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ZIŅOJUMS PAR PĀRBAUDES REZULTĀTIEM
Valmierā
2018. gada 27. decembris

Nr. 746-86/2018

I. VISPĀRĪGĀS ZIŅAS
Pārbaudes veicējs(i)
(amats, vārds, uzvārds)

Valsts vides dienesta Valmieras reģionālās vides
pārvaldes Kontroles daļas Piesārņojuma kontroles
sektora vecākā inspektore – Valsts vides inspektors
Gunda Auli
2018. gada 13. novembrī

Pārbaudes datums
(datums,mēnesis,gads)
Pārbaudes objekts
Objekta adrese
Juridiskā persona
Juridiskā adrese
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)

Cūku nobarošanas komplekss “Smurģi”
“Gaujaskalni”, Priekuļu pagasts, Priekuļu novads
SIA “Gaižēni”
Valmieras iela 17, Cēsis, Cēsu novads,
LV-4101
4410109987
SIA “Gaižēni” direktora vietneice Dace Stangaine
Novietnes “Smurģi” vadītājs Sandis Ivanovs
2014. gada 20. februārī izsniegta atļauja A
kategorijas piesārņojošās darbības veikšanai
Nr. VA14IA0001.
2014.
gada
30.
septembra
lēmums
Nr.VA14IA0001/1 par izmaiņām A kategorijas
piesārņojošas darbības atļaujā Nr.VA14IA0001.

II. PĀRBAUDĪTĀS DARBĪBAS JOMAS
Piesārņojošā darbība
Kūtsmēslu apsaimniekošana
Ūdensapgāde
Notekūdeņu apsaimniekošana
Ķīmiskās vielas/maisījumi
Atkritumu apsaimniekošana
Emisiju avoti (tai skaitā smakas)
Monitoringa pārskats
Statistikas pārskati
Dabas resursu nodokļa aprēķins
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III. SECINĀJUMI
Piesārņojošā darbība
Operators veicot piesārņojošo darbību ievēro atļaujas A kategorijas piesārņojošai darbībai
noteiktās prasības.
Kūtsmēslu apsaimniekošana
Neatbilstības vai pārkāpumi netiek konstatēti. Kūtsmēsli tiek uzglabāti šķidrmēslu krātuvē.
Izkliede tiek veikta atbilstoši noramtīvajos aktos noteiktajām vides aizsardzības prasībām.
Ūdensapgāde
Neatbilstības vai pārkāpumi netiek konstatēti. Ūdens tiek iegūts no īpašumā esošā ūdensapgādes
urbuma atbilstoši atļaujas nosacījumiem. Par iegūto pazemes ūdeni tiek veikta dabas resursu nodokļa
apmaksa.
Notekūdeņu apsaimniekošana
Notekūdeņi apsaimniekošanai tiek nodoti operatoram, kas saņēmis atbilstošu atļauju darbību
veikšanai.
Ķīmiskās vielas/maisījumi
Saimnieciskajā darbībā tiek izmantots trīs ķīmiskie maisījums, kuram pieejama atbilstoša drošības
datu lapa.
Atkritumu apsaimniekošana
Pārbaudes laikā neatbilstības vai pārkāpumi netiek konstatēti. Visa veida atkritumi tiek nodoti
komersantiem, kuriem izsniegtas atļaujas šādu darbību veikšanai.
Emisiju avoti
Smaku ierobežošana cūku nobarošanas kompleksa teritorijā veikta saskaņā ar atļaujā A kategorijas
piesārņojošai darbībai izvirzītajiem nosacījumiem (ar pārklāju nosegtas kūtsmēslu krātuves, smaku
absorbēšanai kūtīs izmanto gaisa mitrināšanu, kūtsmēslus izvešanas dienā iestrādā augsnē).
Monitoringa pārskats
Pārskats par monitoringa rezultātiem iesniegts 2018. gada 23. maijā.
Statistikas pārskati, Dabas resursu nodokļa aprēķins
Ir sagatavots un iesniegts statistikas pārskats. Pārbaudes ietvaros konstatēts, ka dabas resursa
nodokļa aprēķins veikts pareizi un sakrīt ar statistikas pārskata datiem.
Ziņojumu sagatavoja:
Valsts vides dienesta
Valmieras reģionālās vides pārvaldes
Kontroles daļas Piesārņojuma kontroles sektora
Vecākā inspektore - Valsts vides inspektors Gunda Auli________________________________
(amats, vārds, uzvārds)
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