LIELRĪGAS REĢIONĀLĀ VIDES PĀRVALDE
Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045, tālr. 67084278, fakss 67084244, e-pasts: lielriga@lielriga.vvd.gov.lv, www.vvd.gov.lv

Rīgā

2019. gada 3. maijā

Lēmums Nr.RI19VL0117
Par operatora maiņu B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujā Nr.RI14IB0046
Adresāts:
1. SIA „TEXOBLOCK”, vienotais reģistrācijas numurs:40003187257; juridiskā adrese:
Karjera iela 5, Ogre, Ogres novads, LV-5001.
2. SIA „Bauroc”, vienotais reģistrācijas numurs:40003595493; juridiskā adrese: Katlakalna
iela 9, Rīga, LV-1073.
Darbības vieta: Karjera iela 5, Ogre, Ogres novads, LV-5001.
Iesniedzēja prasījums:
Pārreģistrēt 13.06.2014. izdoto B kategorijas piesārņojošas darbības atļauju Nr.RI14IB0046
jaunam operatoram – SIA „Bauroc”.
Izvērtētā dokumentācija:
1. Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes (turpmāk – Pārvalde) 13.06.2014.
izsniegtā atļauja B kategorijas piesārņojošai darbībai Nr.RI14IB0046.
2. SIA „TEXOBLOCK” 10.04.2019. iesniegums Nr.C-3/04/10/19.1.
3. SIA „Bauroc” 12.04.2019. iesniegums Nr.Rup/2019-04/1out.
4. 22.04.2019. Ziņojums par pārbaudes rezultātiem Nr.665-026/2019.
Faktu konstatējums un izvērtējums:
1.Pārvalde 13.06.2014. SIA „TEXOBLOCK” izdeva B kategorijas piesārņojošas darbības atļauju
Nr.RI14IB0046 piesārņojošas darbības veikšanai adresē Karjera ielā 5, Ogrē, Ogres novadā
(turpmāk – Atļauja).
2.Pārvalde 10.04.2019. saņēma SIA „TEXOBLOCK” iesniegumu ar lūgumu veikt operatora
maiņu Atļaujā. Saskaņā ar SIA „TEXOBLOCK” iesniegumu Atļauju plānots pārreģistrēt uz SIA
„Bauroc” vārda.
3.Pārvalde 12.04.2019. saņēma SIA „Bauroc” iesniegumu ar lūgumu SIA „TEXOBLOCK”
izdoto Atļauju pārreģistrēt uz SIA „Bauroc”. Atbilstoši SIA „Bauroc” iesniegumā norādītajam
uzņēmums ir ieguvis tiesības izmantot nekustamo īpašumu Karjera ielā 5, Ogrē, ar visām
īpašumā esošajām ražošanas ēkām un betona izstrādājumu ražošanas iekārtām, pamatojoties uz
28.03.2019. noslēgto līgumu ar nekustamā īpašuma jauno īpašnieku SIA „Ogre Industrial Park”.
Iesniegumam pievienots ar SIA „Ogre Industrial Park” 38.03.2019. noslēgtais nomas līgums.
4.Pārvalde 18.04.2019. veica pārbaudi Karjera ielā 5, Ogrē, Ogres novadā, kur SIA
„TEXOBLOCK” piesārņojošai darbībai izsniegta Atļauja. Par veikto pārbaudi 22.04.2019.
sagatavots Ziņojums par pārbaudes rezultātiem Nr.665-026/2019 (turpmāk – Ziņojums). Saskaņā
ar Ziņojumā norādīto SIA „Bauroc” valdes priekšsēdētājs pārbaudes laikā informēja, ka SIA
„Bauroc” nopirkusi uzņēmumu no SIA „TEXOBLOCK”, un plāno turpināt veikt betona
izstrādājumu ražošanu, ko līdz šim veicis iepriekšējais operators.

5.Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 30.panta trešo daļu, mainoties iekārtas operatoram,
reģionālā vides pārvalde, pamatojoties uz operatora iesniegumu, precizē atļauju, ierakstot tajā
datus par jauno operatoru.
Pieņemtais lēmums:
Ņemot vērā iepriekš minētos faktus un to izvērtējumu, kā arī piemērotās tiesību normas,
Pārvalde pieņem lēmumu veikt izmaiņas 13.06.2014. izdotajā B kategorijas piesārņojošās
darbības atļaujā Nr.RI14IB0046:
1. Atļaujas titullapā nomainīt datus par operatoru un izteikt tos šādā redakcijā:
Komersanta (vai citas personas) firmas (nosaukums): Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
„Bauroc”
Juridiskā adrese: Katlakalna iela 9, Rīga, LV-1073
Vienotais reģistrācijas numurs: 40003595493
Reģistrācijas datums Uzņēmumu reģistrā: 02.07.2002.
Reģistrācijas datums Komercreģistrā: 02.07.2002.
Iekārta, operators: SIA „Bauroc”
Adrese: Karjera iela 5, Ogre, Ogres novads, LV-5001
2. Visā atļaujas tekstā aizstāt: SIA „TEXOBLOCK” ar SIA „Bauroc”.
Adresātam uzliktais tiesiskais pienākums:
Šis lēmums ir neatņemama B kategorijas atļaujas Nr.RI14IB0046 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” 30. panta trešā daļa un 50. panta pirmā daļa.
Direktore

D. Kalēja

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO
PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU
Lēmuma kopija nosūtīta:
 Ogres novada pašvaldībai;
 Veselības inspekcijai;
 Vides pārraudzības valsts birojam.

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