VALMIERAS REĢIONĀLĀ VIDES PĀRVALDE
L.Paegles iela 13, Valmiera, LV-4201, tālr. 64207266, fakss 64207281, e-pasts parvalde@valmiera.vvd.gov.lv, www.vvd.gov.lv

ZIŅOJUMS PAR PĀRBAUDES REZULTĀTIEM
Valmierā
2018. gada 26. marts
Nr. 684 - 2/2018
I. VISPĀRĪGĀS ZIŅAS
Valsts vides dienesta Valmieras reģionālās vides
pārvaldes direktora vietniece, Kontroles daļas
vadītāja, valsts vides inspektors Līga Zvirbule
22.03.2018.

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)
Operatora pārstāvis pārbaudē
(amats,vārds, uzvārds)
Operatoram izsniegtā (ās) atļauja (as)
(atļaujas veids,Nr.,izdošanas datums,
derīguma termiņš)

3.

4.

Iekārta papīra un kartona ražošanai
Pilsoņu iela 1, Līgatne, Līgatnes novads
SIA ,,SOLUM ESTATE”
Ernesta Birznieka – Upīša iela 21, Rīga
40103295641
SIA ,,SOLUM ESTATE” valdes loceklis Raivis
Ruskulis
Apsardzes darbinieks
Atļauja A kategorijas piesārņojošai darbībai Nr.
VA11IA0002;

II. PĀRBAUDĪTĀS DARBĪBAS JOMAS
1.Tiek veikta uzraudzības pārbaude, lai fiksētu faktiskos apstākļus iekārtā, ņemot vērā, ka ražotnes
darbība kopš 2014. gada apturēta un 2015. gada februārī par jauno ražotnes īpašnieci kļuvusi SIA
,,SOLUM ESTATE”
2. Tiek apsekota ražotnes teritorija, ražošanas ēkas un iekārtas, veikta foto fiksāža. Pārbaudes
ietvaros tiek konstatēts, ka teritorijā joprojām atrodas pirms iekārtas darbības pārtraukšanas
pārstrādei atvestie papīra un kartona atkritumi, vietu vietām arī atsevišķu iekārtu detaļas, metāllūžņi.
III. SECINĀJUMI
Vides aizsardzības likuma 1. Panta 11. Punktā un Likuma ,,Par piesārņojumu” 1. panta 5. punktā
dots termina ,,operators” skaidrojums.
SIA ,,SOLUM ESTATE”, kļūstot par Līgatnes papīrfabrikas īpašnieku un lūdzot veikt izmaiņas
Atļaujā A kategorijas piesārņojošai darbībai Nr. VA11IA0002, atkritumu apsaimniekošanas atļaujā
Nr. VA13AA0006, SEG atļaujā Nr. VA13SG0001, ir saistošas vides aizsardzības normatīvajos
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aktos ietvertās prasības, kas ir attiecināmas uz ražotni un nekustamo īpašumu Pilsoņu ielā 1, Līgatnē.
Lai arī ražotne netiek darbināta, SIA ,,SOLUM ESTATE” tiek norādīts saskaņošanai iesniegt
saskaņošanai pasākumu plānu ražotnes telpās un teritorijā esošo atkritumu tālākai apsaimniekošanai,
kā arī iekārtu inventarizācijas datus.
Ziņojumu sagatavoja:
Valsts vides dienesta
Valmieras reģionālās vides pārvaldes
Direktora vietniece, Kontroles daļas vadītāja
Valsts vides inspektors Līga Zvirbule________________________________
(amats, vārds, uzvārds, paraksts)
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