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ZIŅOJUMS PAR PĀRBAUDES REZULTĀTIEM
Ventspilī
22.06.2017.

Nr.0520-046/2017
I. VISPĀRĪGĀS ZIŅAS

1.

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

2.

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

3.

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
21.06.2017.
Sadzīves atkritumu poligons „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
1. Informācijas pārbaude par sadzīves notekūdeņu attīrīšanas iekārtu dūņu (klase 190805)
ievešanu, uzglabāšanu un kompostēšanu Sadzīves atkritumu poligons „Janvāri”.
Konstatēts, ka ūdensapgādes urbums, no kura tiek iegūts ūdens saimnieciskās darbības
nodrošināšanai, tai skaitā dzeršanai, atrodas 60 m no kompostēšanas laukuma, kas ir
pretrunā 02.05.2006. MK noteikumu Nr.362 „Noteikumi par notekūdeņu un to
komposta izmantošanu, monitoringu un kontroli” 15.4. un 15.5.punktu prasībām, kas

nosaka, ka notekūdeņu dūņu vai komposta pagaidu uzglabāšanas vieta nedrīkst būt
tuvāk par 150 m no ūdens ņemšanas vietas, kā arī ne tuvāk par 100 m no ūdenstilpēm un
ūdenstecēm.

III. SECINĀJUMI
(par darbības atbilstību vai neatbilstību vides aizsardzības normatīvajos aktos noteiktajām
prasībām un atļaujā izvirzītajiem nosacījumiem)
Nav pieļaujama notekūdeņu dūņu pieņemšana, kompostēšana un pagaidu uzglabāšana CSAP
„Janvāri”, pamatojoties uz 02.05.2006. MK noteikumu Nr.362 „Noteikumi par notekūdeņu un
to komposta izmantošanu, monitoringu un kontroli” 15.4. un 15.5.punktu 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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