likuma 55.panta 1.punktu,
67.pantu, Pārvalde nolemj veikt izmaiņas SIA "LSMR" 08.03.2018. izsniegtajā B kategorijas
piesārņojošās darbības atļaujā Nr.JE18IB0005:
1. Atļaujas titullapā ziņas par operatoru izteikt jaunā redakcijā:
Komersanta nosaukums: sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LSMR"
Juridiskā adrese: Celtnieku iela 4, Kalnciems, Kalnciema pagasts, Jelgavas novads, LV-3016
Vienotais reģistrācijas numurs: 40203098464
Reģistrācijas datums Uzņēmumu reģistrā: 11.10.2017.
Reģistrācijas datums Uzņēmumu reģistra komercreģistrā: 11.10.2017.
Iekārta, operators: SIA "LSMR" nolietoto transportlīdzekļu apstrādes uzņēmums
Adrese: Celtnieku iela 4, Kalnciems, Kalnciema pagasts, Jelgavas novads, LV-3016
Tālruņa numurs: 20007154
Elektroniskā pasta adrese: sialsmr@gmail.com
Teritorijas kods: 0540258
2. Papildināt Atļaujas "C" sadaļā 10.1.punktu "Darbība un vadība" ar 10.1.9. nosacījumu:
10.1.9. Līdz 30.12.2018. Valsts vides dienestā iesniegt finanšu nodrošinājumu atbilstoši
Atkritumu apsaimniekošanas likuma 12.panta 1.2 daļai, pārejas noteikumu 37.punktam un
atbilstoši MK 26.06.2018. noteikumu Nr.373 "Finanšu nodrošinājuma piemērošanas kārtība
atkritumu apsaimniekošanas darbībām" prasībām. Saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas
likuma 12. panta (13) daļu, finanšu nodrošinājums jāuztur spēkā visu atļaujas darbības laiku.
Adresātam uzliktais tiesiskais pienākums:
Lēmums Nr.JE18VL0097 ir SIA "LSMR" B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas
Nr.JE18IB0005 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
Administratīvā procesa likuma 55.panta 1.punkts, 67.pants, 87.panta (1)daļas 1.punkts;
Atkritumu apsaimniekošanas likuma 12.panta 1.2 daļa, pārejas noteikumu 37.punkts;
Ministru kabineta 26.06.2018. noteikumi Nr.373 "Finanšu nodrošinājuma piemērošanas kārtība
atkritumu apsaimniekošanas darbībām".

Direktora p.i., Direktora vietniece,
Atļauju daļas vadītāja

J. Ližus
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