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ZIŅOJUMS PAR PĀRBAUDES REZULTĀTIEM
Valmierā
2018. gada 18. oktobrī

Nr. 650-29/2018

I. VISPĀRĪGĀS ZIŅAS
Pārbaudes veicējs(i)
(amats, vārds, uzvārds)

Valsts vides dienesta Valmieras reģionālās vides
pārvaldes Kontroles daļas Piesārņojuma kontroles
sektora vadītāja, valsts vides inspektors Inga
Zviedrāne
2018. gada 31. augusts

Pārbaudes datums
(datums,mēnesis,gads)
Pārbaudes objekts

Objekta adrese
Juridiskā persona
Juridiskā adrese
Reģistrācijas Nr.
Atbildīgā persona
(amats,vārds, uzvārds)
Tālrunis
Operatora pārstāvis pārbaudē
(amats,vārds, uzvārds)
Operatoram izsniegtā (ās) atļauja (as)
(atļaujas veids,Nr.,izdošanas datums,
derīguma termiņš)

Dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu pārstrādes
iekārta, biogāzes ražotne, koģenerācijas stacija un
citas pakārtotās piesārņojošās darbības
“Ražotne Gravas”, Limbažu pagasts, Limbažu
novads, LV – 4020
SIA “Grow energy”
“Ražotne Gravas”, Limbažu pagasts, Limbažu
novads, LV – 4020
40103275664
Uzņēmuma valdes priekšsēdētājs Jānis Bunduls
Operators Kārlis Kurtišs
Atļauja B kategorijas piesārņojošai darbībai Nr.
VA12IB0016, izsniegta 2012. gada 5. martā, derīga
uz visu darbības laiku, ja netiek veiktas būtiskas
izmaiņas

II. PĀRBAUDĪTĀS DARBĪBAS JOMAS
Piesārņojošā darbība
Koģenerācijas iekārtu darbība
Digestāta apsaimniekošana
Smaku izvērtējums
Ūdensapgāde
Notekūdeņu apsaimniekošana
Ķīmiskās vielas/maisījumi
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Atkritumu apsaimniekošana
Emisiju avoti
Ikgadējo statistikas, monitoringa pārskatu datu izvērtējums
Dabas resursu nodokļa aprēķins
III. SECINĀJUMI
Piesārņojošā darbība – operators nav ievērojis normatīvajos aktos noteikto prasību ievērošanu
attiecībā uz nepieciešamās kategorijas atļaujas saņemšanu – Valmieras reģionālajā vides pārvaldē
nav iesniegts iesniegums A kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas saņemšanai. Izdots rīkojums
par piespiedu izpildi.
Koģenerācijas iekārtu darbība
Pārbaudes ietvaros konstatētas izmaiņas saimnieciskajā darbībā – papildu 2 jaunu iekārtu
uzstādīšana.
Digestāta apsaimniekošana
Konstatēts, ka daļa digestāta tiek uzglabāta būvē - lagūnā, kura nav nodota ekspluatācijā.
Smaku izvērtējums
Pārbaudes laikā konstatētas smakas no avotiem, kas, veicot tehniskas darbības, novēršams.
Ūdensapgāde
Ūdens patēriņš ar tendenci uz pieaugumu. Veicamas izmaiņas piesārņojošās darbības atļaujā un
palielināms atļautais ūdens ieguves daudzums.
Notekūdeņu apsaimniekošana
Notekūdeņu apsaimniekošanā pārkāpumi netiek konstatēti. Norāde par stingrās uzskaites dokumentu
saglabāšanu (sadzīves notekūdeņu nodošana atbilstošam apsaimniekotājam attīrīšanai) un to
pieejamības nodrošināšanu inspekcijas pārbaudes laikā.
Ķīmiskās vielas/maisījumi
Norādes par neatbilstībām drošības datu lapu nodrošināšanā.
Atkritumu apsaimniekošana
Pārbaudes laikā neatbilstības vai pārkāpumi netiek konstatēti. Visa veida atkritumi tiek nodoti
komersantiem, kuriem izsniegtas atļaujas šādu darbību veikšanai. Saistītā uzņēmuma teritorijā
konstatēta atkritumu dedzināšana. Uzsākta lietvedība administratīvā pārkāpuma lietā.
Emisiju avoti
Pēc pārbaudes laikā konstatētā secināms, ka uzstādītas papildu koģenerācijas iekārtas. Uzdotas
rīcības smaku novēršanai no neorganizētiem emisiju avotiem.
Monitoringa pārskats
Ikgadējie monitoringa pārskati Valmieras reģionālajā vides pārvaldē nav iesniegti.
Statistikas pārskati
Konstatēta datu nesakritība saistošajos dokumentos. Pieprasīts skaidrojums.
Dabas resursu nodoklis
Pārbaudes ietvaros izvērtēšanai pieprasīts skaidrojums par veiktajiem dabas resursu nodokļa
aprēķiniem un aprēķinu veidu.
Ziņojumu sagatavoja:
Valsts vides dienesta Valmieras reģionālās vides pārvaldes
Kontroles daļas Piesārņojuma kontroles sektora
vadītāja, valsts vides inspektors - Inga Zviedrāne
(amats, vārds, uzvārds)
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