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ZIŅOJUMS PAR PĀRBAUDES REZULTĀTIEM
Valmierā
2017. gada 14. augustā

Nr.407 -53/2017
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
SIA „Gaižēni” direktora vietniece Dace Stangaine
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
Dabas resursu nodokļa aprēķināšana par iegūto pazemes ūdeni un atmosfērā novadītajām emisijām
no cūku kūtīm, graudu kaltes, kūtsmēslu krātuvēm, kūtsmēslu iestrādes augsnē, apkures katla un
degvielas uzpildes vietas.
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III. SECINĀJUMI
1. Dabas resursu nodokļa aprēķinos par atmosfērā novadītajām, piesārņojošajām vielām no emisiju
avotiem izmantota 2006. gadā SIA „EKONS” izstrādātajā stacionāru piesārņojuma avotu emisijas
limita projektā noteiktā metodika un emisijas faktori. Aprēķinos piemērotas atbilstošas nodokļa
likmes. Iegūtajam pazemes ūdenim piemērota nodokļa likme atbilstoši nosacītajai pazemes ūdens
vērtībai pēc tā ķīmiskā sastāva.
2. Tematiskajā pārbaudē par dabas resursu nodokļa aprēķināšanu nav konstatētas neatbilstības.

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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