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

ZIŅOJUMS PAR PĀRBAUDES REZULTĀTIEM
Daugavpils
07.08.2018.

Nr.606-41/2018

I. VISPĀRĪGĀS ZIŅAS
Valsts vides dienesta Daugavpils reģionālās
vides pārvaldes (turpmāk – VVD Daugavpils
RVP) Kontroles daļas Piesārņojuma kontroles
sektora vecākā inspektore – valsts vides
inspektors Jeļena Masaļska.
2. Pārbaudes datums objektā
07.08.2018.
(gads.datums.mēnesis)
4. Pārbaudes objekts, pamatdarbības veids AS „Preiļu siers” piena savākšana, pirmapstrāde
un pārstrāde
Objekta adrese
Daugavpils iela 75, Preiļi, Preiļu novads
AS „Preiļu siers”
Adresāts (juridiskā/ fiziskā persona)
Juridiskā adrese/ dzīvesvietas adrese
Daugavpils iela 75, Preiļi, Preiļu novads, LV5301
Reģistrācijas nr./personas kods
50003026431
Operatora atbildīgā persona
AS „Preiļu siers” valdes priekšsēdētājs
(amats, vārds, uzvārds)
AS „Preiļu siers” ražošanas inženieris
Operatora pārstāvis pārbaudē
(amats, vārds, uzvārds)
5. Operatoram izsniegtā (ās) atļauja (as)
VVD Daugavpils RVP 01.02.2011. atļauja A
(atļaujas veids, Nr. ,izdošanas datums,
kategorijas
piesārņojošai
darbībai
Nr.
derīguma termiņš)
DA11IA0001 un VVD Daugavpils RVP
17.12.2015. lēmums Nr.DA15VL0096 par AS
„Preiļu siers” 01.02.2011. izsniegtās A
kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas Nr.
DA11IA0001 nosacījumu pārskatīšanu (bez
termiņa) (turpmāk – Atļauja).
1. Pārbaudes veicējs(i)
(amats, vārds, uzvārds)

II. PĀRBAUDĪTĀS DARBĪBAS JOMAS
1. Ražošanas un sadzīves notekūdeņu apsaimniekošana.

III. SECINĀJUMI
1. Lai uzlabotu NAI darbību Operators neattīrītiem notekūdeņiem pievienoja koagulantu
POLIFLOCK SM 46533, tomēr tā izmantošana triju dienu laikā NAI darbību neuzlaboja.
2. Ņemot vērā pārbaudē konstatētos faktus, tiek secināts, ka kopš pēdējās pārbaudes (iepriekšējā
VVD Daugavpils RVP pārbaude objektā veikta 27.07.2018.) situācija NAI darbībā
pasliktinājusies, par ko liecina ļoti mazs aktīvo dūņu daudzums aerotenkos, nepietiekama dūņu
nosēšanās nostādinātājos, pārtraukta notekūdeņu novadīšana uz biodīķi. Operators turpina
pastiprināti uzraudzīt situāciju objektā.
3. Neattīrītu notekūdeņu novadīšana vidē pārbaudes brīdī netika konstatēta, tādējādi, netika
pārkāpts MK 22.01.2002. noteikumu Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” 42.
punkts.
4. Lai uzlabotu NAI darbību Operators neattīrītiem notekūdeņiem pievienoja koagulantu
POLIFLOCK SM 46533, tomēr tā izmantošana triju dienu laikā NAI darbību neuzlaboja.

IV. IETEIKUMI
1. Nav.

Ziņojumu sagatavoja:
Valsts vides dienesta
Daugavpils reģionālās vides pārvaldes
Valsts vides inspektors – Vecākā inspektore, Jeļena Masaļska
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