Paziņojums par AS „Tukuma Piens” iesnieguma A kategorijas piesārņojošas
darbības atļaujas saņemšanai sabiedrisko apspriešanu
2021. gada 01. oktobrī Valsts vides dienesta Kurzemes reģionālā vides pārvalde ir pieņēmusi
izskatīšanai AS „Tukuma Piens” iesniegumu A kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas
saņemšanai Tukumā, Jelgavas ielā 7.
Iekārtu īpašnieks un operators: AS „Tukuma Piens”.
Darbības norises vieta (adrese): Tukums, Jelgavas iela 7; nekustamie īpašumi ar kadastra
numuru 90010070356, 90010070009, 90010080278 un 90010080352.
Šī ir esoša piesārņojoša darbība – pienotava, - kas līdz šim bijusi klasificēta kā B kategorijas
piesārņojoša darbība (atļauja Nr. VE11IB0027). Pārstrādei pieņemtā piena apjomam pieaugot
un stabili pārsniedzot 200 t/diennaktī, darbība klasificējama kā A kategorijas piesārņojoša
darbība, kam nepieciešams saņemt attiecīgu atļauju.
Ar A kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas saņemšanas iesniegumā ietverto informāciju
iespējams iepazīties:
• operatora AS „Tukuma Piens” birojā (Tukumā, Jelgavas ielā 7) pie galvenās ieejas apsardzes
darbinieka, darba dienās, laikā no plkst. 9 līdz 17;
• Tukuma novada domes interneta mājaslapā www.tukums.lv (sadaļā Sabiedrības līdzdalība/
Publiskās apspriedes);
• operatora AS „Tukuma Piens” interneta mājaslapā www.baltais.lv (sadaļā Uzņēmums/
Apspriede);
• Valsts vides dienesta interneta mājaslapā www.vvd.gov.lv (sadaļā Vides dati un reģistri/
Iesniegumi un informatīvie paziņojumi/ A un B atļauju iesniegumi).
AS „Tukuma Piens” darbības un iesnieguma sabiedriskā apspriešana notiks neklātienē –
27.10.2021. plkst. 18:00 tiks rīkota tiešsaistes sanāksme MS Teams platformā saitē, kas
publicēta vietnē https://baltais.lv/uznemums/apspriede Sanāksmes laikā tiks sniegta
informācija par uzņēmumu un tā darbību, kā arī būs iespējams uzdot sev interesējošos
jautājumus.
Videoprezentācija pēc sanāksmes tiks publicēta uzņēmuma un pašvaldības interneta
mājaslapā, un interneta vidē būs pieejama līdz 04.11.2021. Šajā laikā visi interesenti var
elektroniski sūtīt savus jautājumus, priekšlikumus un/vai komentārus uz elektronisko adresi:
tukumapiens@baltais.lv
Līdz 09.11.2021. uzņēmums sagatavos apspriedes protokolu, kas būs pieejams pašvaldības un
Valsts vides dienesta Kurzemes reģionālās vides pārvaldes interneta mājaslapā. No 10.11.2021.
līdz 17.11.2021. par atļaujas izsniegšanu atbildīgajā Kurzemes reģionālajā vides pārvaldē (Dārzu
ielā 2, Ventspilī, LV – 3601; kurzeme@vvd.gov.lv; 63626903) ikvienam apspriedes dalībniekam
būs tiesības iesniegt viedokli par apspriešanā izskatītajiem jautājumiem un to atspoguļojumu
apspriedes protokolā.
Interesenti savus jautājumus, komentārus priekšlikumus vai viedokli par atļaujas izdošanu vai
tās nosacījumiem var izteikt Kurzemes reģionālajai vides pārvaldei līdz pat 16.11.2021.

