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ZIŅOJUMS PAR PĀRBAUDES REZULTĀTIEM
Valmierā
2016. gada 17. oktobrī

Nr.406 -95/2016
I. VISPĀRĪGĀS ZIŅAS

1.

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

2.

Pārbaudes datums
(datums,mēnesis,gads)
Pārbaudes objekts
Objekta adrese
Juridiskā persona
Juridiskā adrese
Reģistrācijas Nr.
Atbildīgā persona
(amats,vārds, uzvārds)
Tālrunis
Operatora pārstāvis pārbaudē
(amats,vārds, uzvārds)
Operatoram izsniegtā (ās) atļauja (as)
(atļaujas veids,Nr.,izdošanas datums,
derīguma termiņš)

3.

4.

Valsts vides dienesta Valmieras reģionālās vides
pārvaldes Kontroles daļas Piesārņojuma kontroles
sektora vecākā inspektore - Valsts vides inspektors
Vija Kazaka
2016. gada 6. septembrī
Cūku nobarošanas komplekss
„Jaunsmurģi”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā
SIA „Gaižēni”
Valmieras ielā-17, Cēsīs, Cēsu novadā, LV-4101
44101019987
SIA „Gaižēni” direktora vietniece Dace Stangaine
64107780
SIA „Gaižēni” lauku īpašumu apsaimniekotājs
Sandis Ivanovs
Atļauja A kategorijas piesārņojošai darbībai
Nr.VA14IA0001, izsniegta 2014. gada 21. janvārī
uz visu SIA „Gaižēni” apsaimniekotā cūku
nobarošanas kompleksa „Smurģi” darbības laiku
“Jaunsmurģos”. 2014. gada 30.septembra lēmums
Nr.VA14IA0001/1 par izmaiņām A kategorijas
piesārņojošas darbības atļaujā Nr. VA14IB0001.

II. PĀRBAUDĪTĀS DARBĪBAS JOMAS
1. Ūdens resursu ieguve, lietošana un aizsardzība.
2. Darbības ar ķīmiskajām vielām un maisījumiem.
3. Sadedzināšanas iekārtu darbība un gaisa aizsardzība.
4. Kūtsmēslu savākšana, uzglabāšana un iestrādāšana.
5. Sadzīves un ražošanas (kūts mazgāšanas) notekūdeņu apsaimniekošana.
6. Ražošanas, bīstamo un sadzīves atkritumu apsaimniekošana.
7. Smaku emisijas cūku nobarošanas kompleksa teritorijā.
8. Augsnes un gruntsūdeņu aizsardzība, gruntsūdeņu kvalitātes monitoringa veikšana un rezultāti.
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9. Ziņu un informācijas iesniegšana valsts institūcijām.
10. Dabas resursu nodokļa aprēķināšana.

III. SECINĀJUMI
1. Vides aizsardzības pārkāpumi ūdens resursu ieguves jomā SIA “Gaižēni” ūdensapgādes urbumā
P500805, pārbaudes laikā nav konstatēti, atļaujā noteiktie nosacījumi ūdens resursu ieguvei un
uzskaitei tiek pildīti. Ūdens ieguves apjoms nepārsniedz atļaujā noteikto ieguves limitu.
2. Ķīmisko vielu un maisījumu uzglabāšanā, izmantošanā, marķēšanā, lietošanā, uzskaitē un
nodrošināšanā ar drošības datu lapām pārkāpumi netika konstatēti.
3. Sadedzināšanas un tehnoloģiskā iekārta tiek ekspluatēta atbilstoši tehnoloģiskajam procesam.
4. Šķidrmēslu krātuves pārklātas ar plēves tipa paklāju, kas ļauj samazināt emisijas gaisā;
Šķidrmēslu izvešanu un iestrādi veic ar specializēto iestrādes tehniku augsnes virskārtā;
5. Sadzīves un ražošanas notekūdeņus apsaimniekošana uzņēmumā atbilstoši atļaujā izvirzītajiem
nosacījumiem.
6. Uzņēmumā tiek ievērotas izvirzītās prasības atkritumu apsaimniekošanai. Uzkrātie atkritumi tiek
nodoti atbilstošam atkritumu apsaimniekotājam.
7. 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).
8. Gruntsūdeņu monitoringu veic atbilstoši atļaujas A kategorijas Nr.VA14IA0001 nosacījumiem.
Gruntsūdeņu monitoringu cūku nobarošanas kompleksa “Smurģi” teritorijā 2015. gadā veicis SIA
“Geo Consultans”.
9. Statistikas pārskati „Nr.2-Ūdens. Pārskats par ūdens resursu lietošanu”, „Nr.2-Gaiss. Pārskats par
gaisa aizsardzību” un „Nr.3-Atkritumi. Pārskats par atkritumiem” ievadīti noteiktajos termiņos un
iesniegtie dati korekti. Valmieras reģionālajā vides pārvaldē iesniegts gada pārskats par piesārņojošo
darbību 2015. gadā.
10. Dabas resursu nodokļa aprēķini veikti saskaņā ar atļaujā A kategorijas piesārņojošai darbībai
nosacīto metodiku un piemērotas atbilstošas nodokļu likmes. Sadedzināšanas iekārtām dabas resursu
nodokli aprēķina saskaņā ar 2004. gada 14. decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.1015 “Vides
prasības mazo katlumāju apsaimniekošanai” prasībām.
Ziņojumu sagatavoja:
Valsts vides dienesta Valmieras reģionālās vides pārvaldes
Kontroles daļas Piesārņojuma kontroles sektora
vecākā inspektore - Valsts vides inspektors Vija Kazaka__________________________________
(amats,vārds, uzvārds, paraksts)

2

