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I. VISPĀRĪGĀS ZIŅAS
Valsts vides dienesta Valmieras reģionālās vides
pārvaldes Kontroles daļas Piesārņojuma kontroles
sektora vadītāja, valsts vides inspektors Inga
Zviedrāne
2018. gada 26. janvāris

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

Cūku audzēšanas komplekss
“Anceri”, Sunīši, Krimuldas pagasts, Krimuldas
novads, LV – 2144
SIA “ANCERS”
Ābeļu iela 23, Salaspils, Salaspils novads, LV 2196
40002024037
Kompleksa ražošanas daļas vadītājs Edvīns Vakss
29479087
Kompleksa ražošanas daļas vadītājs Edvīns Vakss
Atļauja A kategorijas piesārņojošai darbībai Nr.
VA10IA0001, izsniegta 2010. gada 26. aprīlī.

II. PĀRBAUDĪTĀS DARBĪBAS JOMAS
Piesārņojošā darbība
Kūtsmēslu apsaimniekošana
Ūdensapgāde
Notekūdeņu apsaimniekošana
Ķīmiskās vielas/maisījumi
Atkritumu apsaimniekošana
Emisiju avoti (tai skaitā smakas)
Monitoringa pārskats
Statistikas pārskati
Dabas resursu nodokļa aprēķins
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III. SECINĀJUMI
Piesārņojošā darbība – operators nav ievērojis normatīvajos aktos noteikto prasību ievērošanu
attiecībā uz būtiskas informācijas sniegšanu Valsts vides dienestam – SIA “Ancers” nav paziņojis
par darbības atsākšanu pēc konstatētās cūku mēra slimības un lopu likvidēšanas 2017. gadā.
Kūtsmēslu apsaimniekošana
Neatbilstības vai pārkāpumi netiek konstatēti. Kūtsmēsli tiek uzglabāti šķidrmēslu krātuvē. Izkliede
tiek veikta atbilstoši noramtīvajos aktos noteiktajām vides aizsardzības prasībām.
Ūdensapgāde
Neatbilstības vai pārkāpumi netiek konstatēti. Ūdens tiek iegūts no īpašumā esošā ūdensapgādes
urbuma atbilstoši atļaujas nosacījumiem. Par iegūto pazemes ūdeni tiek veikta dabas resursu nodokļa
apmaksa.
Notekūdeņu apsaimniekošana
Notekūdeņu apsaimniekošana tiek veikta atbilstoši izsniegtās atļaujas A kategorijas piesārņojošai
darbībai izvirzītajiem nosacījumiem.
Ķīmiskās vielas/maisījumi
Saimnieciskajā darbībā tiek izmantots viens ķīmiskais maisījums, kuram pieejama atbilstoša
drošības datu lapa.
Atkritumu apsaimniekošana
Pārbaudes laikā neatbilstības vai pārkāpumi netiek konstatēti. Visa veida atkritumi tiek nodoti
komersantiem, kuriem izsniegtas atļaujas šādu darbību veikšanai.
Emisiju avoti
Pēc pārbaudes laikā konstatētā secināms, ka veiktas izmaiņas attiecībā uz siltumapgādes
nodrošināšanu – likvidēti esošā siltumapgādes sistēma dzīvnieku novietnē. Biroja telpu
siltumapgādes nodrošināšanai uzstādīts jauns dīzeļdegvielas apkures katls ar jaudu 24 kW.
Secināms, ka jauda nepārsniedz 0.2 MW un C apliecinājums piesārņojošās darbības veikšanai,
pamatojoties uz Ministru kabineta 2010. gada 30. novembra Ministru kabineta noteikumu Nr. 1082
“Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļauja A
un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai” 2. pielikumā noteikto, nav nepieciešams.
Monitoringa pārskats
Operators nav iesniedzis ikgadējo monitoringa pārskatu par 2016. gadu.
Statistikas pārskati, Dabas resursu nodokļa aprēķins
Pārbaudes ietvaros konstatēta datu nesakritība starp dabas resursu nodokļa apēķina lapā norādīto
informāciju un statistikas pārskatā fiksētajiem datiem. Operatoram uzdots izvērtēt datu nesakritību.
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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