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ZIŅOJUMS PAR PĀRBAUDES REZULTĀTIEM
Ventspilī
31.05.2018.

Nr.713-36/2018
I. VISPĀRĪGĀS ZIŅAS

1.

Pārbaudes veicējs(i)
(amats, vārds, uzvārds)

2.

Pārbaudes datums
(datums, mēnesis, gads)
Pārbaudes objekts

3.

Objekta adrese
Juridiskā persona
Juridiskā adrese

4.

Valsts vides dienesta Ventspils reģionālās vides
pārvaldes Kontroles daļas Piesārņojuma
kontroles sektora vecākais inspektors - Valsts
vides inspektors Jānis Pētersons
31.05.2018.
SIA „Nīca 1” cūkkopības komplekss
„Augšluikas”
„Augšluikas”, Tumes pagasts, Tukuma novads,
LV-3139
SIA „Nīca 1”
„Stari”, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads,
LV-3324
52101021881
SIA „Nīca 1” valdes priekšsēdētājs Jānis
Podnieks
SIA „Nīca 1” valdes priekšsēdētājs Jānis
Podnieks
A kategorijas piesārņojošas darbības atļauja
Nr.VE14IA0002, izdota 21.11.2014., atļauja
derīga uz visu iekārtas darbības laiku

Reģistrācijas nr.
Atbildīgā persona
(amats, vārds, uzvārds)
Operatora pārstāvis pārbaudē
(amats, vārds, uzvārds)
Operatoram izsniegtā (-ās)
atļauja (-as)
(atļaujas veids, Nr., izdošanas
datums, derīguma termiņš)
II. PĀRBAUDĪTĀS DARBĪBAS JOMAS

1. Vispārīgie nosacījumi, tai skaitā:
- pārskats par A kategorijas atļaujas nosacījumu izpildi 2017. gadā;
- pārskats par monitoringa rezultātiem 2017. gadā.
2. Ūdens resursu ieguve, izmantošana un uzskaite
3. Darbības ar ķīmiskām vielām un maisījumiem.
4. Barības sagatavošana.
5. Gaisa aizsardzība, tai skaitā smakas.

6. Šķidrmēslu apsaimniekošana.
7. Atkritumu apsaimniekošana.
8. Augsnes, grunts un pazemes ūdeņu aizsardzība.
9. Valsts statistikas pārskatu NR. “2-Ūdens”, NR. “2-Gaiss” un NR. “3-Atkritumi”
iesniegšanas un datu pārbaude.
10. Dabas resursu nodokļa aprēķina pareizība.
11. SECINĀJUMI
(par darbības atbilstību vai neatbilstību vides aizsardzības normatīvajos aktos noteiktajām
prasībām un atļaujā izvirzītajiem nosacījumiem)
1. SIA „Nīca 1” saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 45.panta (6) daļu un MK
17.02.2009. noteikumu Nr.158 „Noteikumi par prasībām attiecībā uz vides
monitoringu un tā veikšanas kārtību, piesārņojošo vielu reģistra izveidi un
informācijas pieejamību sabiedrībai” 16.punktā noteiktām prasībām 04.04.2018.
iesniegusi VVD Ventspils RVP un Tukuma novada domei gada pārskatu par
monitoringa rezultātiem.
2. Šķidrmēslu krātuvju ietilpība nodrošina kūtsmēslu uzkrāšanu vismaz astoņus mēnešus
kā noteikts MK 23.12.2014. noteikumu Nr. 829 „Īpašās prasības piesārņojošo darbību
veikšanai dzīvnieku novietnēs” 5.1. apakšpunktā.
3. 2016. gada jūnijā tika pārtraukta krājtvertnes - lagūnas ekspluatācija, jo 20.06.2016.
Testēšanas pārskata Nr.366/16 rezultāti norādīja uz būtisku drenāžas ūdeņu
piesārņojumu. Krājtvertnes ekspluatācija līdz pārbaudes brīdim nav atsākta.
4. 20.02.2017. Testēšanas pārskatos Nr.185/17 un Nr.184/17 nav noteikts pH un
elektrovadītspēja, kā norādīts A kategorijas piesārņojošas darbības atļaujā
Nr.VE14IA0002. Testēšanas pārskatā Nr.184/17 iegūtie rezultāti liecina, ka
gruntsūdeņi mēslu krātuves - lagūnas apkārtnē uzrāda paaugstinātu Nkop un Pkop
piesārņojumu.
5. Eiropas Komisija 15.02.2017. ir pieņēmusi Komisijas īstenošanas lēmumu (ES)
2017/302 (2017.gada 15.februāris), ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes
Direktīvu 2010/75/ES nosaka secinājumus par labākajiem pieejamajiem tehniskajiem
paņēmieniem (LPTP) attiecībā uz mājputnu vai cūku intensīvo audzēšanu (izziņots ar
dokumenta numuru C(2017) 688) Dokuments attiecas uz EEZ). SIA “Nīca 1”
nepieciešams detalizēti izvērtēt savu darbību atbilstoši LPTP secinājumiem, norādot
tajos ietvertos parametrus un izanalizējot darbības atbilstību tiem. Izvērtējums
jāiesniedz VVD Ventspils RVP.
Ziņojumu sagatavoja:
Valsts vides dienesta
Ventspils reģionālās vides pārvaldes
Valsts vides inspektors
Kontroles daļas Piesārņojuma kontroles sektora
vecākais inspektors Jānis Pētersons
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