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ZIŅOJUMS PAR PĀRBAUDES REZULTĀTIEM
Ventspilī
18.07.2017.

Nr.0520-051/2017
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.

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)

Valsts vides dienesta Ventspils reģionālās
vides pārvaldes Kontroles daļas
Piesārņojuma kontroles sektora vecākā
inspektore-Valsts vides inspektors Sabīne
Jaunbirze
16.07.2017.
SIA „Atkritumu apsaimniekošanas
sabiedrība ”Piejūra”” atkritumu
apsaimniekošanas laukums sadzīves
atkritumu poligonā „Janvāri”
„Janvāri”, Laidzes pagasts, Talsu novads
SIA „Atkritumu apsaimniekošanas
sabiedrība „Piejūra””
Pils iela 18, Tukums, Tukuma novads, LV3101
40003525848
Valdes priekšsēdētāja I.Rassone, SA
poligona „Janvāri” vadītājs Inārs Zaļums
SA poligona „Janvāri” vadītājs Inārs
Zaļums
A kategorijas piesārņojošās darbības atļauja
Nr.VE14IA0001, izsniegta 25.07.2014. ar
grozījumiem (24.03.2016. Lēmums
Nr.VE16VL0016), derīga uz visu darbības
laiku

II. PĀRBAUDĪTĀS DARBĪBAS JOMAS
Atkritumu apsaimniekošanas laukums sadzīves atkritumu poligonā „Janvāri”. SAP „Janvāri”
teritorijā atrodas šķiroto atkritumu savākšanas laukums, kas ir speciāli aprīkota un iežogota
vieta, kur savāc un īslaicīgi uzglabā dažādu veidu atkritumus pirms to turpmākās
transportēšanas. Vieta ierīkota atsevišķā nodalījumā no pārējās saimnieciskās zonas, kas atdalīta

ar betonētu apmali un ar marķētu līniju uz asfaltētā seguma. Laukumā ir ūdensnecaurlaidīgs
virsmas segums, ierīkota lietus notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas sistēma. Laukumā ir
nodrošināta transportlīdzekļu piekļuve. Laukumā pieņem 13 veidu atkritumus. Ir nodrošināta
ievesto un izvesto atkritumu uzskaite.
Uz vietas ir pieejami noslēgtie līgumi ar izlietotā iepakojuma vai videi kaitīgu preču atkritumu
apsaimniekotājiem par izlietotā iepakojuma vai videi kaitīgu preču atkritumu savākšanu vai
pieņemšanu atbilstoši normatīvajiem aktiem par dabas resursu nodokli. Līgumi noslēgti ar SIA
„Latvijas Zaļais punkts”, SIA „Eko Rija”, AS „Latvijas Zaļais elektrons”, SIA „Riepu bloki”,
SIA „Zaļais Centrs”, SIA „Nordic Recycling”, SIA „Zaļā josta”.
III. SECINĀJUMI
(par darbības atbilstību vai neatbilstību vides aizsardzības normatīvajos aktos noteiktajām
prasībām un atļaujā izvirzītajiem nosacījumiem)
1. SAP “Janvāri” esošais šķiroto atkritumu savākšanas laukums, ko apsaimnieko SIA
“Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “Piejūra”” atbilst 13.12.2016. Ministru kabineta
noteikumu Nr.788 “Noteikumi par atkritumu savākšanas un šķirošanas vietām” prasībām.

Ziņojumu sagatavoja:
Valsts vides dienesta
Ventspils reģionālās vides pārvaldes
Valsts vides inspektors
Kontroles daļas Piesārņojuma kontroles sektora
vecākā inspektore Sabīne Jaunbirze
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