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ZIŅOJUMS
PARtālr.
PĀRBAUDES
REZULTĀTIEM

Valmierā
2017. gada 26. oktobrī

Nr.406-65/2017
I. VISPĀRĪGĀS ZIŅAS

1.

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

2.

Pārbaudes datums
(datums,mēnesis,gads)

3.

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

4.

Operatoram izsniegtā (ās) atļauja (as)
(atļaujas veids,Nr.,izdošanas datums,
derīguma termiņš)

Valsts vides dienesta Valmieras reģionālās
vides pārvaldes Kontroles daļas
Piesārņojuma kontroles sektora vecākā
inspektore – vides valsts inspektors Vija
Kazaka
2017. gada 11. augustā
Stikla šķiedras ražošanas iekārta
Cempu iela 13, Valmiera
Akciju sabiedrība “Valmieras stikla
šķiedra”
Cempu iela 13, Valmiera, LV - 4201
40003031676
AS “Valmieras stikla šķiedra” prezidents
André Heinz Schwiontek ; vides
aizsardzības speciāliste Pārsla Dance
Atļauja A kategorijas piesārņojošas darbībai
Nr. VA12IA0001, izsniegta 2012. gada 9.
februārī. 2013. gada 5. jūlija lēmums Nr.3VA12IA0001; 2015. gada 11. marta
lēmums Nr. VA15VL0035 un 2016. gada
11. augusta lēmums Nr. VA16VL0107 par
atļaujas A kategorijas piesārņojošai darbībai
Nr. VA12IA0001 pārskatīšanu. Atļauja
derīga uz visu AS “Valmieras stikla
šķiedra” iekārtu darbības laiku Cempu ielā
13, Valmierā.

II. PĀRBAUDĪTĀS DARBĪBAS JOMAS
Ūdens resursu ieguve, lietošana un aizsardzība.

Sadzīves un ražošanas notekūdeņu apsaimniekošana
Gaisa aizsardzība un sadedzināšanas iekārtu darbība
Piesārņojošo vielu emisiju gaisā monitorings un notekūdeņos
Darbības ar ķīmiskajām vielām un ķīmiskiem maisījumiem
Darbības ar aukstumiekārtām
Ražošanas, bīstamo un sadzīves atkritumu apsaimniekošana
Dabas resursu nodokļa aprēķins .
Ziņu un informācijas iesniegšana valsts institūcijām.

III. SECINĀJUMI
Vides aizsardzības pārkāpumi, ekspluatējot AS “Valmieras stikla šķiedra” ūdensapgādes
urbumus, pārbaudes laikā nav konstatēti, atļaujā noteiktie nosacījumi ūdens resursu ieguvei un
uzskaitei tiek ievēroti.
Pārbaudes laikā ražošanas un sadzīves notekūdeņu attīrīšanas iekārtu, neitralizācijas stacijas
darbībā pārkāpumi netika konstatēti. Notekūdeņu dūņu apsaimniekošana tiek veikta atbilstoši
atļaujas nosacījumiem
Notekūdeņu testēšana tiek veikta atbilstoši atļaujas nosacījumiem un noslēgtajam līgumam ar
SIA “Vides audits” laboratoriju. Vidē – Gaides strautā novadīto notekūdeņu koncentrācijas
nepārsniedz pieļautās robežvērtības.
AS “Valmieras stikla šķiedra” ražotnei ir 67 piesārņojošo vielu emisijas avoti Uzņēmuma
piesārņojošā darbība tiek veikta un iekārtas tiek ekspluatētas atbilstoši aprakstam atļaujas B
sadaļā. Pārbaudes dienā darbojas visi ražošanas cehi un iecirkņi, uzstādītās sadedzināšanas un
tehnoloģiskās iekārtas. Visu uzstādīto iekārtu jauda atbilst atļaujā sniegtajai, iekārtu darbība
notiek atbilstoši atļaujā sniegtajai informācijai. Zalvjveida izmeši no emisijas avotiem
pārbaudes dienā netika novēroti.
Uzņēmumā regulāri tiek veikta gaisa attīrīšanas iekārtu uzraudzība un apkopes darbi. Par gaisa
attīrīšanas iekārtu apkopēm tiek veikti ieraksti attiecīgo iekārtu ekspluatācijas žurnālos, lai
nodrošinātu iekārtu pārraudzības datus par veiktajiem pasākumiem un biežumu. Piesārņojošo
vielu emisijas mērījumus veic atbilstoši atļaujas nosacījumos noteiktajai regularitātei.
Atmosfēras piesārņojošo vielu testēšanas rezultātu pārskati atbilst Ministru kabineta
noteikumos Nr.187 "Kārtība, kādā novērš, ierobežo un kontrolē gaisu piesārņojošo vielu
emisiju no sadedzināšanas iekārtām" noteiktajām prasībām.
Testēšanas pārskata rezultāti liecina, ka netiek pārsniegti emisijas limitu projektā apstiprinātie
emisijas limiti.
Ķīmisko vielu un maisījumu lietošanas pamatnosacījumi tiek ievēroti, jo: lietotās ķīmiskās
vielas un maisījumi ir reģistrēti LVĢMC ķīmisko vielu un ķīmisko produktu datu bāzē;
ķīmiskās vielas un maisījumi tiek uzglabāti divās noliktavās, darba procesā – ražošanas cehos;
ķīmiskās vielas un maisījumi tiek uzglabāti iepakojumā, uz kura ir atbilstošs bīstamības
marķējums; ir noteikti atbildīgie par ķīmisko vielu un maisījumu lietošanu dažādos vadības un
atbildības līmeņos, tajā skaitā arī ražošanas cehos, kur tieši vielas tiek lietotas; par ķīmisko
vielu un maisījumu plūsmu no noliktavām uz ražotnēm pārrauga pārzine, reģistrējot datus
žurnālā un datorprogrammā; lai uzlabotu darbību ar ķīmiskajām vielām un maisījumiem
pārvaldību, ir izveidota datu bāze, kurā ir dati un visa nepieciešamā informācija par visām
uzņēmumā izmantotajām vielām un maisījumiem (drošības datu lapas, instrukcijas rīkojumi,
uzskaites dati dažādos aspektos); regulāri tiek veikta inventarizācija.
Izvērtējot drošību datu lapu atbilstību vispārīgajām prasībām, tika konstatēts, ka atsevišķas
drošības datu lapas neatbilst REACH Regulas 31. panta 5. punkts prasībām attiecībā uz valodu,
kā arī REGULAS (ES) 2015/830 pielikuma “II Pielikums Prasības drošības datu lapu
sastādīšanai” 1.4. punkta prasībām par tālruņa numuriem, kur zvanīt ārkārtas gadījumos .

AS “Valmieras stikla šķiedra” ir jāveic visu drošības datu lapu satura izvērtēšana un
neatbilstības gadījumā jāpieprasa piegādātājam atjaunotas drošības datu lapas ķīmiskajām
vielām un maisījumiem.
Pārbaudes laikā nav pieejama informācija par uzņēmumu vai fizisku personu, kas veic
uzņēmumā uzstādīto kondicionētā gaisa sagatavošanas iekārtu (klimata iekārtu) uzstādīšanu,
apkopi vai remontu. Informācijas apkopojums par visām uzņēmumā esošajām iekārtām, kurās
izmanto fluorētās siltumnīcefekta gāzes un tajās esošo aukstuma aģentu daudzumu un marku.
Pārbaudes laikā neatbilstības atkritumu apsaimniekošanā netika konstatētas, visa veida
atkritumi tiek apsaimniekoti atbilstoši atļaujas nosacījumiem un noslēgtajiem līgumiem.
Pārbaudes laikā AS “Valmieras stikla šķiedra ” par izlietotā iepakojuma apsaimniekošanu
ir spēkā 2004. gada 31. maija līgums Nr. LP64l ar “Latvijas zaļais punkts”.
Reizi nedēļā SIA „Clean R” veic otrreizējo materiālu (plēves, kartona, papīra, plastmasas)
atkritumu savākšanu.
Dabas resursu nodokļa aprēķinā ( 2015.,2016. gads, 2017. gada I,II ceturksnis) emisijas tiek
aprēķinātas izmantojot maksimāli piesārņojošo vielu emisijas limita iekļautos algoritmus un
faktisko gāzes daudzumu. Aprēķini veikti korekti. Uzrādītais ūdens daudzums sakrīt ar ūdens
uzskaites žurnāla datiem. Ūdens piesārņojums ir aprēķināts katru ceturksni, izmantojot
notekūdeņu testēšanas pārskatu rezultātus un notekūdeņu netiešās uzskaites datus. Aprēķini
veikti korekti. Nodokļa likmes piemērotas atbilstoši Dabas resursu nodokļa likuma 2.,4. un 5.
pielikumam.
Statistikas pārskati "Nr.2 – Ūdens. Pārskats par ūdens resursu lietošanu 2016. gadā "; „Nr. 2. –
Gaiss. Pārskats par gaisa aizsardzību 2016. gadā” un ,,Nr.3 – Atkritumi. Pārskats par
atkritumiem 2016. gadā ” ievadīti LVĢC tiešsaistes sistēmā Ministru kabineta noteiktajā
termiņā , tas ir līdz 2017. gada 1. martam.
Ir sagatavots un Valmieras reģionālajā vides pārvaldē iesniegts pārskats par monitoringa
rezultātiem 2016. gadā atbilstoši atļaujas 10.1.6. apakšpunktam.
AS "Valmieras stikla šķiedra" ir iesniegusi šķīdinātāju apsaimniekošanas bilanci par 2016.
gadu.
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)

