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ZIŅOJUMS PAR PĀRBAUDES REZULTĀTIEM
Valmierā
2018. gada 21.oktobris
Nr. 684 - 22/2018
I. VISPĀRĪGĀS ZIŅAS
Valsts vides dienesta Valmieras reģionālās vides
pārvaldes direktora vietniece, Kontroles daļas
vadītāja, valsts vides inspektors Līga Zvirbule
21.09.2018.

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.

Sadzīves atkritumu poligons ,,Daibe”
,,Stūri”, Stalbes pag., Pārgaujas novads
SIA ,,ZAAO”
Rīgas iela 32, Valmiera
44103015509
SIA ,,ZAAO” valdes loceklis Aivars Sirmais
SIA ZAAO atkritumu noglabāšanas nodaļas
vadītājs Ģirts Kuplais
Atļauja A kategorijas piesārņojošai darbībai Nr.
VA15IA0001;
Atkritumu
apsaimniekošanas
atļauja
Nr.
VA13AA0003

II. PĀRBAUDĪTĀS DARBĪBAS JOMAS
1. Sadzīvē, lietus un ražošanas notekūdeņu ( tai skaitā, infiltrāta) apsaimniekošana (savākšana,
attīrīšana, novadīšana vidē).
2. Vides monitoringam ( piesārņojošo vielu emisijai gaisā, notekūdeņu emisijai virszemes ūdeņos,
pazemes un virszemes ūdeņu kvalitātes monitorings) noteikto prasību un atļaujā izvirzīto
nosacījumu izpilde, monitoringa rezultāti.
3. Poligonā veikto atkritumu apsaimniekošanas darbību atbilstība atkritumu apsaimniekošanas
noteikumiem un prasībām (Atkritumu apsaimniekošanas likumā, 2011. gada 27. decembra Ministru
kabineta noteikumu Nr. 1032 ,,Atkritumu poligonu ierīkošanas, atkritumu poligonu un izgāztuvju
apsaimniekošanas, slēgšanas un rekultivācijas noteikumi”, 2018.gada 7.augusta Ministru kabineta
noteikumu Nr. 492 ,Atkritumu pārvadājumu uzskaites kārtība” u.c. prasībām).
4. Poligona darbības rezultātā radītās poligona gāzes apsaimniekošana.
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III. SECINĀJUMI
1.Sadzīvē radušos notekūdeņu, lietus notekūdeņu un ražošanas notekūdeņu, tai skaitā infiltrāta
apsaimniekošanā (savākšana, attīrīšana, novadīšana) pārkāpumi, neatbilstības nav konstatētas
2.Poligonā veiktās atkritumu apsaimniekošanas darbībās neatbilstības nav konstatētas.
3.Atļaujā A kategorijas piesārņojošai darbībai vides monitoringam noteiktās prasības (noteiktais
biežums, parametri, metodes) ievērotas.
4.Vides aizsardzības normatīvajos aktos noteiktie pārskati un ziņojumi iesniegti, ievērojot
procesuālos termiņus.
5. Poligona gāzes savākšanai un apsaimniekošanai uzstādītās iekārtas un ierīkotās sistēmas darbojas
atbilstoši paredzētajiem tehnoloģiskajiem procesiem.
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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