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LĒMUMS
Liepājā
2019. gada 26. martā
Nr. LI19VL0035
Par pārrakstīšanās kļūdas labošanu 2018. gada 7. septembrī atjaunotajā Liepājas SEZ
AS “Kursa” B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujā Nr. LI1IB0037.

Adresāts:
Liepājas SEZ AS “Kursa”, reģistrācijas Nr. 52103005171, juridiskā adrese Zvejnieku aleja
11B-1, Liepāja, LV-3401.
Dalībnieku viedokļi un argumenti:
Neattiecas.
Faktu konstatējums:
1. Valsts vides dienesta Liepājas reģionālā vides pārvalde (turpmāk Pārvalde) 2011. gada
3. oktobrī Liepājas SEZ AS “Kursa” ir izsniegusi B kategorijas atļauju Nr. LI11IB0037
(turpmāk Atļauja) piesārņojošo darbību veikšanai.
2. 03.10.2011. Pārvalde Atļauju ir pārskatījusi un atjaunojusi.
3. Ir konstatēta pārrakstīšanās kļūda Atļaujas titullapā, nepareizi norādot uzņēmuma darbības
vietas adresi.
4. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 72. panta pirmo daļu pārskatīšanās vai
matemātiskā aprēķina kļūdu, kā arī citas kļūdas un trūkumus iestāde var tekstā izlabot
jebkurā laikā, ja tas nemaina lēmuma būtību.
Lēmuma pieņemšanas pamatojums:
Administratīvā procesa likuma 72. panta pirmajā daļā ir noteikts, ka iestāde jebkurā
laikā administratīvā akta tekstā var izlabot acīmredzamas pārrakstīšanās vai matemātiskā
aprēķina kļūdas, ja tas nemaina lēmuma būtību.
Pieņemtais lēmums:
Ņemot vērā iepriekš minētos faktus un to izvērtējumu, kā arī piemērotās tiesību
normas, Pārvalde pieņem lēmumu informāciju par komersantu Atļaujas titullapā šādā
redakcijā:

Komersanta (vai citas personas) firmas (nosaukums):
Liepājas SEZ AS “Kursa”
Juridiskā adrese: Zvejnieku aleja 11B-1, Liepāja, LV-3401
Vienotais reģistrācijas numurs: 52103005171
Reģistrācijas datums Uzņēmumu reģistrā: 11.08.1992.
Reģistrācijas datums Uzņēmumu reģistra komercreģistrā: 26.04.2002.
Iekārta, operators: Liepājas SEZ AS “Kursa”
Adrese: Roņu iela 8, Liepāja, LV-3401
Tālruņa numurs:
+371 63423094
Elektroniskā pasta adrese:
kursa@apollo.lv
Teritorijas kods: 0170000
Paredzētās piesārņojošās darbības veids 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 kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai” 1.pielikuma:
7.2.13.apakšpunktam - iekārtas pārtikas produktu ražošanai, kurās apstrādā un pārstrādā
dzīvnieku izcelsmes produktus (izņemot pienu) un saražo no 1 līdz 75 tonnām gatavās
produkcijas dienā vai kurās apstrādā un pārstrādā augu izcelsmes produktus un saražo no 10
līdz 300 tonnām gatavās produkcijas dienā (ceturkšņa vidējais rādītājs), tai skaitā – iekārtas
zivju un vēžveidīgo produktu ražošanai, tai skaitā konservētu, kūpinātu un saldētu produktu
ražošanai

2.pielikuma:
1.1.1. apakšpunktam - vienāda ar vai lielāka par 0,2 un mazāka par 5 megavatiem un
kuras kā kurināmo izmanto biomasu, kūdru vai gāzveida kurināmo.
6.1. apakšpunktam - visu kategoriju (L, M, N, O) mehānisko sauszemes
transportlīdzekļu, mobilās lauksaimniecības tehnikas un satiksmē neizmantojamu
pārvietojamu mehānismu un citu pārvietojamu agregātu remonta un apkopes
darbnīcas, kurās veic Ministru kabineta 2004. gada 22. aprīļa noteikumos Nr. 380
"Vides prasības mehānisko transportlīdzekļu remontdarbnīcu izveidei un darbībai"
2. punktā paredzētās darbības.
Atļaujas iesnieguma pieņemšanas datums: 19.08.2011.
Iesniegums atļaujas pārskatīšanai pieņemts 08.08.2018.
Atļauja izsniegta esošai piesārņojošajai darbībai
Izsniegšanas datums: 2011. gada 3. oktobris
Atļauja pārskatīta un atjaunota 2018. gada 7. septembrī
Izsniegšanas vieta

Liepāja

Direktore:_______________________________ (Ingrīda Sotņikova)
ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN
SATUR LAIKA ZĪMOGU
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Piemērotās tiesību normas:
2001. gada 25. oktobra „Administratīvā procesa likuma” 65. pants ceturtā daļa, 67. pants,
72. panta pirmā daļa, 77. pants.
Lēmums ir neatņemama Liepājas SEZ AS “Kursa” B kategorijas piesārņojošās darbības
atļaujas Nr. LI11IB0037 sastāvdaļa kopš lēmuma spēkā stāšanās dienas. Atļaujas turētāja
pienākums ir uzrādīt šo lēmumu kontrolējošām institūcijām.
Lēmumu var apstrīdēt atbilstoši likuma „Par piesārņojumu” 50. panta 1. daļai un
„Administratīvā procesa likums” 77. pantam viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas
Vides pārraudzības valsts birojā. Iesniegumu par apstrīdēšanu iesniegt Liepājas reģionālajā
vides pārvaldē, Jaunā ostmalā 2a, Liepājā, LV 3401.

Direktors

R. Pečulis

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

Lēmums nosūtīts:
1. Veselības inspekcijas Kurzemes kontroles nodaļa, E.Veidenbauma iela 11, Liepāja, LV3401, e-pasts: kurzeme@vi.gov.lv.
2. Vides pārraudzības valsts birojs, Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045, e-pasts:
vpvb@vpvb.gov.lv.
3. Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijai, Rožu iela 6, Liepāja, LV 3405, e- pasts:
edoc@dome.liepaja.lv

Rudzīte 63489600
Ilze.rudzite@liepaja.vvd.gov.lv

