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Rīgā

2019. gada 10. aprīlī

Lēmums Nr.RI19VL0099
Par operatora nosaukuma maiņu 11.01.2019. pārskatītajā un atjaunotajā B kategorijas
piesārņojošās darbības atļaujā Nr.RI12IB0122
Adresāts: SIA „Scandicast”, reģistrācijas numurs: 40003585029, adrese: Biķernieku iela 18,
Rīga, LV-1039.
Paredzētā darbības vieta:
Biķernieku iela 18, Rīga, LV-1039
Iesniedzēja prasījums:
Izsniegtajā atļaujā veikt uzņēmuma nosaukuma maiņu no SIA „Sperre Baltic” uz SIA
„Scandicast”.
Izvērtētā dokumentācija:
1. Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes (turpmāk – Pārvalde) SIA
„Sperre Baltic” izsniegtā B kategorijas piesārņojošas darbības atļauja Nr.RI12IB0122, kas
11.01.2019. pārskatīta un atjaunota.
2. SIA „Scandicast” 27.03.2019. Pārvaldē saņemtais iesniegums par uzņēmuma nosaukuma
maiņu.
3. Uzņēmumu datu bāzē „LURSOFT” publiski pieejamā informācija par SIA „Sperre Baltic”
nosaukuma maiņu uz SIA „Scandicast”.
Faktu konstatējums un izvērtējums:
1. Pārvalde 26.11.2012. SIA „Sperre Baltic” izdeva B kategorijas piesārņojošas darbības
atļauju Nr.RI12IB0122 (11.01.2019. pārskatīta un atjaunota) piesārņojošas darbības
veikšanai Biķernieku ielā 18, Rīgā.
2. Pārvalde 27.03.2019. saņēma SIA „Scandicast” iesniegumu par uzņēmuma nosaukuma
maiņu. Saskaņā ar iesniegumā norādīto SIA „Sperre Baltic” mainīts nosaukums uz SIA
„Scandicast”.
3. Saskaņā ar publiski pieejamo informāciju uzņēmumu datu bāzē „LURSOFT”, Pārvalde
konstatē, ka SIA „Sperre Baltic.” ar 06.03.2019. ir veikta nosaukuma maiņa uz SIA
„Scandicast”.
Pieņemtais lēmums:
Ņemot vērā konstatētos faktus un to izvērtējumu, kā arī ievērojot Administratīvā procesa
likuma 55. panta 1. punktu, 64. panta pirmo daļu un 67. pantu, Pārvalde pieņem lēmumu B

Lēmums Nr.RI19VL0099

kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas titullapā un visā atļaujā Nr.RI12IB0122
norādīt šādu informāciju par komersantu:
Komersanta nosaukums: SIA „Scandicast”
Iekārta, operators: SIA „Scandicast”
Elektroniskā pasta adrese: scandicast@scandicast.com
Adresātam uzliktais tiesiskais pienākums:
Lēmums Nr.RI19VL0099 ir neatņemama B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas
Nr.RI12IB0122 sastāvdaļa kopš tā spēkā stāšanās dienas. Veikt piesārņojošo darbību atbilstoši
atļaujā un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.
Norāde, kur un kādā termiņā šo administratīvo aktu var apstrīdēt vai pārsūdzēt:
Atbilstoši likuma „Par piesārņojumu” 50.panta pirmajai daļai un Administratīvā procesa likuma
77.pantam šo Pārvaldes lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā Vides pārraudzības valsts
birojā, iesniegumu iesniedzot Pārvaldē, Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV-1045.
Piemērotās tiesību normas:
1. Administratīvā procesa likuma 55. panta 1. punkts, 64. panta pirmā daļa, un 67. pants.
2. Likuma „Par piesārņojumu” 50. panta pirmā daļa.

Direktore

D. Kalēja

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO
PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU
Lēmums Nr.RI19VL0099 nosūtīts:
 Vides pārraudzības valsts birojam;
 Rīgas domei;
 Veselības inspekcijai.

Balode 67084274
lauma.balode@lielriga.vvd.gov.lv
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