DAUGAVPILS REĢIONĀLĀ VIDES PĀRVALDE
Raiņa iela 28, Daugavpils, LV-5401, tālr. 65423219, fakss 65426545, e-pasts daugavpils@vvd.gov.lv, www.vvd.gov.lv

Daugavpilī

2019. gada 18. decembrī

Lēmums Nr. DA19VL0089
Par Akciju sabiedrībai „Daugavpils specializētais autotransporta uzņēmums” 2011. gada
23. maijā izsniegtās B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas Nr.DA11IB0025
pārreģistrāciju uz Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Eco Baltia vide” vārdu.
Adresāts
(iesniedzējs):

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Eco Baltia vide”
reģ. Nr. 40003309841,
Juridiskā adrese: Getliņu iela 5, Rumbula, Stopiņu novads, LV-2121
Akciju sabiedrība „Daugavpils specializētais
uzņēmums”
reģ. Nr. 41503002447
Juridiskā adrese: Slāvu iela 6, Daugavpils, LV-5404

Iesniedzēja
prasījums:

autotransporta

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk – SIA) „Eco Baltia vide” un
Akciju sabiedrība (turpmāk – AS) „Daugavpils specializētais
autotransporta uzņēmums” lūdz pārreģistrēt AS „Daugavpils
specializētais autotransporta uzņēmums” 23.05.2011. izsniegto B
kategorijas piesārņojošās darbības atļauju Nr.DA11IB0025 (turpmāk –
Atļauja Nr. DA11IB0025) uz SIA „Eco Baltia vide” vārdu.

Administratīvā procesa dalībnieku viedokli un argumenti:
SIA ,,Eco Baltia vide” un AS „Daugavpils specializētais autotransporta uzņēmums” savu
lūgumu pamato ar 01.11.2019. noslēgto Nekustamā īpašuma apakšnomas līgumu un
31.10.2019. pamatlīdzekļu Pieņemšanas – nodošanas aktu.
Izvērtētā dokumentācija:
1. Valsts vides dienesta Daugavpils reģionālās vides pārvaldes (turpmāk – VVD Daugavpils
RVP) 23.05.2011. izsniegtā Atļauja Nr. DA11IB0025.
2. SIA „Eco Baltia vide” 22.11.2019. iesniegums Nr. 10-495e par Atļaujas Nr.
DA11IB0025 pārreģistrēšanu ar pielikumā pievienotu 01.11.2019. noslēgtā Nekustamā
īpašuma apakšnomas līguma un 31.10.2019. Pieņemšanas – nodošanas akta kopiju.
3. AS ,,Daugavpils specializētais autotransporta uzņēmums” 22.11.2019. iesniegums Nr.397
par Atļaujas Nr. DA11IB0025 pārreģistrēšanu.
4. SIA „Eco Baltia vide” 11.12.2019. iesniegtā 31.10.2019. Pirkuma līguma kopija.

Faktu konstatācija un to izvērtējums:
1. VVD Daugavpils RVP 23.05.2011. izsniedza SIA „Eko Latgale” Atļauju Nr.
DA11IB0025 šķiroto atkritumu savākšanas laukuma un pārkraušanas stacijas darbībai
Dunduru ielā 13A, Daugavpilī.
2. VVD Daugavpils RVP 09.05.2019. pieņēma lēmumu Nr. DA19VL0044 par Atļaujas Nr.
DA11IB0025 pārreģistrēšanu uz AS ,,Daugavpils specializētais autotransporta
uzņēmums” vārdu.
3. VVD Daugavpils RVP 22.11.2019. saņēma SIA „Eco Baltia vide” iesniegumu Nr. 10495e un 25.11.2019. saņēma AS ,,Daugavpils specializētais autotransporta uzņēmums”
iesniegumu Nr. 397 ar lūgumu pārreģistrēt AS „Daugavpils specializētais autotransporta
uzņēmums” Atļauju Nr. DA11IB0025 uz SIA „Eco Baltia vide” vārdu, sakarā ar iekārtas
operatora maiņu šķiroto atkritumu savākšanas laukuma, šķirošanas un pārkraušanas
stacijai Dunduru ielā 13A, Daugavpilī, ko apstiprina 01.11.2019. noslēgtais Nekustamā
īpašuma apakšnomas līgums, 31.10.2019. pamatlīdzekļu Pieņemšanas – nodošanas akts
un 31.10.2019. Pirkuma līgums.
4. Pamatojoties uz Nekustamā īpašuma apakšnomas līgumu, SIA „Eco Baltia vide” pieņēma
apakšnomā AS „Daugavpils specializētais autotransporta uzņēmums” tiesiskā valdījumā
esošās nekustamo īpašuma daļas, kas atrodas Dunduru ielā 13A, Daugavpilī, kā arī
saskaņā ar Pirkuma līgumu un Pieņemšanas – nodošanas aktu, AS „Daugavpils
specializētais autotransporta uzņēmums” ir pārdevusi un nodevusi SIA „Eco Baltia vide”
Pirkuma līgumā un Pieņemšanas – nodošanas aktā minētos pamatlīdzekļus.
5. Likuma „Par piesārņojumu” 30. panta trešajā daļā noteikts, ja mainās iekārtas operators,
reģionālā vides pārvalde, pamatojoties uz operatora iesniegumu, precizē atļauju, ierakstot
tajā datus par jauno operatoru, taču nemainot tās termiņus un nosacījumus.
Lēmums un tā pieņemšanas pamatojums:
VVD Daugavpils RVP, ņemot vērā visu augstāk minēto un saskaņā ar Administratīvā
procesa likuma 65. pantā un 66. pantā noteikto, apsverot šī administratīvā akta izdošanas
lietderību, kā arī pamatojoties uz likuma „Par piesārņojumu” 30. panta trešo daļu, nolēma:
1. Pārreģistrēt AS „Daugavpils specializētais autotransporta uzņēmums” (reģ. Nr.
41503002447) Atļauju Nr. DA11IB0025 uz SIA „Eco Baltia vide” (reģ. Nr.
40003309841) vārdu;
2. Veikt šādus grozījumus augstāk minētajā Atļaujā Nr. DA11IB0025:
2.1. Atļaujas Nr. DA11IB0025 ievaddaļu izteikt šādā redakcijā:

Atļauja B kategorijas piesārņojošai darbībai
Nr. DA 11 IB 0025
Komersanta (vai citas personas) firmas (nosaukums):

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
„Eco Baltia vide”

Juridiskā adrese: Getliņu iela 5, Rumbula, Stopiņu novads, LV-2121
Vienotais reģistrācijas numurs: 40003309841
Reģistrācijas datums Uzņēmumu reģistrā: 20.09.1996.
Reģistrācijas datums Uzņēmumu reģistra komercreģistrā: 12.03.2003.
Iekārta, operators: Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Eco Baltia vide”
šķiroto atkritumu savākšanas laukums, šķirošanas un pārkraušanas
stacija,
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bīstamo atkritumu un elektrisko, elektronisko iekārtu savākšanas un
īslaicīgas uzglabāšanas vieta.
Adrese: Dunduru iela 13A, Daugavpils
Teritorijas kods: 050000
Tālruņa numurs: 67799999, 29489872
Elektroniskā pasta adrese: riga@ecobaltiavide.lv
2.2. Atļaujas Nr. DA11IB0025 teksta vārdus „AS ,,Daugavpils specializētais
autotransporta uzņēmums”” aizstāt ar vārdiem „SIA „Eco Baltia vide””.
Piemērotās tiesību normas:
1. Likuma „Par piesārņojumu” 30. panta trešā daļa.
2. Administratīvā procesa likuma 65. pants un 66. pants.
Uzliktais tiesiskais pienākums:
1. Šis lēmums ir 23.05.2011. izsniegtās Atļaujas Nr. DA11IB0025 neatņemama sastāvdaļa.
2. SIA „Eco Baltia vide” (reģ. Nr. 40003309841) pienākums ir uzrādīt šo lēmumu
kontrolējošām institūcijām.

Saskaņā ar MK 30.11.2010. noteikumu Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B vai C
kategorijas piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo
darbību veikšanai” 56.p. prasībām, šā lēmuma kopija ir nosūtīta:
− Vides pārraudzības valsts birojam (nosūtīts eAdresē);
− Veselības inspekcijas Sabiedrības veselības uzraudzības
departamenta Latgales kontroles nodaļai (nosūtīts eAdresē);
− Daugavpils pilsētas domei (nosūtīts eAdresē).

un

kontroles

Šo VVD Daugavpils RVP lēmumu var apstrīdēt Vides pārraudzības valsts birojā (Rūpniecības
ielā 23, Rīgā, LV – 1045) viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanas dienas, iesniegumu par
lēmuma apstrīdēšanu iesniedzot VVD Daugavpils RVP (Raiņa ielā 28, Daugavpilī, LV-5401, epasts: daugavpils@vvd.gov.lv).
Direktore

I. Lobanoka

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

Prokopoviča 654 25731
aina.prokopovica@vvd.gov.lv
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