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ZIŅOJUMS PAR PĀRBAUDES REZULTĀTIEM
Valmierā
2017. gada 14. augustā

Nr.407 -52/2017
I. VISPĀRĪGĀS ZIŅAS

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

3.

4.

Valsts vides dienesta Valmieras reģionālās vides
pārvaldes Kontroles daļas Piesārņojuma kontroles
sektora vecākā inspektore - Valsts vides inspektors
Edīte Šīrava
2017. gada 4. augustā
Cūku nobarošanas komplekss
„Jaunsmurģi”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā
SIA „Gaižēni”
Valmieras ielā-17, Cēsīs, Cēsu novadā, LV-4101
44101019987
SIA „Gaižēni” direktora vietniece Dace Stangaine
64107780
Cūku nobarošanas kompleksa „Smurģi” vadītājs
Sandis Ivanovs
Atļauja A kategorijas piesārņojošai darbībai
Nr.VA14IA0001, izdota 2014. gada 21. janvārī uz
visu SIA „Gaižēni” apsaimniekotā cūku
nobarošanas kompleksa „Smurģi” darbības laiku
„Jaunsmurģos”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā
(ar 2014. gada 30. septembra lēmumu
Nr.VA14IA0001/1 par izmaiņām A kategorijas
piesārņojošas darbības atļaujā Nr.VA14IA0001).

II. PĀRBAUDĪTĀS DARBĪBAS JOMAS
1. Ūdens resursu ieguve, lietošana un aizsardzība.
2. Darbības ar ķīmiskajām vielām un maisījumiem.
3. Sadedzināšanas iekārtu darbība un gaisa aizsardzība.
4. Kūtsmēslu savākšana, uzglabāšana un iestrādāšana.
5. Sadzīves un ražošanas notekūdeņu apsaimniekošana.
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6. Ražošanas, bīstamo un sadzīves atkritumu apsaimniekošana.
7. Smaku emisijas cūku nobarošanas kompleksa teritorijā.
8. Vietējās degvielas uzpildes vietas atbilstība.
9. Augsnes un gruntsūdeņu aizsardzība, gruntsūdeņu kvalitātes monitoringa veikšana un rezultāti.
10. Ziņu un informācijas iesniegšana valsts institūcijām.

III. SECINĀJUMI
1. Ūdens resursu ieguvē no ūdens ieguves urbuma „Smurģi” (ūdens ieguves avota identifikācijas
Nr.P500805) tiek ievēroti pazemes ūdens ieguves lietošanas un aizsardzības pasākumi. Ūdens
ieguves apjoms nepārsniedz atļaujā noteikto ieguves limitu.
2. Ķīmisko vielu un maisījumu uzglabāšanā, izmantošanā, marķēšanā, lietošanā, uzskaitē un
nodrošināšanā ar drošības datu lapām pārkāpumi netika konstatēti.
3. Sadedzināšanas iekārta tiek ekspluatēta atbilstoši tehnoloģiskajam procesam.
4. Kūtsmēslus uzglabā divās, iedziļinātās „lagūnas” tipa krātuvēs, katras tilpums – 2500 m3, kopējais
tilpums – 5000 m3, kas nodrošina šķidro kūtsmēslu uzkrāšanu 7 mēnešus un ilgāk. Šķidrmēslu
krātuves pārklātas ar plēves tipa paklāju, kas ļauj samazināt emisijas gaisā. Šķidrmēslu izvešanu un
iestrādi augsnē veic ar specializēto tehniku. Ir iekārtots kūtsmēslu uzskaites žurnāls, kūtsmēslu
izvešana notiek normatīvajos aktos paredzētajā laika periodā.
5. Ražošanas un sadzīves notekūdeņus apsaimnieko atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
6. Atkritumu apsaimniekošanā pārkāpumi nav konstatēti.
7. Smaku ierobežošana cūku nobarošanas kompleksa teritorijā veikta saskaņā ar atļaujā A
kategorijas piesārņojošai darbībai izvirzītajiem nosacījumiem (ar pārklāju nosegtas kūtsmēslu
krātuves, smaku absorbēšanai kūtīs izmanto gaisa mitrināšanu, kūtsmēslus izvešanas dienā iestrādā
augsnē).
8. Vietējā degvielas uzpildes vieta atbilst normatīvo aktu prasībām.
9. Gruntsūdens monitorings veikts atbilstoši atļaujas A kategorijas Nr.VA14IA0001 nosacījumiem.
Gruntsūdens monitoringa rezultāti nepārsniedz mērķlieluma un robežlieluma vidējo vērtību, līdz ar
to konstatētais piesārņojums nav bīstams videi.
10. Statistikas pārskati „Nr.2-Ūdens. Pārskats par ūdens resursu lietošanu”, „Nr.2-Gaiss. Pārskats
par gaisa aizsardzību” un „Nr.3-Atkritumi. Pārskats par atkritumiem” ievadīti noteiktajos termiņos
un iesniegtie dati korekti. Valmieras reģionālajā vides pārvaldē iesniegts gada pārskats par
piesārņojošo darbību 2016. gadā.
11. Pārbaudē nav konstatēti izsniegtajā atļaujas A kategorijas piesārņojošai darbībai Nr.
VA14IA0001 (ar 2014. gada 30. septembra lēmumu Nr.VA14IA0001/1 par izmaiņām A kategorijas
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piesārņojošas darbības atļaujā Nr.VA14IA0001) izvirzīto nosacījumu pārkāpumi.

Ziņojumu sagatavoja:
Valsts vides dienesta Valmieras reģionālās vides pārvaldes
Kontroles daļas Piesārņojuma kontroles sektora
vecākā inspektore - Valsts vides inspektors Edīte Šīrava__________________________________
(amats,vārds, uzvārds, paraksts)
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