VENTSPILS REĢIONĀLĀ VIDES PĀRVALDE
Dārzu iela 2, Ventspils, LV-3601, tālr. 63625332, fakss 63623375, e-pasts ventspils@ventspils.vvd.gov.lv, www.vvd.gov.lv

ZIŅOJUMS PAR PĀRBAUDES REZULTĀTIEM
Ventspilī
10.10.2016.

Nr.520-086/2016
I. VISPĀRĪGĀS ZIŅAS

1.

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

2.

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

3.

Juridiskā persona
Juridiskā adrese
Reģistrācijas nr.
Atbildīgā persona
(amats, vārds, uzvārds)

4.

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
04.10.2016.
Sadzīves atkritumu poligons „Janvāri”
„Janvāri”, Laidzes pagasts, Talsu
novads
SIA „Atkritumu apsaimniekošanas
sabiedrība „Piejūra”
Pils iela 18, Tukums, Tukuma novads,
LV-3101
40003525848
Valdes priekšsēdētāja I.Rassone, SA
poligona „Janvāri” vadītājs Inārs
Zaļums
SA poligona „Janvāri” vadītāja vietnieks
R.Višņevskis
A kategorijas piesārņojošās darbības
atļauja Nr.VE14IA0001, izsniegta
25.07.2014., derīga uz visu darbības
laiku

II. PĀRBAUDĪTĀS DARBĪBAS JOMAS
1.
No Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Talsu iecirkņa 30.09.2016. saņemtās
informācija, par to, ka 17.09.2016. CSAP „Janvāri” notikusi noplūde no kanalizācijas
caurules, pārbaude. Konstatēts, ka 17.09.2016. sūkņa bojājuma rezultātā ir notikusi neliela
daļēji attīrītu sadzīves notekūdeņu noplūde vidē ārpus attīrīšanas iekārtām. Attīrīšanas

iekārtās tiek attīrīti sadzīves notekūdeņu, kas rodas administratīvajā ēkā. Vidē izplūdušo
ūdeņu daudzums aptuveni 20 litri. Ir veikta sūkņa nomaiņa. Par konstatēto avārijas situāciju
ir veikts ieraksts CSAP „Janvāri” notekūdeņu attīrīšanas iekārtu ekspluatācijas žurnālā, kā to
nosaka A kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas Nr.VE14IA0001 nosacījumi.
III. SECINĀJUMI
(par darbības atbilstību vai neatbilstību vides aizsardzības normatīvajos aktos noteiktajām
prasībām un atļaujā izvirzītajiem nosacījumiem)
Apsekojot vietu, kur notikusi kanalizācijas notekūdeņu noplūde, tika konstatēts, ka vizuālu
kaitējumu videi tā nav radījusi – vizuāli nav redzams, vai vispār tāda veida noplūde ir notikusi,
nav redzami kanalizācijas notekūdeņiem raksturīgā krāsojuma palieku (pelēkas vai melnas
nogulsnes). Vieta apaugusi ar zāli, grāvis sauss.

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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