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ATĻAUJA A KATEGORIJAS PIESĀRŅOJOŠAI DARBĪBAI
Nr. RI11IA0010
Komersanta nosaukums: SIA „BALTIC PORK”
Juridiskā adrese: „Krastmalas”, Allažu pagasts, Siguldas novads, LV-2154
Vienotais reģistrācijas numurs: 40003486540
Reģistrācijas datums Uzņēmumu reģistrā: 21.03.2000.
Reģistrācijas datums Komercreģistrā: 18.12.2003.
Iekārta, operators: Cūku audzēšanas komplekss “Krastmalas”, SIA „BALTIC PORK”
Adrese: „ Krastmalas”, Allažu pagasts, Siguldas novads, LV-2154
Tālruņa numurs: 29273352
Elektroniskā pasta adrese: Teritorijas kods: 0801601
Paredzētās piesārņojošās darbības veids atbilstoši likuma „Par piesārņojumu” 1. pielikuma:
(6) daļas 6. punkta b apakšpunktam – fermas intensīvai cūku un mājputnu audzēšanai,
kurās ir vairāk nekā 2000 gaļas cūku, kuru svars pārsniedz 30 kilogramus; 6. punkta c
apakšpunktam – fermas intensīvai cūku un mājputnu audzēšanai, kurās ir vairāk nekā
750 sivēnmāšu;
Atbilstoši MK 30.11.2010. noteikumu Nr. 1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas
piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību
veikšanai” 1. pielikuma:
5.punkta 5.11. apakšpunktam – iekārtas dzīvnieku un augu izcelsmes atkritumu (tai skaitā
dzīvnieku mēsli un atkritumi no lopkautuvēm) uzglabāšanai, reģenerācijai vai apstrādei
(arī iekārtas kompostēšanai un biogāzes iekārtas), kuru uzņemšanas jauda ir 30 un
vairāk tonnu dienā;
2. pielikuma 1. punkta 1.1. apakšpunktam - sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā siltuma
jauda ir vienāda ar vai lielāka par 0,2 un mazāka par 5 megavatiem un kuras kā kurināmo
izmanto biomasu, kūdru vai gāzveida kurināmo; 1.2. apakšpunktam - sadedzināšanas
iekārtas, kuru nominālā siltuma jauda ir vienāda ar vai lielāka par 0,2 un mazāka par 0,5
megavatiem, ja sadedzināšanas iekārtā izmanto šķidro kurināmo, izņemot degvieleļļu
(mazutu); 1.3. apakšpunktam – degvielas uzpildes stacijas ar degvielas apjomu (lielāko kopējo
degvielas daudzumu, kas pārsūknēts pēdējo triju gadu laikā) līdz 2000 m3 gadā.
Atļaujas iesnieguma pieņemšanas datums: 2011. gada 6. septembris
Pārskatīšanas un atjaunošanas iesnieguma pieņemšanas datums: 2018. gada 22. oktobris
Atļauja izsniegta esošai piesārņojošai darbībai

Atļaujas izsniegšanas datums: 2011. gada 2. decembris
Atļaujas pārskatīšanas datums: 2019. gada 18. janvāris

Izsniegšanas vieta: Rīga

Direktore

D.Kalēja

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO
PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU
Lēmumu par atļaujas izsniegšanu vai atļaujas nosacījumiem var apstrīdēt Vides pārraudzības valsts birojā,
iesniegumu iesniedzot Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālajā vides pārvaldē Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV1045, mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
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A sadaļa
Vispārīgā informācija par atļauju
1. Normatīvie akti, uz kuriem pamatojoties izsniegta atļauja:
1. Likums „Par piesārņojumu”;
2. MK 30.11.2010. noteikumi Nr. 1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas
piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību
veikšanai”.
* atsauces uz normatīvajiem aktiem, kas pamato atļaujā izvirzītos nosacījumus, sniegtas šīs
atļaujas C sadaļā.
2. Atļaujas derīguma termiņš un jauna iesnieguma iesniegšanas termiņš
Atļauja Nr. RI11IA0010 izsniegta 02.12.2011. uz visu attiecīgās iekārtas darbības laiku.
Iesniegums atļaujas nosacījumu pārskatīšanai un atjaunošanai iesniedzams Valsts vides
dienesta Lielrīgas reģionālajā vides pārvaldē (turpmāk – Pārvalde):
− vismaz 150 dienas pirms būtiskām izmaiņām piesārņojoša darbībā saskaņā ar MK
30.11.2010. noteikumu Nr. 1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas
piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B piesārņojošo darbību veikšanaiˮ
4. punktu;
− mēneša laikā pirms izmaiņām piesārņojošā darbībā likuma „Par piesārņojumu” 32. panta
trešās daļas 1. – 4. vai 8. punktā minēto apstākļu atklāšanas;
− pirms izmaiņām piesārņojošā darbībā likuma „Par piesārņojumu” 32. panta trešajā, trīs
prim daļā noteiktajos gadījumos.
3. Informācija par to, kam nosūtītas atļaujas kopijas:
• Siguldas novada domei;
• Veselības inspekcijai;
• Vides pārraudzības valsts birojam.
4. Norāde par ierobežotas pieejamības informāciju
Atļaujā nav iekļauta ierobežotas pieejamības informācija.
5. Citas saņemtās atļaujas un atļaujas, kuras aizstāj šī atļauja
Iepriekš SIA „BALTIC PORK” A kategorijas piesārņojošo darbību regulēja Pārvaldes
13.07.2006. izsniegtā A kategorijas piesārņojošas darbības atļauja Nr. RIT-20-A-0438.

B SADAĻA
Pieteiktā darbība, iesnieguma izvērtējums un atļaujas izsniegšanas
pamatojums
6. Pieteiktās darbības īss apraksts
Pārvalde 02.12.2011. izsniedza SIA „BALTIC PORK” A kategorijas piesārņojošas
darbības atļauju Nr. RI11IA0010, kas izsniegta uz visu attiecīgās iekārtas darbības laiku.
Atļauja tika izsniegta:
• Intensīvai cūku audzēšanai vienā ciklā ar vienlaicīgi novietnēs esošo cūku
skaitu – 10 000 jeb 20675 dzīvnieki gadā, t.sk. 950 sivēnmātes;
• Graudu uzglabāšanai 4 uzglabāšanas bunkuros ar kopējo ietilpību 14 576 m3
(katra bunkura ietilpība 3644 m3 ) ar maksimālo apjomu līdz 30000 tonnām;
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•

Graudu kaltei „Cimbria” AG-12 ar uzstādīto jaudu 1,5 MW, kurināmais –
sašķidrinātā gāze;
• Siltumenerģijas ražošanai 2 ūdenssildāmajos katlos:
• „Vitogas 050” ar uzstādīto siltuma jaudu 0,14 MW, kurināmais - sašķidrinātā
gāze;
• „Wolf „ ar uzstādīto siltuma jaudu 0,22 MW, kurināmais - dīzeļdegviela.
• SIA „BP Energy” biogāzes ražotnei, izmantojot SIA „Baltic Pork” cūku
kompleksa šķidrmēslus, un koģenerācijas stacijai PRO2 ar plānoto ražošanas
jaudu 245 kWh elektroenerģijas un 180 kWh siltumenerģijas gadā.
• Dīzeļdegvielas uzglabāšanai 10 m3 tvertnē līdz 100 m3 /gadā.
• Pazemes ūdens ieguvei no artēziskajiem urbumiem – līdz 50000 m3/gadā.
Pārvalde 28.05.2015. pieņēma Lēmumu Nr.RI15VL0112 par izmaiņām uzņēmuma
piesārņojošā darbībā – bioloģisko notekūdeņu attīrīšanas iekārtu ASD B 2,0-20, kuru
projektēta jauda ir 3,0-5,0 m3/dnn uzstādīšana saimniecisko notekūdeņu attīrīšanai. “
Bioloģisko notekūdeņu attīrīšanas iekārtu būvniecībai Pārvalde 28.05.2015. izsniedza
tehniskos noteikumus Nr.RI15TN0187.
SIA „ESTONIAN, LATVIAN & LITHUANIAN ENVIRONMENT” 2016. gadā izstrādāja
SIA „BALTIC PORK” ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu cūku audzēšanas kompleksa
pārbūvei (turpmāk – IVN). Vides pārraudzības valsts birojs (turpmāk – Birojs) 22.01.2018.
izsniedza atzinumu Nr. 5-04/1 par cūku audzēšanas kompleksa “Krastmalas” pārbūves
Siguldas novada Allažu pagastā ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu (turpmāk - Atzinums).
Siguldas novada dome 15.03.2018. pieņēma lēmumu Nr. 1 par paredzētās darbības –
cūku audzēšanas kompleksa “Krastmalas” Allažu pagastā, Siguldas novadā pārbūves –
akceptēšanu (protokola izraksts Nr.5, pievienots atļaujas 9. pielikumā).
Siguldas novada dome akceptēja paredzētās darbības B alternatīvu, t.i., palielināt
dzīvnieku turēšanas vietu skaitu līdz 20 916 vietām, nevis A alternatīvu – 30 000 vietām.
Birojs atzinumā norādīja, ka saskaņā ar MK 30.04.3013. noteikumiem Nr.240 “Vispārīgie
teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi”, A alternatīva nav īstenojama.
Atzinumā Birojs izvirzījis vairākus obligātos nosacījumus piesārņojošas darbības veikšanai,
bez kuriem iekārtas darbība nav pieļaujama vai īstenojama, cita starpā Birojs izvirzījis arī
obligātos nosacījumus cūku kompleksa pārbūvei.
Pārvalde uzņēmumam pieprasīja sniegt vērtējumu par to, kā tiks īstenots/realizēts katrs
no Biroja Atzinumā ietvertajiem obligātajiem nosacījumiem ar kādiem paredzētā darbība
īstenojama vai nav pieļaujama. Uzņēmums iesniedzis vērtējumu un tas pievienots atļaujas
8.pielikumā.
Pārvalde uzņēmumam pieprasīja sniegt vērtējumu par to, kā tiks īstenots/realizēts katrs
no Siguldas novada domes lēmumā Nr.1 ietvertajiem nosacījumiem. Uzņēmums iesniedzis
vērtējumu.
Pēc IVN veikšanas SIA “BALTIC PORK” nav vērsusies Pārvaldē ar lūgumu izsniegt
tehniskos noteikumus cūku audzēšanas kompleksa pārbūvei. Saskaņā ar MK 27.01.2015.
noteikumu Nr.30 “Kārtība, kādā Valsts vides dienests izdod tehniskos noteikumu paredzētajai
darbībai” 30.punktā noteikto būvvalde vai institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, nav
tiesīga būvatļaujā izdarīt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi, ja nav izsniegti
tehniskie noteikumi vai izsniegtie tehniskie noteikumi ir apstrīdēti vai pārsūdzēti, kā arī ja nav
izpildītas tehnisko noteikumu prasības. Tehniskajos noteikumos tiek noteiktas vides
aizsardzības prasības paredzētajai darbībai tās norises vietā. Minētās prasības ir saistošas
personai, kas veic darbību. Uzņēmums uz iesnieguma iesniegšanas brīdi atļaujas
pārskatīšanai jau bija saņēmis Būvatļauju Nr. BIS-BV-4.1-2018-2416, kas izsniegta
22.05.2018. Saskaņā ar uzņēmuma vides konsultanta 05.10.2018. vēstuli ar pielikumiem, kas
Pārvaldē saņemta 08.10.2018., norādīts, ka paredzētā darbība tiks realizēta 13 kārtās un
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24.08.2018. Būvvalde izdarījusi atzīmi, ka projektēšanas nosacījumi ir izpildīti, t.sk., Biroja
Atzinumā izvirzītie nosacījumi attiecībā uz būvniecību (atļaujas 8.pielikums).
Pārvalde izvirza nosacījumu iesniegt iesniegumu tehnisko noteikumu saņemšanai
kompleksa pārbūvei tām darbībām, kuras nav paredzēts veikt esošās izsniegtās būvatļaujas
Nr. BIS-BV-4.1-2018-2416 ietvaros un kurām saskaņā ar MK 27.01.2015. noteikumos Nr.30
“Kārtība, kādā Valsts vides dienests izdod tehniskos noteikumu paredzētajai darbībai”
noteikto nepieciešams saņemt tehniskos noteikumus.
SIA „BALTIC PORK” 23.07.2018. (ar 08.10.2018. papildinformāciju) iesniedza Pārvaldē
iesniegumu A kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas pārskatīšanai atbilstoši MK
30.11.2010. noteikumu Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas
piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību
veikšanai” 3.pielikuma prasībām. Iesniegumu atļaujas nosacījumu pārskatīšanai un
atjaunošanai izsniegtajā atļaujā izstrādāja SIA „ESTONIAN, LATVIAN & LITHUANIAN
ENVIRONMENT”.
Izmaiņas atļaujā nepieciešamas, lai atjaunotu visu aktuālo informāciju par uzņēmuma
darbību ,t.sk., esošās darbības izmaiņām:
• 20 916 vienlaicīgi aizpildītām dzīvnieku turēšanas vietām šādām dzīvnieku
kategorijām:
• Nobarojamās cūkas - 1 752 vietas;
• Sivēnmātes (atnešanās (zīdītājas) sivēnmātes ar sivēniem, grūsnās un
sēklojamās sivēnmātes, jauncūkas) – 4 394 vietas;
• Kuiļi – 30 vietas;
• Atšķirtie sivēni – 14 740 vietas;
• Šķidrmēslu/fermentācijas atlieku uzglabāšanas krātuvju ietilpība paredzēta
līdz 35 400 m3.
• Graudu uzglabāšanai 6 uzglabāšanas bunkuros ar kopējo ietilpību 21 864 m3
(katra bunkura ietilpība 3644 m3) ar maksimālo apjomu līdz 30 000
tonnām/gadā;
• Graudu kaltei “Cimbria” AG-12 ar uzstādīto jaudu 1,5 MW, kurināmais –
sašķidrinātā gāze;
• Siltumenerģijas ražošanai:
• 5 sadedzināšanas iekārtās ar kopējo uzstādīto siltuma jaudu 1,75 MW,
kurināmais - sašķidrinātā gāze;
• 1 sadedzināšanas iekārtā ar kopējo uzstādīto siltuma jaudu 0,22 MW,
kurināmais – dīzeļdegviela;
• SIA „BP Energy” biogāzes ražotnei, izmantojot SIA “Baltic Pork” cūku
kompleksa šķidrmēslus, un koģenerācijas stacijai PRO2 ar plānoto ražošanas
jaudu 245 kWh elektroenerģijas un 180 kWh siltumenerģijas gadā.
• Dīzeļdegvielas uzglabāšanai 10 m3 tvertnē līdz 143 t/gadā;
• Pazemes ūdens ieguvei no pazemes ūdens ieguves urbumiem – līdz 67 204
m3/gadā.
IVN vērtētie apjomi (B alternatīva) atbilst atļaujā vērtētajiem jaunajiem apjomiem.
Saskaņā ar operatora sniegto informāciju iesniegumā:
Uzņēmuma darbības vēsture
Cūku audzēšanas komplekss darbojas kopš 20. gs. 70-to gadu sākuma, savukārt SIA
“BALTIC PORK” cūku audzēšanas kompleksā “Krastmalas” ar intensīvu cūku audzēšanu
nodarbojas kopš 2001. gada.
Dzīvnieku novietnes un teritorijā esošās ēkas celtas dažādos gados laika posmā no 1973.
gada līdz 2004. gadam. Laika periodā no 2000. gada līdz 2002. gadam tika veikta 20. gs. 70A kategorijas atļauja Nr. RI11IA0010
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to gadu vidū būvēto novietņu pārbūve un modernizācija, nomainot inženierkomunikācijas un
ventilācijas sistēmu, pilnveidojot barības padeves un dzirdināšanas sistēmas. Kopš 2000. gada
kompleksā esošās saimniecības ēkas pēc nepieciešamības remontētas, lai uzturētu labā
tehniskā stāvoklī.
Iepriekš šķidro kūtsmēslu, tagad fermentācijas atlieku, krātuves izbūvētas dažādos gados,
sākot ar 2001. gadu. Jumta seguma maiņa veikta 2013. un 2014. gadā. Cūku audzēšanas
kompleksa darbības nodrošināšanai tā teritorijā atrodas arī sadzīves notekūdeņu bioloģiskās
attīrīšanas iekārtas, kuras uzstādītas 2015. gadā.
Papildus galvenajam darbības virzienam, SIA “BALTIC PORK” nodarbojas ar graudu
iepirkšanu, kaltēšanu un uzglabāšanu (graudu kalte uzstādīta 2007.-2008. gadā), kā arī
nodrošina kompleksa teritorijā esošās SIA “BP Energy” biogāzes ražotnes darbību, piegādājot
izejmateriālu, proti, kūtsmēslus no dzīvnieku novietnēm. SIA “BP Energy” biogāzes ražotne
uzstādīta 2012. gadā, savukārt tās darbība uzsākta 2014. gadā.
Cūku audzēšanas kompleksa darbības raksturojums
SIA “BALTIC PORK” cūku audzēšanas kompleksā “Krastmalas” nodarbojas ar intensīvu
dzīvnieku audzēšanu, nodrošinot pilnu dzīvnieku aprites ciklu (skat. 5. attēlu), t.i. šādas
dzīvnieku kategorijas:
• sivēnmātes (t.sk. jauncūkas, sēklojamās sivēnmātes, grūsnas sivēnmātes,
sivēnmātes ar sivēniem);
• kuiļi;
• atšķirtie sivēni (no 7,5 kg līdz 30 kg svaram);
• nobarojamās cūkas (no 30 kg līdz ~ 110 kg).
Kompleksa teritorijā esošās novietnes ir sadalītas pēc tajās izvietoto dzīvnieku
kategorijām, kas attiecīgi nosaka gan prasības dzīvnieku turēšanas veidam un mikroklimatam,
kas jānodrošina attiecīgajā novietnē.
Vienlaicīgi kompleksā var atrasties (aizpildītas dzīvnieku vietas) līdz 20 916 dzīvniekiem:
• sivēnmātes (sēklojamās sivēnmātes, grūsnas sivēnmātes, sivēnmātes ar sivēniem,
jauncūkas) – līdz 4 394 dzīvniekiem;
• kuiļi – līdz 30 dzīvniekiem;
• atšķirtie sivēni (no 7,5 kg līdz 30 kg svaram) – līdz 14 740 dzīvniekiem;
• nobarojamās cūkas (no 30 kg līdz ~ 110 kg, vaislas jauncūkas) – līdz 1 752
dzīvniekiem.
Detalizēts sadalījums sniegts A. tabulā.

5. attēls. Cūku audzēšanas procesa shēma
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A. tabula. Dzīvnieku kategorijas un turēšanas vietu skaits
Audzēšanas cikli
Izaudzēto
Dzīvnieku
Dzīvnieku vietu gadā/
metienu
dzīvnieku skaits
kategorija
skaits
skaits
gadā
gadā
sivēnmātēm
Nobarojamās cūkas,
1 752
3,2
5 606
vaislas jauncūkas
Atnešanās (zīdītājas)
848
2,4
848
sivēnmātes ar sivēniem
Grūsnās
un
2 482
2,4
2 482
sēklojamās sivēnmātes
Kuiļi
30
2,4
30
Jauncūkas
1 064
1,85
1 968
Atšķirtie sivēni
14 740
4,8
70 752
Dzīvnieku novietnes
Kompleksā dzīvnieku turēšanai plānots izmantot 13 novietnes, no kurām 10 ir esošas (k-1,
k-2, k-3a, k-3b, k-4, k-5, k-6, k-7, k-8, s-1), 3 tiks būvētas jaunas (s-2, s-3, k-9). Informācija
par lietderīgajām platībām, dzīvnieku sadalījumu un vietu skaitu apkopota B. tabulā.
Gan esošām, gan jaunajām novietnēm ventilācijas izvadi atradīsies uz jumta. Tās ir
novietnes ar dziļajām grīdām.
Esošajiem korpusiem tiek bloķētas klāt jaunas ēkas, tās tehniski, tehnoloģiski un
funkcionāli savienojot ar ēku esošajām daļām, veicot minimāli nepieciešamo esošo
konstrukciju pārbūvi, piemēram, esošā sienā izbūvējot durvis, lai savienotu korpusa esošo
daļu ar piebūvēto daļu.
B. tabula. Dzīvnieku sadalījums pa novietnēm un vienam dzīvniekam nodrošinātā platība
dzīvnieku novietnēs
Dzīvni
Lietderīg
Vienam
Labturības
Korp
Dzīvnieku eku vietu ā platība, m2 dzīvniekam
prasības,
uss
grupa
skaits
nodrošinātā
m2/dzīvnieku*
platība, m2
Grūsnās
k-1
476
1 071
2,25
2,03 – 2,48
sivēnmātes
Nobarojam
ās
cūkas,
k-2
997
997
1,00
0,4 - 1
vaislas
jauncūkas
Atnešanās
k-3a
(zīdītājas)
445
3 180
7,15
Nav noteikts
sivēnmātes
Atnešanās
k-3b (zīdītājas)
403
2 928
7,27
Nav noteikts
sivēnmātes
Grūsnās
k-4
416
1 053
2,53
2,03 – 2,48
sivēnmātes
Grūsnās
1 114
k-5
447
2,49
2,03 – 2,48
sivēnmātes
Sēklojamās
180
2,33
1,50
sivēnmātes
k-6
600
Kuiļi
30
6,00
6,00
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k-7

k-8

Nobarojam
ās
cūkas,
vaislas
jauncūkas
Jauncūkas
Grūsnās
sivēnmātes

213

213

1,00

292

482

1,65

3 904
Jauncūkas

772

0,4 – 1;
apsēklotai
jauncūkai 1,64
2,03 – 2,48

963

k-9

0,4 - 1

2,25

0,4 – 1;
apsēklotai
jauncūkai 1,64

Atšķirtie
5257
2 764
0,53
0,1 – 0,3
sivēni
Atšķirtie
4226
0,53
0,1 – 0,3
sivēni
Nobarojam
s-2
2 764
ās
cūkas,
542
1,00
0,4 - 1
vaislas
jauncūkas
Atšķirtie
s-3
5257
2 764
0,53
0,1 – 0,3
sivēni
Piezīme:
*) Saskaņā ar MK 07.07.2009. noteikumiem Nr. 743 “Cūku labturības prasības”.
s-1

s-1, s-2, s-3 – katrā korpusā atšķirto sivēnu turēšana paredzēta 18 istabās. Novietne s-2
tiks sadalīta zonās nobarojamām cūkām un atšķirtajiem sivēniem, nodrošinot katrai dzīvnieku
kategorijai nepieciešamo aprīkojumu un izvietojumu.
k-1, k-4, k-5, k-8, k-9 grūsnās sivēnmātes un jauncūkas tiks turētas grupās.
k-3a un k-3b atnešanās sivēnmātes tiks turētas istabās.
k-2, k-7, s-2 nobarojamās cūkas, vaislas jauncūkas tiek turētas istabās.
Korpusi ir savstarpēji savienoti, izņemot s-1, s-2, s-3, kas ir savienoti savstarpēji, bet nav
savienoti ar pārējiem korpusiem.
Korpusiem ir paredzēta gan pieplūdes, gan noplūdes ventilācija. Nepieciešamais klimats
tiek nodrošināts ar automātisku klimata kontroles sistēmu, kas ļauj regulēt pieplūdes un
izplūdes ventilācijas ātrumu.
s-1, s-2, s-3, k-3a un k-3b korpusos paredzēta apkure. Visos korpusos dzīvnieku
dzirdināšana tiek nodrošināta, izmantojot dzirdināšanas sistēmas, kas aprīkotas ar
individuālajiem nipeļiem. Grīdu aprīkojums 9redeles, vienlaidus grīda) tiek nodrošināta
atbilstoši katras dzīvnieku kategorijas labturības prasībām.
Visos korpusos ir zemgrīdas mēslu krātuves, kuros nonāk šķidrmēsli un no kurām tie pa
hermētiskām sistēmām (cauruļvadiem) tiek pārsūknēti uz biogāzes iekārtas priekškrātuvi.
Izvietojot apkures caurules pie sienām un griestiem. Korpusos apkures caurules arī
jaunajās korpusa daļās atradīsies grīdā kā esošajās daļās.
Cūku barošana
Cūku ēdināšanai izmantojamā barība tiek sagatavota SIA “BALTIC PORK” barības
sagatavošanas cehā (skat. attēlu 2. pielikumā). Barības receptūras izstrādā SIA “BALTIC
PORK”, tās kvalitātes uzraudzību nodrošina veterinārārsts. Līdz ar to katrai dzīvnieku grupai
ir atšķirīgs barības sastāvs, sabalansējot ēdiena saturu atbilstoši cūku audzēšanas
tehnoloģiskajam procesam un augšanas īpatnībām, kas atbilst LPTP-IMCA 3. un 4. prasībai.
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Cūku ēdināšanai tiek izmantota mitrā barība, kuras galvenā sastāvdaļa ir samalta labība
(kvieši, mieži un soja), kam tiek pievienota rapšu un sojas eļļa un nepieciešamās piedevas
(zivju milti, premiksi, aminoskābes, vitamīni, minerālvielas, paskābinātājs u.c.). Atšķirto
sivēnu ēdināšanai tiek izmantota sausā barība.
Neapstrādāto proteīnu un fosfora saturs barībā uzskaitīts C. tabulā.
C. tabula. Neapstrādāto proteīnu un fosfora saturs barībā
Proteīnu saturs barībā,

Dzīvnieku grupa
%
Zīdītājsivēnmātes, kuiļi
Grūsnas sivēnmātes
Atšķirtie sivēni
Jauncūkas
Nobarojamās cūkas, vaislas
jauncūkas

Fosfora saturs barībā,
%

16,42
14,78
17,42
13,49
15,00

0,53
0,47
0,52
0,48
0,40

Kopējais nepieciešamais barības daudzums ir līdz 11 800 t/gadā un katrai dzīvnieku
grupai nepieciešamā daudzuma aplēse sniegta D. tabulā, kurā nepieciešamās barības apjoma
sadalījums starp grupām jāuzskata par informatīviem datiem un var mainīties.
D. tabula. Dzīvnieku barības izlietojums gadā
Dzīvnieku grupa
Zīdītājsivēnmātes
Grūsnas sivēnmātes
Atšķirtie sivēni
Jauncūkas
Nobarojamās cūkas, vaislas jauncūkas

Plānotais barības izlietojums, t/gadā
Aptuveni līdz 2 000
Aptuveni līdz 3 000
Aptuveni līdz 2 500
Aptuveni līdz 1 500
Aptuveni līdz 2 800

Nākamajā attēlā ir parādīts barības sagatavošanas tehnoloģiskais process. Lai nodrošinātu
precīzu receptūras ievērošanu, tiek veikta barības sagatavošanas procesa datorizēta vadība.
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6. attēls. Barības sagatavošanas shēma
No sausās barības uzkrājējbunkura ar gliemežtransportieri barība tiek padota uz maisītāju,
kur tā tiek sajaukta ar ūdeni. No maisītāja līdz silēm barību transportē pa barības
transportlentēm.
Jaunbūvējamām korpusu daļām (k-9, k-3a, k-3b, s-2 un s-3), kas tiks bloķētas ar
esošajiem korpusiem, barības piegāde tiks nodrošināta, izmantojot esošās barības līnijas. Uz
jaunbūvējamām esošo korpusu daļām tiks ierīkotas jaunas barības līnijas, kas pēc darbības
principa un uzbūves būs līdzīgas esošajām, tas pievienojot esošajam barības sagatavošanas
mezglam.
Pašreiz uz atšķirto sivēnu novietni (s-1) barība tiek nogādāta ar traktoru. Vienlaikus ar
paredzētās darbības īstenošanu vai jau pirms tam uz atšķirto sivēnu novietnēm (pēc paredzētās
darbības realizācijas 3 korpusiem s-2, s-3, s-1) plānots izbūvēt barības padeves līniju.
Cūku novietņu tīrīšana un dezinfekcija, biodrošība
Atbilstoši biodrošības pasākumu plānam dzīvnieku novietnes, t.sk. korpusus savienojušie
gaiteņi tiek regulāri mazgāti ar augstspiediena mazgāšanas iekārtu un dezinficēti ar
dezinfekcijas līdzekli Virocid (0,5%). Novietņu mazgāšana un dezinfekcija tiek veikta pēc
katra audzēšanas cikla.
Kā dezinfekcijas līdzeklis šobrīd tiek izmantots līdzeklis Virocid (0,5%), tā patēriņš 400
l/gadā.
Novietņu mazgāšanai izlietotais ūdens (gadā līdz 5 078 m3) tiek novadīts šķidrmēslos, kas
tālāk tiek novadīti uz biogāzes iekārtu pārstrādei.
Jebkura persona pirms ieiešanas novietnē veic apavu dezinfekciju, izmantojot pie katras
ieejas novietotos dezinfekcijas paklājus, kur kā dezinfekcijas līdzekli izmanto Virocid (0,5%).
Savukārt darbinieki pirms darba uzsākšanas veic pilnu sanitāro procedūru, kas sastāv no trīs
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posmiem. Proti, vispirms pirmajā garderobē, t.s. melnajā zonā, tiek atstāti ielas apavi un
apģērbs. Pēc pirmās garderobes darbinieki apmeklē dušas un nokļūst otrajā garderobē jeb
baltajā zonā, kurā uzvelk darba apģērbu.
Kompleksa teritorijā ir pieejama nepieciešamā infrastruktūra biodrošības pasākumu
nodrošināšanai (skatīt 6.pielikumu). Kompleksā 3 vietās ir novietoti sanitārie konteineri, 3
dezinfekcijas bedres un divas dezinfekcijas barjeras. Gan dezinfekcijas bedrēs, gan barjerās kā
dezinfekcijas līdzekli izmanto Virocid (0,5%). Dezinfekcijas bedrēs un barjerās tiek ieklāts
paklājs, kas piesūcināts ar attiecīgo dezinfekcijas līdzekli. Paklājā pēc nepieciešamības un
uzņēmuma noteiktās procedūras tiek papildināts dezinfekcijas līdzeklis. Dezinfekcijas paklāji
pēc nepieciešamības tiek mainīti un aizstāti ar jauniem.
Dezinfekcijas barjerās esošās dezinfekcijas bedres ir aprīkotas ar telti, kas nodrošinātu
dezinfekcijas bedres izmantošanu jebkuros laika apstākļos. Dezinfekcijas bedrēm
nepieciešams nodrošināt nepārtrauktu ūdens pievadīšanu. Kā dezinfekcijas līdzekli plānots
izmantot Virocid (0,5%).
Dezinfekcijas vārtos cūku audzēšanas kompleksa teritorijā iebraucošais autotransports tiks
mazgāts ar dezinfekcijas šķīdumu (0,5% Virocid šķīdums ūdenī). Vienas automašīnas
apstrādei nepieciešami 5 l dezinfekcijas šķīduma. Mazgāšanai izmantotais ūdens uzkrājas
dezinfekcijas vārtu grīdas pazeminājumā (vannā) ar pietiekamu ietilpību. Plānots, ka vidēji
diennaktī dezinfekcijas vārtos tiks apstrādātas 20 automašīnas. Vannas ietilpība ir 1 m3 un
tajā tiek savākts automašīnas mazgāšanai izmantotais šķīdums. Vanna pēc nepieciešamības tie
papildināta ar dezinfekcijas līdzekli, lai nodrošinātu pietiekamu autotransporta riteņu apstrādi.
Vannu nav paredzēts iztukšot, jo tās ietilpība ir 10 reizes lielāka par diennakts laikā
apstrādājamo automašīnu skaitu un šķidrums no tās iztvaiko, to nepapildina nokrišņu ūdens,
jo vārti ir aprīkoti ar jumtu.
SIA “BALTIC PORK” dezinfekcijas līdzekļa Virocid vietā var izmantot arī līdzekli ar
identisku saturu un citu tirdzniecības nosaukumu, vai citu līdzekli ar līdzvērtīgu saturu.
Ventilācija
Visas cūku kompleksa novietnes tiek vēdinātas ar piespiedu ventilācijas palīdzību.
Ventilācijas iekārtas nodrošina gaisa apmaiņu katrā cūku novietnē, tādejādi nodrošinot
nepieciešamo svaiga gaisa daudzumu katram dzīvniekam un gaisa atdzesēšanu novietnēs.
Pievadītais gaiss (gaisa pieplūde) tiek izplatīts caur sienās vai griestos ierīkotiem pieplūdes
gaisa ventilācijas vārstiem. Gaisa nosūce tiek organizēta caur jumtā ierīkotām izplūdes
ventilācijas iekārtam.
Apsilde
Daļai dzīvnieku novietņu, proti, novietnes kurās atrodas sivēnmātes bez sivēniem,
jauncūkas un kuiļi, ekspluatācijai nav nepieciešama siltumapgādes sistēmas izveidošana, jo
nepieciešamais mikroklimats tiek nodrošināts, regulējot ventilācijas sistēmas darba režīmu.
Apsilde tiek nodrošināta tikai novietnēs s-1, s-2, s-3, k-3a un k-3b.
Kūtsmēslu apsaimniekošana
Šķidros kūtsmēslus, kas rodas dzīvnieku novietnēs cūku audzēšanas procesā kā dabīgie
dzīvnieku izkārnījumi un mazgāšanas ūdens, savāc caur novietnēs esošajām režģu grīdām
zemgrīdas baseinos un periodiski pa kanalizācijas vadiem novada līdz uzkrājējakai, kurā ir
sūknis.
Kompleksā ir ierīkotas četras uzkrājējakas. Visas uzkrājējakas ir hermētiskas, lai
nepieļautu kūtsmēslu noplūdi un uzkrājējaku konstrukciju bojājumus.
No uzkrājējakām pa kanalizācijas vadiem kūtsmēsli tiek nogādāti līdz slēgtai
priekškrātuvei, kas ir biogāzes ražotnes pirmā daļa. Slēgtās priekškrātuves tilpums ir 100 m3.
Šķidrie kūtsmēsli pirms to apstrādes biogāzes reaktorā tiek uzglabāti tikai priekškrātuvē. Pēc
fermentācijas procesa beigām fermentācijas atliekas tiek pārsūknētas uz krātuvēm.
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Šķidrmēslu daudzuma aprēķins ir dots E. tabulā.
E. tabula. Saražotais šķidro kūtsmēslu daudzums gadā

Korpusa
Nr.
k-1
k-2
k-3a
k-3b
k-4
k-5
k-6
k-6
k-7
k-8
k-9
k-9
s-1
s-2
s-2
s-3

Dzīvnieku grupa
Grūsnās sivēnmātes
Nobarojamās cūkas,
vaislas jauncūkas
Atnešanās (zīdītājas)
sivēnmātes
Atnešanās (zīdītājas)
sivēnmātes
Grūsnās sivēnmātes
Grūsnās sivēnmātes
Sēklojamās
sivēnmātes
Kuiļi
Nobarojamās cūkas,
vaislas jauncūkas
Jauncūkas
Grūsnās sivēnmātes
Jauncūkas
Atšķirtie sivēni
Atšķirtie sivēni
Nobarojamās cūkas,
vaislas jauncūkas
Atšķirtie sivēni

Kūtsmēslu
daudzums
dzīvnieka,
t/gadā

no

Dzīvnieku
Kūtsmēslu
vietu
skaits daudzums,
korpusā
t/gadā

2,5

476

1 190

2,0

997

1 994

2,5

445

1 113

2,5

403

1 008

2,5
2,5

416
447

1 040
1 118

2,5

180

450

2,5

30

75

2,0

213

426

2,0
2,5
2,0
0,4
0,4

292
963
772
5 257
4 226

584
2 408
1 544
2 103
1 690

2,0

542

1 084

0,4

5 257
Kopā:

2 103
19 928

Gadā saražotais kūtsmēslu tilpums ir ~18 624 – 18 979 m3, pārrēķinam izmantojot MK
23.12.2014. noteikumu Nr. 829 “Īpašas prasības piesārņojošo darbību veikšanai dzīvnieku
novietnēs” pielikuma 6. punktā noteikto tilpummasu cūku kūtsmēsliem 1,05 – 1,07 t/m3.
Šķidrmēslos tiek novadīti arī novietņu mazgāšanas ūdeņi līdz 5 078 m3/gadā.
Cūku audzēšanas kompleksā ir 4 fermentācijas atlieku krātuves, kuru diametrs ir 36 m,
augstums 4 m un katras ietilpība ir 4 200 m3. Krātuvju dibens ir izbūvēts kā monolītā
dzelzsbetona plāksne, bet sienas no saliekamajiem dzelzsbetona blokiem. Krātuvju kopējā
ietilpība ir 16 800 m3.
Saskaņā ar iesniegumā norādīto plānots izbūvēt vēl 3 jaunas krātuves. Plānoto krātuvju
diametrs būs 37 m, augstums – 6 m un kopējā ietilpība būs 18 600 m3. Krātuvju izbūves
tehnoloģija ir paredzēta kā esošajām krātuvēm – monolītā dzelzsbetona dibens un saliekamo
dzelzsbetona bloku sienas. Līdz ar to kopējā krātuvju ietilpība būs 35 400 m3, kas nodrošina
fermentācijas atlieku uzkrāšanu vismaz 8 mēnešus. Gan esošās, gan jaunās krātuves tiks
aprīkotas ar stacionāru fiksētu jumtu.
Kopējā zemgrīdas krātuvju ietilpība būs 7 660 m3, kas nodrošina pietiekamu uzkrāšanas
iespēju rezervi biogāzes iekārtas darbības pārtraukumu gadījumā.
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Pārvalde norāda, ka plānojot jaunas darbības, t.sk., dažādu tehnoloģisku iekārtu izbūvi,
uzņēmumam jāpārliecinās, vai nepieciešams saņemt un attiecīgi arī jāsaņem normatīvajos
aktos noteiktie dokumenti, t.sk., Pārvaldes izsniegti tehniskie noteikumi, ja tie nepieciešami
saskaņā ar MK 27.01.2015. noteikumu Nr. 30 “Kārtība, kādā Valsts vides dienests izdod
tehniskos noteikumus paredzētajai darbībai” 1.pielikumu.
Krātuvju iztukšošanai (fermentācijas atlieku izvešanai) tiek izmantotas 2 SIA “Baltic
Pork” rīcībā esošās cisternas ar ietilpību 20 m3 un 26 m3, kā arī citu komersantu cisternas.
Krātuvju iztukšošana notiek pie katras no krātuvēm, iesūknējot fermentācijas atliekas
cisternās. Cisternu uzpildes vieta ir nodrošināta ar cieto segumu un izlijumi tiek savākti un
novadīti atpakaļ krātuvē.
Pie atšķirto sivēnu korpusiem plānots ierīkot vietu traktortehnikas uzpildei ar
fermentācijas atliekām (skatīt 6.pielikumu), kas ar cauruļvadiem būs savienota ar visām
krātuvēm, kā arī aprīkota ar cieto segumu un iespēju savākt fermentācijas atlieku nolijumus.
Laukuma mazgāšanas ūdeņi tiks novadīti uz fermentācijas atlieku krātuvi, kā arī iespēja
pārsūknēt izlijumus atpakaļ krātuvē.
Fermentācijas atliekas galvenokārt tiek izkliedētas vasaras beigās/rudens sākumā,
pieskaņojot to attiecīgās lauksaimniecības platības kultūraugu aprites ciklam. Fermentācijas
atliekas netiek izvestas laika posmā no 20. oktobra līdz 15. martam, ja izkliede paredzēta
aramzemē, vai arī no 5. novembra līdz 15. martam, ja izkliede paredzēta zālājos
Plānojot un veicot šķidrmēslu izvešanu un izkliedi, tiek ņemtas vērā:
- MK 23.12.2014. noteikumos Nr. 834 “Noteikumi par ūdens un augsnes aizsardzību no
lauksaimnieciskās darbības izraisīta piesārņojuma ar nitrātiem” iekļautās prasības:
• neizkliedēt uz sasalušas, pārmitras vai ar sniegu klātas augsnes; palienēs un plūdu
riskam pakļautās teritorijās izkliedēt tikai pēc iespējamo plūdu sezonas beigām;
neizkliedēt vietās, kur tas aizliegts;
• ar fermentācijas atliekām iestrādātais slāpekļa daudzums vienā lauksaimniecībā
izmantojamās zemes hektārā gadā nepārsniedz 170 kg,
• izkliede netiek veikta laika posmā no 20. oktobra līdz 15. martam, zālājiem no 5.
novembra līdz 15. martam;
• nosacījumus izkliedei nogāzēs, kas atrodas ūdens teču vai ūdenstilpņu tuvumā;
- Zemkopības ministrijas Ieteikumi labas lauksaimniecības prakses nosacījumiem:
• visi saimniecībā iegūtie organiskie mēslošanas līdzekļi ir jāpielieto kā kultūraugu
mēslojums. To izkliede ir jāveic tādā veidā un laikā, kas nodrošina to sastāvā
esošo augu barības elementu pilnīgāku izmantošanos un iespējami samazina
nekontrolētu nokļūšanu vidē;
• kūtsmēslu izkliedēšana uz lauka jāveic kvalitatīvi, īpašu uzmanību pievēršot
izmantojamai tehnikai;
• kopējais slāpekļa daudzums, ko iestrādā, nedrīkst pārsniegt 170 kg/ha;
• izkliede uz lauka jāplāno periodā, kas ir maksimāli tuvu augu barības elementu
patēriņam, izkliede jāveic pēc iespējas vienmērīgi un izkliedētie mēsli iespējami
īsākā laikā jāiestrādā augsnē;
• nedrīkst izkliedēt ziemā un agrā pavasarī, laikā no 15. oktobra līdz 15. martam.
Mēslojuma izkliedi nevar veikt uz sasalušas, pārmitras, pārplūdušas, ar sniegu
klātas augsnes;
• nogāzēs, kuru slīpums ir virs 10°, mēslojumu drīkst lietot tikai tad, ja lauku klāj
augu sega, vai arī mēslojums tiek iestrādāts tieši augsnē;
- MK 25.11.2014. noteikumu Nr. 724 “Noteikumi par piesārņojošas darbības izraisīto
smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos” 40.
punktā noteiktie nosacījumi - lai ierobežotu iespējamu smaku emisiju no
lauksaimniecībā izmantojamajām zemēm, operators kūtsmēslus vai citu organisko
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mēslojumu izkliedē jebkurā nedēļas dienā, izņemot svētdienas un valsts noteiktās
svētku dienas, kā arī ievēro noteikumos par ūdens un augsnes aizsardzību no
lauksaimnieciskās darbības izraisītā piesārņojuma ar nitrātiem noteiktās prasības;
- A kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas nosacījumi;
- Atsauces dokumentā par labākajiem pieejamiem tehniskajiem paņēmieniem intensīvai
mājputnu un cūku audzēšanai iekļautie tehniskie paņēmieni un principi.
Šie nosacījumi un ierobežojumi tiek iekļauti līgumos par mēslošanas līdzekļu pārdošanu
vai nodošanu citiem komersantiem.
Izvestā mēslojuma uzskaite notiek atbilstoši pavadzīmēm, kuras glabājas grāmatvedības
dokumentos, kā arī tiek fiksēta uzskaites žurnālā.
Kūtsmēslu iestrādei nepieciešamās lauksaimniecībā izmantojamās zemes platības aprēķins
veikts saskaņā ar MK 23.12.2014. noteikumu Nr. 834 “Noteikumi par ūdens un augsnes
aizsardzību no lauksaimnieciskās darbības izraisīta piesārņojuma ar nitrātiem” 1. pielikumu.
Aprēķina rezultāti apkopoti F. tabulā.
F. tabula. Dzīvnieku vienību un kūtsmēslu iestrādei nepieciešamās lauksaimniecībā
izmantojamās zemes platības aprēķins
Dzīvnieku
kategorija

Dzīvnieku
vienības atbilstoši
Vietu
MK Noteikumiem kompleksā
Nr. 834

skaits

Sivēnmāte
ar
0,19
848
sivēniem
Sivēnmāte
0,2
2 482
Kuilis
0,18
30
Jauncūka
0,15
1 064
Sivēni
0,034
14 740
Nobarojamās cūkas,
0,1
1 752
vaislas jauncūka
Kopā dzīvnieku vienības
Kūtsmēslu izkliedei nepieciešamā lauksaimniecības zemju
platība, ha:

Dzīvnieku
vienības kompleksā
161
496
5
160
501
175
1 499
882

SIA “BALTIC PORK” ar īpašumu valdītājiem ir saskaņota šķidrmēslu/substrāta izvešana
un izkliede uz vairāku viensētu lauksaimniecības zemēm (“Upmalas”, “Grunduļi”, “Rozes”,
“Apenieki”) kopumā par 399,7 ha, ko līgumu ietvaros veic attiecīgie komersanti.
Vienlaikus SIA “BALTIC PORK” veic mēslojuma izkliedi uz lauksaimniecības zemēm,
par kuru izmantošanu ir noslēgti nomas līgumi ar šo zemju īpašniekiem, kuri nodrošina
fermentācijas atlieku izvešanu un izkliedi. Papildus fermentācijas atliekas tālākai
apsaimniekošanai nodod dažādiem uzņēmumiem, privātpersonām un zemnieku saimniecībām
pēc pieprasījuma, kuri tos aizved no kompleksa ar savu transportu. Attiecīgie uzņēmumi
fermentācijas atliekas izmanto kā augsnes mēslošanas līdzekli.
Biogāzes ražotne un koģenerācijas iekārta
Kompleksā “Krastmalas” esošā Centrigas biogāzes ražotne ir kompleksā tipa, kas ir
integrēta konstrukcija un ietver hidrolīzes un priekšskābēšanas blokus, fermenteri,
pēcfermentācijas bloku un gāzes krātuvi ar membrānu. Biogāzes ražotne un koģenerācijas
iekārtu apsaimnieko SIA “BP Energy”.
Pirmais posms biogāzes ražošanas procesā ir slēgta priekškrātuve (skatīt 7. attēlu), kuras
tilpums ir 100 m3 un kas nodrošina iespēju uzkrāt šķidrmēslus 2 dienas. Priekškrātuvē notiek
šķidrmēslu priekšskābēšana. No slēgtās priekškrātuves šķidrmēsli tiek nogādāti uz
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bioreaktoru (fermenters), kur tiek ražota biogāze. Fermentera tilpums ir 2250 m3. Šķidrmēslu
fermentācija fermenterī notiek 25 dienas. Fermenteris darbojas pēc mezofīlā darbības principa
un šķidrmēslu fermentācijas process notiek 35 – 38°C temperatūrā. Fermenterī tiek
nodrošināta substrāta maisīšana un cirkulācija, izmantojot sprauslas, caur kurām tiek padota
biogāze. Maisīšana ļauj novērst nosēdumu veidošanos un uzlabo metāna baktēriju darbību un
to veidošanos.
Biogāzes iekārta ir aprīkota ar spiediena drošība svārstu un 3 automātiskiem padeves
vārstiem.
Nepieciešamās temperatūras nodrošināšanai fermenteris ir aprīkots ar apsildes sistēmu.
No fermentera pilnīgi fermentēts substrāts tiek pārvietots uz otrreizējās fermentēšanas
tvertni, kuras tilpums ir 1000 m3 un kur fermentācijas process turpinās 11 dienas. Arī šī
tvertne ir aprīkota ar cirkulācijas sistēmu.
Saražotā biogāze tiek uzkrāta biogāzes krātuvē, kas ir membrānas tipa un nosedz
fermentēšanas un otrreizējās fermentēšanas tvertnes. Krātuve ir aprīkota ar spiediena vārstu,
tajā ir uzstādīts gāzes līmeņa reģistrators.
Biogāzes krātuvē tiek padots gaiss, lai nodrošinātu tās desulfāciju.
Biogāze tālāk tiek ievadīta koģenerācijas stacijas iekšdedzes dzinējā, kur, izmantojot
biogāzi kā kurināmo, tiek ražota siltumenerģija un elektroenerģija. Kā minēts iepriekš, pēc
apstrādes biogāzes reaktorā šķidrie kūtsmēsli kā fermentācijas atliekas tiek novadīti uz
krātuvēm, kurās tās tiek uzglabātas līdz pat 8 mēnešiem. Kopējais krātuvju tilpums ir šobrīd ir
16 800 m3 un pēc 3 jaunu krātuvju būvniecības būs 35 400 m3.

7. attēls. Biogāzes ražošanas principiāla shēma kompleksā “Krastmalas”
Biogāzes reaktora gala produkti ir biogāze, kuru koģenerācijas stacija pārvērš
elektroenerģijā un siltumā, un fermentācijas atliekas (saukts arī par digestātu vai substrātu)
(skatīt 7. attēlu).
Biogāzes galvenie komponenti ir metāns (CH4) un ogļskābā gāze (CO2). SIA “BP
Energy” saražotās biogāzes sastāvā ir vidēji 50 – 70% metāna un 30 – 40% ogļskābās gāzes,
kas atbilst labas kvalitātes biogāzei.
Saskaņā ar iesniegumā norādīto biogāzes ražošana no kūtsmēsliem ir viens labākajiem
veidiem kā tos apsaimniekot, tāpēc alternatīvi risinājumi šķidrmēslu apsaimniekošanai netiek
paredzēti. To nosaka vairāki savstarpēji saistīti faktori. Vispirms biomasa ir atjaunojamais
energoresurss, kura izmantošana ir ilgtspējīga un CO2 neitrāla. Pārstrādājot lauksaimniecības
atkritumus un iegūstot jaunus produktus (elektrība, siltums, substrāts), tiek panākta racionāla
resursu izmantošana un uzlabots vielu aprites cikls. Proti, izmantojot dabīgos mēslošanas
līdzekļus, tiek nodrošināta optimāla enerģijas plūsma, t.sk. lauksaimniecības zemes netiek
papildinātas ar sintētiskajiem minerālmēsliem vai neapstrādātiem šķidrmēsliem.
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Kompleksā “Krastmalas” esošajā biogāzes reaktorā iegūtās fermentācijas atliekas ir
atbilstošas lauksaimniecībā izmantojamo zemju mēslošanai un nesatur kaitīgas papildvielas,
piemēram, metālus u.c.
Biogāzes ražošanas iekārtas pārstrādes jauda ir 90 t šķidrmēslu diennaktī. Īstenojot
paredzēto darbību, diennaktī radīsies apmēram 72,5 t šķidrmēslu. Tā kā šķidrmēslos nonāk arī
novietņu mazgāšanas ūdeņi, tad to apjoms diennaktī būs apmēram 86 t.
Projektētā biogāzes iekārtas ražošanas jauda ir 1,296 milj. m3 biogāzes gadā. 2014. gadā
tika saražoti 717 tūkst. m3 biogāzes un 2015. gadā 766 tūkst. m3 biogāzes, kas ir apmēram
60% no maksimālā iespējamā biogāzes apjoma. Paredzams, ka, palielinoties biogāzes reaktorā
ievadītajam šķidro kūtsmēslu daudzumam, pieaugs reaktora produktivitāte, kā arī saražotās
biogāzes apjoms.
Saražotā biogāze tiek novadīta uz koģenerācijas staciju. Koģenerācijas stacijas siltuma
jauda ir 180 kWh un elektriskā jauda – 250 kWh. Koģenerācijas iekārta ir aprīkota ar papildus
gāzes degli nekvalitatīvās un liekās gāzes sadedzināšanai, kā arī gāzes sadedzināšanai avārijas
gadījumā. Deglis sāk darboties automātiski, nostrādājot drošība vārstam. Tā darbību
elektroenerģijas padeves pārtraukuma gadījumā nodrošina akumulators.
Koģenerācijā saražotais siltums tiek izmantots dzīvnieku novietņu apsildei, savukārt daļa
no elektroenerģijas tiek izmantota pašpatēriņam fermenterā. No stundā saražotās
elektroenerģijas aptuveni 17,2 kWh jeb aptuveni 7% tiek izmantots pašpatēriņam, savukārt
AS “Latvenergo” pārdotais apjoms ir aptuveni 232,8 kWh elektroenerģijas.
Biogāzes sadedzināšanas laikā radušās dūmgāzes tiek novadītas 10 m augstā dūmenī.
Graudu kalte un uzglabāšanas komplekss
Graudi tiek atvesti ar autotransportu un izbērti pieņemšanas bedrē, no kurienes caur
priekštīrītāju kas darbojas uz sietu principa padod uz graudu bunkuriem. Priekšattīrīšanas
procesā radušies putekļi tiek novadīti uz ciklonu un tālāk uz uzkrājējbunkuru. Tālāk graudus
novada uz nepārtrauktas plūsmas graudu žāvētāju (kalti), no kura tie nonāk uzglabāšanas
rezervuārā. SIA “Baltic Pork” neveiks graudu pārstrādi citos produktos.
Graudu uzglabāšanas bunkuri ir aprīkoti ar ventilatoriem, lai uzturētu nepieciešamo
temperatūras un mitruma līmeni.
Nepārtrauktas plūsmas graudu žāvētāja (kaltes) Cimbria AG-12 jauda ir 1,5 MW. Tajā
paredzēts apstrādāt līdz 30 000 tonnām graudu gadā, sašķidrinātās gāzes patēriņš ir 59,5
t/gadā. Kalte ir kolonnas tipa, tā sastāv no 9 žāvēšanas un 3 dzesēšanas zonām. Kaltes
darbības rezultātā radušās emisijas tiks novadītas uz trīs cikloniem. Sadedzināšanas iekārtas
emisijas, izņemot cietās daļiņas, tiks novadītas uz vienu no šiem cikloniem. Daļiņu PM10 un
PM2.5 attīrīšanai uzstādīts ciklons Cyclofan CF30 ar attīrīšanas efektivitāti 60%.
Kurināmo – sašķidrināto gāzi piegādā SIA “Latvijas Propāna gāze” un to uzglabā divos
rezervuāros, kuru kopējais tilpums ir 12 m3. Rezervuārs pieder un to apkalpo SIA “Latvijas
Propāna gāze”.
Atsijātos piemaisījumus, rupjās daļiņas un ciklonos savāktos putekļus līdz 50 t/gadā
nodod zemniekiem, kas to izmanto kā mēslojumu iestrādei lauksaimniecības zemēs.
Graudu uzglabāšanai ir paredzēti 4 virszemes bunkuri, katra tilpums 3 644 m3. Plānots
uzstādīt vēl 2 bunkurus un visu kopējā ietilpība būs 21 864 m3. Paredzētais maksimālais
uzglabāšanas apjoms ir 30 000 t graudu gadā.
Notekūdeņu attīrīšana
Novietņu mazgāšanas ūdeņi
Novietnes tiek mazgātas/dezinficētas pēc katra ražošanas cikla, pirms jaunas dzīvnieku
porcijas ievietošanas attiecīgajā novietnē. Plānotais ūdens patēriņš un vienlaikus arī
mazgāšanas ūdeņu daudzums, kas veidosies šajā procesā, ir 5 078 m3/gadā. Mazgāšanas ūdeņi
tiek novadīti šķidrmēslos, kas tālāk nonāk pārstrādei biogāzes iekārtā. Mazgāšanai
nepieciešamā ūdens daudzums novērtēts atbilstoši Latvijas Vides aizsardzības fonda finansētā
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projekta Nr: 1-08/28/2006 ietvaros izstrādātajām vadlīnijām “Vides aizsardzības pasākumu
ieviešana cūku intensīvās audzēšanas fermās”.
G. tabula. Novietņu mazgāšanai nepieciešamais ūdens daudzums
Dzīvnieku kategorija

Nepieciešamais
ūdens daudzums, m3/m2
gadā

Grūsnās
sivēnmātes,
sēklojamās
sivēnmātes,
jauncūkas,
kuiļi,
nobarojamās cūkas
Sivēnmātes
ar
sivēniem, atšķirtie sivēni
KOPĀ

Platība, m2

Ūdens
patēriņš,
m3/gadā

150

11 878

1 782

200

16 480

3 296
5 078

Sadzīves notekūdeņi
Uzņēmums 2015. gadā uzstādīja lokālo sadzīves notekūdeņu attīrīšanas iekārtu ASD B
2,0-20. Iekārtas ražotājs ir SIA “EkoStandarts Tehnoloģijas”. Iekārtas darbības shēma ir
parādīta 8. attēlā.

8. attēls. ASD tipa aerotanka bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas tehnoloģija
Sākotnēji sadzīves notekūdeņi pa ieplūdes cauruli A nonāk nepietiekama skābekļa zonā 2,
kur notiek pirmējā organisko vielu šķelšanās un amonija jonu atbrīvošanās. Cietās, lielāka
izmēra daļiņas, aiztur redeles, un tās paliek uztvērējgrozā. Pēc tam, pamatojoties uz
“savienoto trauku principu”, pieplūstot klāt jauniem sadzīves notekūdeņiem, attīrāmie
notekūdeņi ieplūst aerācijas zonā 3, kas ar membrānu tipa kompresora un gaisa sadales
sistēmas palīdzību tiek pastiprināti aerēta ar aeratoriem 4, aktivizējot aerobos
mikroorganismus.
Tālāk ūdens caur apakšējiem atvērumiem virzās uz piltuvveida nostādinātāju – suspensijas
dzidrinātāju 5 un virzās uz augšu, filtrējoties cauri nosēdušos dūņu slānim. Rezultātā
dzidrinātāja augšā nokļūst jau dzidrs ūdens, bet dūņas izgulsnējas. Jo biezāks dūņu slānis, jo
ūdens labāk filtrējas un kļūst dzidrāks.
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Ja dūņu slānis pārsniedz 60% no tilpuma, tās kopā ar daļu ūdens pa cauruli 6 ar
hidropneimatisko sūkni tiek padotas atpakaļ ieplūdes zonā 2, kur notiek notekūdens attīrīšanas
pēdējā pakāpe – denitrifikācija. Izplūdē B attīrītais ūdens pa savācējtekni 8 iztek no aerotanka.
SIA “EkoStandarts Tehnoloģijas”, pamatojoties uz savstarpējā līguma pamata, nodrošina
gan iekārtas apkopi, gan sadzīves notekūdeņu attīrīšanas dūņu apsaimniekošanu.
Saskaņā ar sniegto informāciju sadzīves notekūdeņu apjoms ir līdz 500 m3/gadā. Iekārtas
projektētā maksimālā jauda ir līdz 4,8 m3 notekūdeņu diennaktī vai 1752 m3/gadā.
Attīrītie sadzīves notekūdeņi tiek novadīti lietus ūdeņu savākšanas sistēmā un kopā ar
lietus ūdeņiem novadīti meliorācijas grāvī (atļaujas 6.pielikums).
Lietus un sniega ūdeņu savākšanai no būvju un ēku jumtiem, kā arī teritorijām ar
ūdensnecaurlaidīgu segumu kompleksa teritorijā ir izveidota lietus kanalizācijas sistēma, no
kuras savāktie ūdeņi kopā ar attīrītajiem sadzīves kanalizācijas notekūdeņiem tiek novadīti
meliorācijas grāvī.
7. Atrašanās vietas novērtējums
SIA “BALTIC PORK” cūku audzēšanas komplekss atrodas Siguldas novada Allažu
pagastā uz trim blakus esošiem zemes gabaliem, kuru īpašnieks ir SIA “BALTIC PORK”
(zemes vienības: “Akotiņi” ar kadastra Nr. 8042 007 0091, “Akots” ar kadastra apzīmējumu
Nr. 8042 007 0089 un “Krastmalas” ar kadastra Nr. 8042 007 0068). Kompleksa teritorijas
kopējā platība ir 16,2 ha.
Saskaņā ar spēkā esošo Siguldas novada teritorijas plānojumu 2012. – 2024. gadam, cūku
audzēšanas komplekss atrodas ražošanas objektu un noliktavu apbūves teritorijā, kurā
galvenais zemes un būvju plānotais (atļautais) izmantošanas veids ir vieglās rūpniecības
uzņēmumu apbūve, smagās rūpniecības uzņēmumu apbūve, lauksaimnieciskās ražošanas
uzņēmumu apbūve un atkritumu apsaimniekošanas un pārstrādes uzņēmumu apbūve.

2. attēls. Fragments no Siguldas novada teritorijas plānojuma 2012. – 2024.gadam grafiskās
daļas
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Hidroloģiskais un ģeoloģiskais raksturojums:
SIA “BALTIC PORK” un tai piegulošā teritorija atrodas Viduslatvijas zemienes Ropažu
līdzenuma ziemeļu daļā Tumšupes kreisajā krastā. Zemes virsma ir līdzena, tās absolūtās
atzīmes ir 66 – 71 m v.j.l.. Hidroloģisko tīklu veido Tumšupe un Arupīte, kas ir Tumšupes
kreisā krasta pieteka. Abas mazās upes laika gaitā ir regulētas, iztaisnotas un pielāgotas
meliorācijas vajadzībām.
Teritorijas ģeoloģiskā griezuma augšējo daļu veido kvartāra nogulumi, kuru kopējais
biezums uzņēmuma teritorijā svārstās no 3 līdz 8 m. Nogulumu augšējā daļā atsedzas morēnas
smilšmāls un mālsmilts ar smilšaina materiālā lēcām.
Kompleksa teritorijā morēnas nogulumu virsmas absolūtā atzīme ir 66,0 m, kas
paaugstinās austrumu virzienā līdz 67,8 – 69,0 m. Morēnas nogulumus sedz uzbērta grunts.
Atsevišķās vietās ieguļ limnoglaciālās un fluvioglaciālās smiltis, kuru biezums sasniedz 4,5
m. Kompleksa teritorijas lielākajā daļā gruntsūdeņi ir saistīti ar limnoglaciālām un
fluvioglaciālām smiltīm, izņemot kompleksa teritorijas rietumu malu, kur gruntsūdeņi
sastopami morēnas nogulumu smilšainajās lēcās un starpslāņos.
Zem kvartāra nogulumiem atsedzas augšdevona Salaspils un Pļaviņu horizonta
karbonātiskie ieži, to biezums sasniedz 55 m. Karbonātieži pārklāj Amatas un Gaujas
horizontu terigēnos nogulumus.
Tumšupe ir Lielās Juglas labā krasta pieteka, kas šķērso Siguldas, Garkalnes un Ropažu
novadus, tā ietilpst Daugavas upju baseina apgabalā. Tumšupes garums ir 49 km, un tā sākas
grāvju sistēmā Jūdažu purva rietumu malā Allažu pagastā. Tumšupe galvenokārt šķērso
mežainu un purvainu apvidu. Tā ietek Lielajā Juglā starp Zaķumuižu un Sunīšiem. Tumšupei
ir 2 pietekas – Arupīte (kreisā krasta) un Ķibīte (labā krasta).
Tumšupes kritums ir 69 m, tās gada notece ir 0,044 km3 un sateces baseina platība ir
156,5 km2. No Tumšupes kopējā garuma apmēram ceturtdaļa, tai skaitā upes posms, kas tek
gar cūku audzēšanas kompleksa teritoriju, ir vairākkārt regulēta 1955. un 1982. gadā.
Kopējais regulētā posma garums ir 11,96 km.
Saskaņā ar LR Zemkopības ministrijas apstiprināto valsts nozīmes meliorācijas būvju
sarakstu regulētais Tumšupes posms, kas tek gar kompleksa teritoriju, ir valsts nozīmes
ūdensnoteka ŪSIK 4123 4524:01. Tumšupes posms, kas plūst gar uzņēmuma teritoriju, ir
iekļauts MK 12.03.2002. noteikumos Nr. 118 “Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu
kvalitāti” kā prioritārie zivju ūdeņi, kam noteiktais ūdens tips ir lašveidīgie ūdeņi. Tumšupes
aizsargjosla lauku Siguldas novada teritorijās ir 100 m, un tā skar kompleksa “Krastmalas”
rietumu daļu (skatīt 3. attēlu).
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3. attēls. SIA “BALTIC PORK” un tuvāko teritoriju esošās meliorācijas sistēmas
novietojums
Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra (sadarbībā ar Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministriju, Latvijas ģeotelpiskās informācijas aģentūru un SIA “PAIC”)
izstrādātās plūdu riska informācijas sistēmas plūdu apdraudēto teritoriju kartes neuzrāda
iespējamo SIA “BALTIC PORK” cūku audzēšanas kompleksa “Krastmalas” teritorijas, tai
skaitā biogāzes un fermentācijas atlieku krātuvju, applūšanu ne ar varbūtību 1 reizi 100 gados
(plūdu atkārtošanās varbūtība p=1%), ne plūdu situācijā ar atkārtošanos 1 reizi 200 gados
(plūdu atkārtošanās varbūtība p=0,5%).
Tuvējā apkārtnē uz ziemeļiem, rietumiem, austrumiem un dienvidrietumiem esošās
lauksaimniecības zemes ir meliorētas, tai skaitā nekustamais īpašums “Akotiņi”, kurā jau
šobrīd atrodas novietne atšķirtajiem sivēniem un plānotas vēl 2 novietnes atšķirtajiem
sivēniem (skatīt 6. pielikumu). Meliorācijas sistēmas novada ūdeņus Tumšupē. Uz dienvidiem
un dienvidaustrumiem esošās mežu un lauksaimniecības teritorijas nav meliorētas.
Ūdens ieguvei izmanto Gaujas horizonta pazemes ūdeņus, kuru pjozimetriskais līmenis ir
nostabilizējies 20 m dziļumā. Mālainie starpslāņi Amatas horizontā un Gaujas horizonta
virsējā daļā veido izolējošu, necaurlaidīgu slāni, kas aizsargā pazemes ūdeņus no augstāk
iegulošajiem horizontu ūdeņiem.
Kompleksa teritorijā gruntsūdens plūsma virzās rietumu virzienā un atslogojas Tumšupē.
Gruntsūdens līmeņa ieguluma dziļums sezonāli svārstās un tas ir no 1,17 m vasarā līdz 2,10 m
rudenī.
Ārpus kompleksa teritorijas uz SIA “BALTIC PORK” piederošas zemes vienības ar
kadastra Nr. 8042 007 0069 ir 2 pazemes ūdens ieguves urbumi, kas ierīkoti 1983. gadā un
kas tiek izmantoti ūdens ieguvei no Gaujas ūdens horizonta D3gj.
Ūdens ieguves urbumu debits ir 3 l/sek katram urbumam. Gaujas – Amatas horizonta
ūdens resursi ir pilnīgi pietiekami, ūdens kvalitāte ir laba (izņemot paaugstināto dzelzs un
vietām mangāna saturu), lai šis būtu piemērotākais horizonts pietiekami liela apjoma
ūdensapgādes nodrošināšanai.
Uzņēmumā ir ierīkots ūdens lietošanas instrumentālās uzskaites žurnāls, skaitītāja
nolasījumi un ieraksti žurnālā tiek veikti vienu reizi mēnesī. Iegūtā ūdens attīrīšana un
dezinfekcija uzņēmumā nav nepieciešama un netiek veikta.
SIA “BALTIC PORK” kompleksā “Krastmalas” esošo pazemes ūdens ieguves urbumu
raksturojums:
Urbuma
Ūdens
ierīko- Dzi- horizonts
Urbuma Identif. šanas
ļums, (ģeol.
DB Nr. Nr.
gads
m
indekss) Piezīmes
7345
P101372 1983
125 D3gj
Cūku audzēšanas komplekss
“Krastmalas” (atrodas uz zemes vienības
7346
P101373 1983
125 D3gj
ar kadastra Nr. 8042 007 0069)
Esošajiem urbumiem ir nodrošinātas stingrā režīma aizsargjoslas 10 m rādiusā.
Bakterioloģiskā aizsargjosla nav jānodrošina, jo pazemes ūdeņu vertikālās filtrācijas laiks līdz
Gaujas ūdens horizontam ir ievērojami ilgāks par 200 diennaktīm (2955 – 5565 dnn).
Informācija par tuvējo apkārtni un zemes izmantošanas veidu
SIA “BALTIC PORK” kompleksa “Krastmalas” teritorija atrodas Siguldas novada Allažu
pagastā uz dienvidiem no Allažmuižas ciema. Gar kompleksa rietumu robežu plūst Tumšupe,
kas pēc aptuveni 40 km ietek Lielajā Juglā. SIA “BALTIC PORK” piederošā teritorija
robežojas ar lauksaimniecībā izmantojamām zemēm un ar tām saistīto dzīvojamo apbūvi,
meža teritorijām, reģionālas nozīmes autoceļu P3 Garkalne - Alauksts.
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Autoceļš P3 Garkalne – Alauksts atdala kompleksa teritoriju no Allažmuižas ciema, kura
teritorijā ir dzīvojamās apbūves teritorijas un tūrisma apskates objekts Allažmuižas parks.
Allažmuižas ciemā ir ap 200 iedzīvotājiem, tajā pārsvarā ir maza blīvuma apbūves teritorijas
– mazstāvu dzīvojamā apbūve ar vairākām 2 – 3 stāvu daudzdzīvokļu mājām un viensētas
(skatīt 2. attēlu).
Līdz 200 m attālumā no kompleksa teritorijas robežas atrodas 6 dzīvojamās apbūves
teritorijas: “Bomīši” ~150 m attālumā, “Robiņi” ~120 m attālumā, “Mūrnieki” ~140 m
attālumā, “Lāčplēši” ~100 m attālumā, “Liepkalni” ~10 m attālumā, “Pumpuri” ~80 m
attālumā.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 23. decembra noteikumu Nr. 834 “Noteikumi par
ūdens un augsnes aizsardzību no lauksaimnieciskās darbības izraisīta piesārņojuma ar
nitrātiem” 4. punktu, Siguldas novads atrodas īpaši jutīgajā teritorijā, uz kuru attiecas
paaugstinātas prasības ūdens un augsnes aizsardzībai no lauksaimnieciskas darbības izraisīta
piesārņojuma ar nitrātiem.
Kompleksa “Krastmalas” teritorija daļēji atrodas Tumšupes aizsargjoslā (skat. 4. attēlu),
kura saskaņā ar Siguldas novada teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem lauku
apvidos neatkarīgi no zemes kategorijas un īpašuma ir ne mazāk kā 100 m plata josla katrā
krastā. Saskaņā ar Siguldas novada teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem un
Aizsargjoslu likumu ir pieļaujama krātuves būvniecība.
Ekspluatācijas aizsargjosla gar reģionālas nozīmes autoceļu Garkalne – Alauksts (P3)
saskaņā ar Siguldas novada teritorijas plānojumu lauku teritorijās un ciemu teritorijās, t.sk.
gar paredzētās darbības vietu, ir 60 m no ceļa ass uz katru pusi. Paredzētā darbība neskar
autoceļa aizsargjoslu.

4. attēls. SIA “BALTIC PORK” cūku audzēšanas kompleksa “Krastmalas” tuvumā esošās
aizsargjoslas.
Kompleksa teritoriju šķērso 20 kV elektrolīnija gar kuru saskaņā ar Siguldas novada
teritorijas plānojumu lauku teritorijās noteikta 6,5 m plata aizsargjosla, pilsētā un ciemu
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teritorijās tā ir 2,5 m (skatīt 4. attēlu). Pirms korpusa s-2 būvniecības jāveic elektropārvades
līniju pārvietošana saskaņā ar AS “Sadales tīkls” tehniskajiem noteikumiem.
8. Lēmuma pieņemšanas procesā iesniegtie priekšlikumi (norādot, kā tie ņemti
vērā):
8.1. valsts vai pašvaldību institūciju priekšlikumi
Uz A kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas izsniegšanu ir saņemta Veselības
inspekcijas 04.10.2011. vēstule Nr. 5.5-29/18166/9760. Allažu pagasta pašvaldības un
Siguldas novada pārstāvji piedalījās SIA „BALTIC PORK” iesnieguma sabiedriskās
apspriešanas sanāksmē, viedoklis rakstiski netika saņemts.
1. Veselības inspekcija 04.10.2011. vēstulē Nr. 5.5-29/18166/9760 izsaka šādus
priekšlikumus atļaujas nosacījumiem:
- ievērot gaisa kvalitātes normatīvus, kas noteikti MK 03.11.2009. noteikumos
Nr. 1290 „Noteikumi par gaisa kvalitāti”;
- nepārsniegt MK 13.07.2004. noteikumu Nr. 597 „Trokšņa novērtēšanas un
pārvaldības kārtība” 2. pielikumā noteiktos robežlielumus;
- ievērot MK 27.07.2004. noteikumu Nr. 626 „Noteikumi par piesārņojošās darbības
izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku
izplatīšanos” 8. punktā noteikto mērķlielumu;
- bīstamos un nebīstamos atkritumus nodot atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumiem
saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 17. un 18. panta prasībām.
Uz A kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas nosacījumu pārskatīšanu un atjaunošanu
Pārvaldē ir saņemti: Veselības inspekcijas 06.11.2018. atzinums Nr. 2.3.3-21/29276/9826 Par
iesniegumu A kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas saņemšanai un Siguldas novada
domes 23.11.2018. atzinums Nr. 5.2.-54/3162 Par iesniegumu atļaujas saņemšanai A
kategorijas piesārņojošai darbībai.
2. Veselības inspekcija 06.11.2018. atzinumā Nr. 2.3.3-21/29276/9826 norāda, ka tā piekrīt
A kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas izsniegšanai, ievērojot šādus nosacījumus:
- nepārsniegt MK 5.11.2014. noteikumu Nr. 724 „Noteikumi par piesārņojošas darbības
izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku
izplatīšanos” 8. punktā minēto mērķlielumu;
- ievērot gaisa kvalitātes normatīvus, kas noteikti MK 03.11.2009. noteikumos Nr. 1290
„Noteikumi par gaisa kvalitāti”;
- nepārsniegt MK 07.01.2014. noteikumu Nr. 16 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības
kārtība” 2. pielikumā noteiktos robežlielumus;
- nodrošināta grunts kvalitāti atbilstoši MK 25.10.2005. noteikumu Nr. 804 „Noteikumi
par augsnes un grunts kvalitātes normatīviem”.
- nodrošināt notekūdeņu novadīšanu un attīrīšanu atbilstoši MK 22.01.2002.
noteikumiem Nr. 34 “Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī";
- bīstamo atkritumu uzglabāšanu, iepakošanu un marķēšanu veikt atbilstoši MK
21.06.2011. noteikumu Nr. 484 „Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas,
uzglabāšanas, iepakošanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība” prasībām
Pārvalde norāda, ka minēto noteikumu vietā 07.08.2018. stājās spēkā MK noteikumi
Nr. 494 “Atkritumu pārvadājumu uzkaites kārtība”, līdz ar to prasības izvirzītas
atbilstoši šiem MK noteikumiem;
- atkritumu apsaimniekošanu ievērojot Atkritumu apsaimniekošanas likuma prasības.
Atzinums pievienots 3. pielikumā.
3. Siguldas novada dome 23.11.2018. atzinumā Nr.5.2.-54/3162 norāda, ka tai nav
iebildumu atļaujas izsniegšanai ar šādiem nosacījumiem:
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pirms šķidrmēslu / fermentizācijas atlieku (turpmāk – fermentizācijas atlieku)
izkliedes, vismaz 5 darba dienas iepriekš iesniegt pašvaldībā saskaņošanai
fermentizācijas atlieku izkliedes grafiku, kurā norādīta fermentizācijas atlieku
izvešanas vieta (zemes vienības nosaukums, platība hektāros), laiks (datums), kad
plānots izvest fermentizācijas atliekas, plānotais fermentizācijas atlieku izvešanas
daudzums (kopapjoms tonnās uz vienu zemes vienību);
- smaku izplatības samazināšanai, nodrošināt kritušo dzīvnieku savākšanas konteineru
hermētiskumu, to novietošanu iespējami tālu no dzīvojamām mājām, ņemot vērā
valdošo vēju virzienu, ja gadījumā izplatās smaka, kritušo dzīvnieku izvešana veicama
nekavējoties, bet ne vēlāk kā 48 stundu laikā no aprīļa līdz septembrim un 72 stundu
laikā no oktobra līdz martam;
- veikt pastāvīgu smaku emisiju monitoringu vismaz viena gada periodā, uzstādot
mērierīces “elektroniskie deguni” vai citā veidā nodrošinot mērījumu veikšanu katru
dienu, lai pārliecinātos un pierādītu, ka veiktie smaku piesārņojuma izkliedes aprēķinu
rezultāti atbilst situācijai dabā un smaku koncentrācijas nepārsniedz normatīvajos
aktos noteiktos robežlielumus; mērījumu rezultātus iesniegt pašvaldībā; mērījumu
veikšana var tikt pārtraukta, ja rezultāti viena gada periodā nav uzrādījuši
robežlielumu pārsniegumus;
- veikt Tumšupes ūdens kvalitātes mērījumus akreditētā laboratorijā, pieaicinot
neatkarīgu speciālistu, vismaz divas reizes gadā (maija beigās un oktobra beigās)
vismaz divās vietās (upē pie robežas starp zemes vienību ar kadastra Nr. 80420070054
un īpašumu “Krastmalas”, upē pie robežas starp zemes vienību ar kadastra Nr.
80420070133 un 80420070044), lai kontrolētu ūdens kvalitāti un pārliecinātos, ka
kompleksa darbības un fermentizācijas atlieku izkliedes rezultātā piesārņojums (gan
fermentizācijas atliekas, gan dezinfekcijas līdzekļi, gan degviela u.c.) nenonāk upē;
mērījumu rezultātus iesniegt pašvaldībā.
Atzinums pievienots atļaujas 4.pielikumā.
Izvirzītie priekšlikumi ņemti vērā atļaujas C sadaļā.
-

8.2.citu valstu atbildīgo institūciju priekšlikumi, ja ir pārrobežu ietekme
Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.
8.3. sabiedrības priekšlikumi
Paziņojums par iesniegumu A kategorijas piesārņojošai darbībai un tā sabiedrisko
apspriešanu atļaujas saņemšanai 2011.gadā publicēts laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”
(27.09.2011.) un Rīgas apriņķa avīzē (27.09.2011.). Paziņojums tika ievietots arī
Siguldas novada domes mājas lapā internetā un Allažu pagasta pašvaldības telpās. Par
sabiedriskās apspriešanas norisi tika informēti uzņēmumam tuvāko zemju īpašnieki.
Iesnieguma sabiedriskās apspriešanas sanāksme notika 04.10.2011. Sanāksmē
piedalījās 19 dalībnieki, t.sk. Siguldas novada domes un Allažu pagasta pašvaldības
pārstāvji. Uzņēmuma pārstāvji iepazīstināja ar uzņēmuma attīstības plāniem un atbildēja
uz sapulces dalībnieku jautājumiem.
Iebildumi atļaujas izsniegšanai ne sabiedriskās apspriešanas sanāksmes laikā, ne
vēlāk Pārvaldē netika saņemti.
Operators pēc iesnieguma A kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas grozījumu
veikšanai pieņemšanas nerīkoja sabiedriskās apspriešanas sanāksmi saskaņā ar MK
30.11.2010. noteikumu Nr. 1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas
piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību
veikšanai” 38. un 42. punktā noteikto. Atbilstoši minēto noteikumu 42.punktam Pārvalde
atļauj operatoram neorganizēt sabiedriskās apspriešanas sanāksmi, ja tā jau ir notikusi
paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtēšanas laikā un kopš tās nav pagājis vairāk par
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diviem gadiem, kā arī, izvērtējot iesniegumu, nav atklāta jauna negatīva ietekme uz
cilvēka veselību vai vidi.
Sākotnējā sabiedriskā apspriešanā, kas notika 10.08.2016., un IVN Ziņojuma
sabiedriskā apspriešanā, kas notika 21.02.2017., tika sniegta informācija sabiedrībai par
sagatavoto Ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu, kurā SIA „BALTIC PORK” plānoja
esošā cūku audzēšanas kompleksa „Krastmalas” pārbūvi, palielinot cūku turēšanas vietu
skaitu līdz 30 000 vietām.
Saskaņā ar iesniegumu atļaujas pārskatīšanai un atjaunošanai un saskaņā ar Vides
pārraudzības valsts biroja atzinumu Nr. 5-04/1 un Siguldas novada domes 15.03.2018.
sēdes protokola izrakstu Nr. 5 ir akceptēta paredzētās darbības B alternatīva, t.i., palielināt
dzīvnieku turēšanas vietu skaitu līdz 20 916 vietām (B alternatīva).
Ņemot vērā minēto, Pārvalde atļāva neorganizēt sabiedrisko apspriešanu.
8.4. operatora skaidrojumi
Atbilstoši MK 30.11.2010. noteikumu Nr. 1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C
kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo
darbību veikšanai” 47.punktam Pārvalde lūdza uzņēmumu sniegt viedokli par saņemtajiem
Veselības inspekcijas un Siguldas novada domes priekšlikumiem atļaujas nosacījumiem.
Uzņēmuma vides konsultants Pārvaldē 07.01.2019. iesniedza 03.01.2019.vēstuli, kurā
sniedza viedokli par izvirzītajiem institūciju priekšlikumiem.
Vēstule ar viedokli pievienota atļaujas 5.pielikumā.
9. Iesnieguma novērtējums:
9.1. ieviestie un plānotie labākie pieejamie tehniskie paņēmieni A kategorijas darbībām
AS „Putnu fabrika Ķekava” veiktajai piesārņojošai darbībai ir piemērojami labākie
pieejami tehniskie paņēmieni (turpmāk – LPTP), kas raksturoti šādos Eiropas Komisijas
Eiropas Integrētā piesārņojuma novēršanas un kontroles biroja izstrādātajos dokumentos:
• Reference Document on Best Available Techniques for the Intensive Rearing of
Poultry or Pigs – July 2017; Eiropas Komisijas īstenošanas lēmums (ES) 201/302
(2017. gada 15. februāris) ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu
2010/75/ES nosaka secinājumus par labākajiem pieejamajiem tehniskajiem
paņēmieniem (LPTP) attiecībā uz mājputnu vai cūku intensīvo audzēšanu (turpmāk –
LPTP mājputnu vai cūku intensīvai audzēšanai).
Dokuments apskata šādus ražošanas procesus un darbības:
- cūku barības vielu pārvaldība,
- barības sagatavošana (smalcināšana, maisīšana un uzglabāšana),
- cūku audzēšana (turēšana),
- kūtsmēslu savākšana un uzglabāšana,
- kūtsmēslu pārstrāde,
- kūtsmēslu izkliedēšana,
- kritušo dzīvnieku uzglabāšana.
Uzņēmuma izvērtējums/salīdzinājums ar LPTP mājputnu vai cūku intensīvai audzēšanai
norādīto un uzņēmuma darbībā izmantotajiem tehniskajiem paņēmieniem sniegts apvienots
vienā izvērtējumā un sniegts atļaujas 10. pielikumā.
9.2. ieviestie un plānotie tīrākas ražošanas pasākumi
Saskaņā ar uzņēmuma iesniegumā norādīto tas plāno turpināt esošo piesārņojošo darbību,
ievērojot jomas normatīvo aktu prasības. Ņemot vērā 10. pielikumā iekļauto operatora veiktās
piesārņojošās darbības atbilstības Komisijas īstenošanas lēmumam (ES) 2017/302 (2017. gada
15. februāris), ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2010/75/ES nosaka
secinājumus par labākajiem pieejamajiem tehniskajiem paņēmieniem (LPTP) attiecībā uz
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mājputnu vai cūku intensīvo audzēšanu rezultātus, secināts, ka operators izpilda šo LPTP
pamatprincipus.
Tā kā cūku audzēšanas komplekss atrodas blakus Allažmuižas ciemam, tiek plānota esošo
un jaunbūvējamo fermentācijas atlieku krātuvju pārsegšana ar stacionāriem jumtiem, kas
samazinās piesārņojošās darbības radīto smaku izplatību.
Saskaņā ar iesniegumu esošās novietnes jau ir aprīkotas ar resursus taupošām tehnoloģijām
(automātiska klimata kontroles sistēma, dzirdināšana pēc pieprasījuma, LED apgaismes
ķermeņu izmantošana, augstspiediena mazgātāju izmantošana utml.). Šie principi tiks ievēroti
arī jaunbūvējamās novietnēs.
Lai novērstu risku, ka izvešanas laikā, uzpildot traktorcisternas ar fermentācijas atliekām,
piesārņot augsni un pazemes ūdeņus, plānots visām krātuvēm izveidot vienu uzpildes vietu
(skatīt 6. pielikumā), kas tiks aprīkota ar ūdensnecaurlaidīgu segumu un iespēju savākt
nolijumus, tos iesūknējot atpakaļ krātuvē. Tīrākas ražošanas pasākumu apraksts ietverts LPTP
raksturojumā, uzņēmuma izvērtējums par atbilstību LPTP pievienots atļaujas 10.pielikumā.
9.3. resursu izmantošana (ūdens, enerģija un ķīmiskās vielas)
Ūdens
Ārpus kompleksa teritorijas uz SIA “BALTIC PORK” piederošas zemes vienības ar
kadastra Nr. 8042 007 0069 atrodas 2 pazemes ūdens ieguves urbumi, kas ierīkoti 1983.
gadā. Urbumam Nr. P101372 ir uzstādīts sūknis ar jaudu 2,5 l/sek un urbumam Nr. P101373
sūknis ar jaudu 3 l/sek. Ūdens apgādes sistēma tika izbūvēta 20. gs. 70-tajos un 80-tajos
gados. 2003.-2004. gadā tika izbūvēta ūdensapgādes sistēma uz atšķirto sivēnu novietni (S1), kā arī veikta esošās sistēmas rekonstrukcija, nomainot cauruļvadus. Līdz ar to
ūdensapgādes sistēma ir labā tehniskā stāvoklī, kas dod iespēju pagarināt ūdens apgādes
tīklus līdz korpusu jaunajām daļām.ā
Operatora pieprasītais ūdens apjoms – 93 m3/dnn, 33 852 m3/gadā no katra urbuma.
Saskaņā ar operatora sniegto informāciju ūdens tiek izmantots:
− ražošanas procesiem (67 204 m3/gadā);
− sadzīves vajadzībām (5 00 m3/gadā).
Ūdens lietošanas bilance sastādīta ūdens gada patēriņam.
Saskaņā ar sniegtajām vides aizsardzības oficiālās statiskas veidlapām “Nr.2. Ūdens
pārskats” par iepriekšējiem darbības gadiem pazemes ūdens ieguves padoms nepārsniedz
noteikto limitu atļaujā.
Ūdens lietošanas bilance norādīta 9.6. apakšpunktā. Informācija par ūdens ieguvi
apkopota 9. tabulā, par ūdens lietošanu – 11. tabulā.
Enerģija
Uzņēmums elektroenerģiju saņem no AS “Sadales tīkls” pa divām paralēlām 20 kV
elektropārvades gaisvada līnijām. Kopējais nepieciešamās elektroenerģijas daudzums ir
aptuveni 930 MWh. Uzņēmums elektroenerģiju izmanto ražošanas iekārtām (aptuveni 38 %),
apgaismojuma vajadzībām (aptuveni 28 %), vēdināšanai (aptuveni 16 %) un apsildei (aptuveni
18 %). Elektroenerģijas patēriņa aptuvens sadalījums dots 7. tabulā.
SIA “BALTIC PORK” siltumenerģijas nodrošināšanai izmanto dažādus energoresursus –
sašķidrināto gāzi, biogāzi un dīzeļdegvielu. Biogāze tiek ražota SIA “BP Energy” biogāzes
iekārtā un sadedzināta koģenerācijas stacijā, kuras saražoto siltumu izmanto k-3a un k-3b
korpusu apsildei.
Izejmateriāli un ķīmiskās vielas
SIA “BALTIC PORK” dzīvnieku barošanai izmanto graudus, zivju miltus, kā piedevas
izmanto dažādas aminoskābes, vitamīnus un minerālvielas.
Uzņēmumā sadedzināšanas iekārtās kā kurināmo izmanto sašķidrināto gāzi, dīzeļdegvielu
un biogāzi, dezinfekcijas līdzekļus telpu tīrīšanai.
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Informācija par ķīmiskajām vielām, maisījumiem un citiem materiāliem, ko izmanto kā
izejmateriālus vai palīgmateriālus un kas nav klasificējami kā bīstami apkopota 2. tabulā, bet
par tām, kas ir klasificējamas kā bīstamas – 3. tabulā. Informācija par dīzeļdegvielas un
benzīna izmantošanu transporta vajadzībām apkopota 4. tabulā. Informācija par uzglabāšanas
tvertnēm norādīta 5. tabulā.
9.4. emisija gaisā un tās ietekme uz vidi
SIA „BALTIC PORK” cūku audzēšanas kompleksā „Krastmalas” netiek paredzēta jaunas
darbības uzsākšana, kas būtu saistīta ar cita veida ražošanas procesiem un varētu radīt jauna
veida emisijas avotus. Kompleksā tiek paredzēta dzīvnieku turēšanas vietu skaita
palielināšana, kā rezultātā pieaugs saražotās biogāzes apjoms un fermentācijas atlieku
krātuvju ietilpība.
Paredzētas šādas izmaiņas jau esošo procesu ietvaros, kas ietekmē emisijas apjomus vai
avotu skaitu:
- esošo korpusu k-3a un k-3b pārbūve, palielinot dzīvnieku vietu skaitu;
- korpusu k-9, s-2 un s-3 izbūve, palielinot dzīvnieku vietu skaitu;
- turēto dzīvnieku skaita kategorijas izmaiņas;
- jaunu ventilācijas sistēmas veidu uzstādīšana korpusu k-3a, k-3b piebūvēs un jaunajos
korpusos k-9, s-2 un s-3;
- 3 jaunu krātuvju izbūve ar kopējo tilpumu 18 600 m3,
- 5 jaunu apkures iekārtu uzstādīšana (kurināmais – sašķidrināta gāze), nomainot vienu
esošu (kurināmais – sašķidrināta gāze).
Kompleksā „Krastmalas” plānots 20 916 vietas dzīvnieku turēšanai. Dzīvnieki atbilstoši to
kategorijai tiks izvietoti 13 novietnēs. Emisijas avoti no novietnēm ir nosūces ventilatori, kuru
kopējais skaits ir 166. Cūku audzēšanas kompleksa darbības nodrošināšanai paredzēts
izmantot 7 fermentācijas atlieku/digestāta uzglabāšanas krātuves - 4 esošas un 3 jaunas
fermentācijas atlieku uzglabāšanas krātuves.
Saskaņā ar operatora informāciju SIA „ BALTIC PORK” cūku audzēšanas kompleksā
kopā ir definēti 185 emisijas avoti.
Korpusu k-3a, k-3b, s-1, s-2 un s-3 apsildei paredzēts izmantot 6 apkures katlus (emisijas
avoti A1, A2, A85-A88). Piecos katlos, kā kurināmo izmantos sašķidrinātu gāzi, un vienā –
dīzeļdegvielu. Gada laikā korpusu apsildei plānots patērēt līdz 780 t sašķidrinātās gāzes un
līdz 110 t dīzeļdegvielas.
Apkures katlos ar kurināmo - sašķidrināta gāze, nominālā siltuma jauda ir robežās no 0,2
līdz 0,45 MW, apkures katla (emisijas avots A2) ar kurināmo - dīzeļdegviela, nominālā
siltuma jauda ir 0,22 MW.
Fermentācijas atliekas no visām novietnēm tiek pārstrādātas Centrigas biogāzes ražotnē.
Biogāzes ražotne un koģenerācijas iekārtu (emisijas avots A83) ar gāzes dzinēju PRO2 siltuma jauda 0,18 MW, apsaimnieko SIA „BP Energy”. Saražotās un sadedzinātās biogāzes
daudzums paredzēts līdz 1 296 000 m3 gadā.
Katras sadedzināšanas iekārtas nominālā ievadītā siltuma jauda ir mazākā par 1 MW, un
tās darbība ir pakļauta MK 14.12.2004. noteikumu Nr.1015 „Vides prasības mazo katlumāju
apsaimniekošanai” prasībām. Saskaņā ar minēto noteikumu 6.punktu emisija no mazajām
katlumājām nedrīkst pārsniegt emisijas robežvērtības, kas esošajām vidējas jaudas
sadedzināšanas iekārtām noteiktas normatīvajos aktos par kārtību, kādā novērš, ierobežo un
kontrolē gaisu piesārņojošo vielu emisiju no sadedzināšanas iekārtām.
Aprēķinu ceļā iegūto piesārņojošo vielu koncentrāciju katlu dūmeņos salīdzinājums ar MK
12.12.2017. noteikumos Nr.736 „Kārtība, kādā novērš, ierobežo un kontrolē gaisu
piesārņojošo vielu emisiju no sadedzināšanas iekārtām” 4.pielikumā noteiktajām emisiju
robežvērtībām esošajām vidējas jaudas sadedzināšanas iekārtām, kurās izmanto gāzveida
kurināmo un dīzeļdegvielu, liecina, ka sadedzināšanas iekārtu darbības rezultātā
robežvērtību koncentrācijas dūmgāzēs netiek pārsniegtas.
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Nepārtrauktas plūsmas graudu žāvētāja (kaltes) „Cimbria” AG-12 nominālā siltuma jauda
ir 1,5 MW. Kā kurināmais tiek izmantota sašķidrinātā gāze ar patēriņu līdz 80 t/gadā. Uz
žāvētāja degļiem nav attiecināmas MK 12.12.2017. noteikumu Nr.736 „Kārtība, kādā novērš,
ierobežo un kontrolē gaisu piesārņojošo vielu emisiju no sadedzināšanas iekārtām” prasībās,
jo iekārta atbilst minēto noteikumu 3.1.apakšpunktā noradītājam izņēmumam sadedzināšanas iekārtas, kurās sadegšanas produktus tieši izmanto karsēšanai, žāvēšanai vai
jebkādai citai priekšmetu vai materiālu apstrādei.
Kompleksā „Krastmalas” plānots 20 916 vietas dzīvnieku turēšanai. Dzīvnieki atbilstoši to
kategorijai tiks izvietoti 13 novietnēs. Emisijas avoti no novietnēm ir nosūces ventilatori, kuru
kopējais (emisijas avotu) skaits ir 166.
Cūku audzēšanas kompleksa darbības nodrošināšanai paredzēts izmantot 7 fermentācijas
atlieku/digestāta uzglabāšanas krātuves - 4 esošas un 3 jaunas fermentācijas atlieku
uzglabāšanas krātuves.
Cūku audzēšanas kompleksā tiek veikti graudu apstrādes procesi. Kopējais gadā pieņemto,
attīrīto un sašķiroto graudu apjoms ir paredzēts līdz 30 000 t/gadā, no kuriem žāvēto graudu
apjoms sastādīs līdz 10 000 t gadā. Graudu žāvēšana notiek graudu kaltē Cimbria AG-12 ar
kurināmā (sašķidrinātās gāzes) patēriņu līdz 80 t/gadā.
Graudi tiek uzglabāti divu veidu būvēs: 4 graudu uzglabāšanas tvertnēs un 2 graudu
uzglabāšanas bunkuros (katra tilpums 3 644 m3). Emisijas no graudu uzglabāšanas netiek
paredzētas.
Uzņēmumā šobrīd atrodas četras vaļējas digestāta uzglabāšanas krātuves (diametrs – 36
metri, augstums – 4 metri). Paredzētās darbības rezultātā plānots izbūvēt 3 jaunas
fermentācijas atlieku uzglabāšanas krātuves (diametrs – 37 m, augstums – 6 m). Lai
samazinātu piesārņojošo vielu un galvenokārt smakas emisijas daudzumu no fermentācijas
atlieku uzglabāšanas, kā alternatīva tiek izvērtēta stacionāru jumtu uzstādīšana gan uz četrām
esošajām, gan trīs plānotajām krātuvēm. Jumtu uzstādīšana atbilst LPTP 4.6.1.iedaļā
„Tehniskie paņēmieni, kā samazināt amonjaka emisijas no šķidro kūtsmēslu krātuvēm un ar
zemes valni nostiprinātām krātuvēm” norādītajiem risinājumiem.
Saskaņā ar MK 02.04.2013. noteikumu Nr.182 „Noteikumi par stacionāru piesārņojuma
avotu emisijas limita projektu izstrādi” prasībām SIA „BALTIC PORK” gaisu piesārņojošiem
emisiju avotiem (arī smakas) 2018.gadā ir aktualizēts stacionāru piesārņojuma avotu emisijas
limitu projekts (turpmāk – SPAELP). Minētā projekta izstrādātājs ir SIA „ESTONIAN,
LATVIAN & LITHUANIAN ENVIRONMENT”.
No dzīvnieku novietnēm, digestāta krātuvēm, apkures katliem, graudu apstrādes un
biogāzes ražotnes kopējais piesārņojošo vielu daudzums gadā prognozējams līdz 42,58 t
amonjaka (NH3), 0,25 t slāpekļa (I) oksīda (N2O), 2,26 t sērūdeņraža (H2S), 3,97 t slāpekļa
dioksīda (NO2), 1,50 t oglekļa oksīda (CO), 0,11 t sēra dioksīda (SO2), 0,05 t gadā metāna
(NH4), 2,93 t daļiņu PM10 (t.sk. daļiņu PM2,5), 0,21 t gaistošo organisko savienojumu
(GOS) un līdz 4 955,8 t oglekļa dioksīda (CO2). Smakas emisijas prognozējamas līdz
2,73×1011 ouE gadā.
Piesārņojošo vielu izkliedes aprēķinu veica SIA „ESTONIAN, LATVIAN &
LITHUANIAN ENVIRONMENT”, izmantojot datorprogrammu ADMS 5.2 (izstrādātājs
CERC – Cambridge Environmental Research Consultants, beztermiņa licence P05-0399-CAD520-LV). Šī programma pielietojama rūpniecisko avotu gaisa izmešu izkliedes un smakas
izplatības aprēķināšanai, ņemot vērā emisijas avotu īpatnības, apkārtnes apbūvi un reljefu, kā
arī vietējos meteoroloģiskos apstākļus.
Piesārņojošo vielu izkliedes aprēķinos izmantota Latvijas Vides, ģeoloģijas un
meteoroloģijas centra (turpmāk – LVĢMC) sniegtā informācija (14.10.2016. izziņa Nr.46/1179) par esošo piesārņojuma līmeni piesārņojošās darbības ietekmes zonā.
Summārā koncentrācija aprēķināta, ņemot vērā LVĢMC sniegtos datus par esošo
piesārņojuma līmeni un ņemot vērā aprēķinātās maksimālās koncentrācijas no uzņēmuma
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darbības. Maksimālā summārā piesārņojuma koncentrācija noteikta ārpus darba vides,
teritorijā, kura ir pieejama sabiedrības pārstāvjiem.
Novērtējot piesārņojuma izkliedes aprēķinu rezultātus, secināms, ka uzņēmuma emisijas
avotu devums summārajā piesārņojuma koncentrācijā ir nozīmīgs, tomēr saskaņā ar MK
03.11.2009. noteikumiem Nr.1290 „Noteikumi par gaisa kvalitāti” normatīvi netiek pārsniegti
nevienā gadījumā.
Piesārņojošo vielu izkliedes aprēķinu rezultāti apkopoti tabulā:
Izkliedes aprēķinu rezultāti
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Izvērtējot uzņēmuma ietekmi uz gaisa kvalitāti, Pārvalde konstatēja, ka gaisa kvalitātes
normatīvi, kurus nosaka MK 03.11.2009. noteikumi Nr.1290 „Noteikumi par gaisa kvalitāti”
tiek ievēroti, jo piesārņojošo vielu koncentrācijas ārtelpu gaisā nepārsniedz šo noteikumu 1.,
2., 3., 4., 8. un 9.pielikumā noteiktos robežlielumus.
Lai noskaidrotu gaisa piesārņojuma izkliedei nelabvēlīgos meteoroloģiskos apstākļus,
gaisa kvalitātes modelēšanas gaitā tika noteikts, pie kādiem tieši meteoroloģiskos apstākļus
raksturojošiem parametriem tiek prognozēta katras piesārņojošās vielas maksimālā
koncentrācija (100.procentile) stundas intervālam.
Birojs Atzinumā neizvirza papildus nosacījumi gaisa kvalitātes ierobežošanai netiek
izvirzīti.
Emisijas avotu fizikālais raksturojums dots 12.tabulā. Informācija par piesārņojošām
vielām, kas tiek emitētas gaisā no emisijas avotiem, dota 13.tabulā. Piesārņojošo vielu
emisijas limiti parādīti 15.tabulā. Emisijas avotu izvietojums sniegts atļaujas 7. pielikumā.
9.5. smaku veidošanās
Cūku audzēšanas, nobarošanas un šķidrmēslu apstrādes rezultātā gaisā tiek emitētas
smakas.
Smaku emisijas avoti uzņēmumā ir cūku audzēšanas korpusi ar zemgrīdas šķidrmēslu
uzglabāšanas baseiniem un sagatavotā digestāta krātuves - emisijas avoti A101, A102, A103a,
A103b, A104, A105, A106, A107, A108, A109, A111, A112, A113, A74-A77, A89-A91.
Lai noteiktu radītās smakas emisijas daudzumu, uzņēmums ir veicis smakas koncentrācijas
mērījumus no emisijas avotiem 2016. gada novembrī. Smakas koncentrācijas mērījumiem
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izvēlēti pēc iespējas nelabvēlīgāki apstākļi, kad ārgaisa temperatūras pazemināšanās dēļ tiek
samazināta cūku audzēšanas korpusu ventilācijas jauda, kā rezultātā paaugstinās smakas
koncentrācija ventilācijas izvados.
Piesārņojošo vielu un smakas izkliedes aprēķini veikti, izmantojot datorprogrammu ADMS
5.2.
Smakas koncentrācijas izkliedes aprēķinu rezultāti apkopoti tabulā:
Smaku izkliedes aprēķinu rezultāti

Novērtējot piesārņojuma izkliedes aprēķinu rezultātus, jāsecina, ka aprēķinātā smakas
koncentrācija attiecībā pret smakas mērķlielumu ir nozīmīga, tomēr aprēķinātās smaku
koncentrācijas nepārsniedz MK 25.11.2014. noteikumos Nr.724 „Noteikumi par piesārņojošas
darbības izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību kādā ierobežo šo smaku
izplatīšanos” noteikto mērķlielumu.
Biroja Atzinumā iekļautie obligātie nosacījumi smaku emisijas samazināšanai (Atzinuma
6.4.3.14. punkts) iekļauti atļaujas C sadaļā (nosacījumi mainītā redakcijā).
Saskaņā ar LPTP 1.2. iedaļā noteikto, LPTP ir izmantojami tikai gadījumos, kad ir
paredzams un/vai ir pamats domāt, ka smakas apgrūtinās jutīgas teritorijas. Pārvalde
uzskatā, ka, veicot esošo cūku kompleksa pārbūvi, operatoram jāievēro LPTP secinājumos
noteiktās rekomendācijas un norādīto tehnisko paņēmienu kombinācijas attiecībā uz smaku
emisijas samazināšanos:
- Šķidro kūtsmēslu uzglabāšanas laikā jānodrošina šķidrmēslu krātuvju pārsegumi
(LPTP 4.4. iedaļā);
- Pēc iespējas samazināt šķidro kūtsmēslu sajaukšanu. Tas nozīmē, ka: šķidros
kūtsmēslus ievadīt krātuvēs zem virsmas līmeņa; iztukšošanu veikt pēc iespējas
tuvāk krātuvju pamatnēm; šķidro kūtsmēslu homogenizāciju un maisīšanu veikt
tikai, ja tas ir nepieciešams un pirms krātuves iztukšošanas (LPTP 4.4. iedaļā);
Ņemot vēra to, ka emisijas limitu projekta aprēķins un modelēšana balstījās uz
vienreizējiem mērījumu rezultātiem, ka arī to, ka operators plāno veikt dzīvnieku mītņu un
jaunu šķidrmēslu krātuvju izbūvi, operatoram jāveic atkārtotie mērījumi smakas
koncentrācijas noteikšanai.
Pēc atkārtoto smakas mērījumu veikšanas, SIA „BALTIC PORK” jāizvērtē stacionāru
piesārņojuma avotu emisijas limitu projektā aprēķinos izmantotie ievaddati ar atkārtoti veikto
smaku mērījumu rezultātiem.
Ņemot vērā to, ka smaku emisiju intensitāte cūku kompleksa darbības rezultātā var
mainīties ļoti būtiski atkarībā no gada laikiem, diennakts laikiem un arī to, ka škidrmēslu
pārkraušanas laikā var rasties smakas traucējumu palielināšanās atļaujā tika izvirzīti
nosacījumi par smaku mērījumiem cūku kompleksa teritorijā.
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9.6. emisija ūdenī un tās ietekme uz vidi
SIA “BALTIC PORK” cūku audzēšanas kompleksā “Krastmalas” notiek sekojoša
piesārņojošo vielu novadīšana:
- šķidrmēslu un novietņu mazgāšanas ūdeņi, kas tiek novadīti šķidrmēslos;
- sadzīves notekūdeņi, kas tiek novadīti uz lokālo notekūdeņu attīrīšanas iekārtu;
- lietus un sniega kušanas ūdeņi, kas no novietņu jumtiem un citām būvēm un ēkām tiek
savākti un novadīti lietus ūdeņu kanalizācijā.
Novietņu mazgāšanas notekūdeņi veidojas no cūkām atbrīvoto novietņu mazgāšanas un
dezinfekcijas procesā pēc katra ražošanas cikla.
Šķidrmēslus visos korpusos savāc caur režģu grīdām zemgrīdas baseinos un periodiski pa
kanalizācijas vadiem novada līdz sūkņu stacijai. Cūku kompleksā ir ierīkotas četras sūkņu
stacijas. Pēc tam mēslus pārsūknē uz blakusesošo biogāzes ražotni - starpkrātuvi. Pēc
šķidrmēslu izmantošanas biogāzes ražošanas vajadzībām mēslus (digestātu) ir paredzēts
uzglabāt krātuvēs 8 mēnešus (krātuvju ietilpība atbilst 8 mēnešu uzkrājējspējai) un tad augu
veģetācijas periodā saskaņā ar likumdošanas prasībām izvest uz laukiem.
Uzņēmums 2015. gadā uzstādīja lokālo sadzīves notekūdeņu attīrīšanas iekārtu ASD B
2,0-20 (iekārtas ražotājs SIA “EkoStandarts Tehnoloģijas”; projektētā jauda 3-5 m3/dnn).
Attīrītie sadzīves notekūdeņi tiek novadīti lietus ūdeņu savākšanas sistēmā un kopā ar lietus
ūdeņiem novadīti meliorācijas grāvī. Lai kontrolētu notekūdeņu kvalitāti izplūdē, uzņēmums
vienu reizi gadā veic kvalitātes mērījumus akreditētā laboratorijā. Testēšanas rezultāti parāda,
ka atbilstoši MK 22.01.2002. noteikumu Nr. 34 “Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju
ūdenī” 5. pielikumam tiek nodrošināta sadzīves notekūdeņu atbilstoša attīrīšana.
Lietus un sniega ūdeņu savākšanai no būvju un ēku jumtiem, kā arī teritorijām ar cieto
segumu kompleksa teritorijā ir izveidota lietus kanalizācijas sistēma, no kuras savāktie ūdeņi
kopā ar attīrītajiem sadzīves kanalizācijas notekūdeņiem tiek novadīti meliorācijas grāvī.
Lietus ūdens kanalizācijas sistēmas rekonstrukcija veikta 2006. gadā. Lietus ūdens, kas netiek
uztverts lietus kanalizācijas tīklā, infiltrējas gruntī.
Meliorācijas grāvī novadītais lietus ūdens daudzums ir 20 500 m3/gadā jeb vidēji 58
m3/dienā, kas aprēķināts kopējai jumtu un cieto segumu platībai 50 800 m2.
Saimniecībā “Krastmalas” ir dalītā kanalizācijas sistēma.
Šķidrmēslu ārējie pašteces kanalizācijas tīkli ir izbūvēti no PVC materiāla caurulēm ar
diametru 400 mm un 300 mm. Sistēmā ir izbūvētas 18 kanalizācijas skatakas. Būvējot
kanalizācijas tīklu, caurules tika guldītas smilts pabērumā. Uzņēmuma teritorijā ir divas 3.0 m
un 3.4 m dziļas saliekama dzelzsbetona konstrukcijas kanalizācijas sūkņu stacijas (KSS), kuru
cauruļu diametrs ir 2000 mm. Katrā KSS ir PEDROLLO MC 10-1 sūknis, Q=7 l/s, H=5 m.
Kanalizācijas spiedvadu diametrs ir 150 mm, kopgarums aptuveni 400 m.
Lietus kanalizācijas tīkli ir izbūvēti no PVC materiāla caurulēm ar diametru 200-250 mm.
Sistēmā ir izbūvētas 33 kanalizācijas skatakas. Būvējot kanalizācijas tīklu, caurules tika
guldītas smilts pabērumā, tīklu kopgarums ir 2292 m. Lietus ūdens kanalizācijas sistēmas
rekonstrukcija tika veikta 2006. gadā.
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SIA „BALTIC PORK” ūdensapgādes un lietus kanalizācijas bilances shēma:
Dzīvnieku dzirdināšanai
61586 m3/gadā
Ražošanas vajadzībām
67204 m3/gadā

Ūdens apgādes urbumi
P101372 un P101373
67704m3/gadā

Novietņu mazgāšanai
5078 m3/gadā
Biodrošības pasākumiem
40 m3/gadā

Sadzīves vajadzībām
500 m3/gadā

Lietus notekūdeņi
20500 m3/gadā

Novada šķidrmēslos
5078 m3/gadā

Lietus ūdens kanalizācija
21000 m3/gadā

Bioloģiskā notekūdeņu
attīrīšanas iekārta ASD B
2,0-20
500 m3/gadā

Meliorācijas grāvis
21000 m3/gadā

Saskaņā ar Siguldas novada domes priekšlikumu uzņēmumam jāveic Tumšupes ūdens
kvalitātes mērījumus akreditētā laboratorijā, pieaicinot neatkarīgu speciālistu, vismaz divas
reizi gadā (maija beigās un oktobra beigās) vismaz divās vietās (upē pie robežas starp zemes
vienību ar kadastra Nr. 80420070054 un īpašumu “Krastmalas”, upē pie robežas starp zemes
vienību ar kadastra Nr. 80420070133 un 80420070044), lai kontrolētu ūdens kvalitāti un
pārliecinātos, ka kompleksa darbības un fermentizācijas atlieku izkliedes rezultātā
piesārņojums (gan fermentizācijas atliekas, gan dezinfekcijas līdzekļi, gan degviela u.c.)
nenonāk upē; mērījumu rezultātus iesniegt pašvaldībā.
Saskaņā ar uzņēmuma vides konsultanta vēstuli (05.10.2018.) uzņēmums nosacījumam
neiebilst.
Siguldas novads ietilpst Daugavas upju baseinu apgabalā. Notekūdeņi no uzņēmuma tālāk
ietek Tumšupē (ūdens saimnieciskā iecirkņa kods – 412345243). Tumšupe tālāk ietek Lielajā
Juglā (ūdenssaimnieciskā iecirkņa kods 41234523, ūdens objekta kods – D406), un tās
ekoloģiskā kvalitāte pēc Daugavas upju baseinu apgabala apsaimniekošanas plāna 2009. –
2014. gadam vērtēta kā vidēja. Pēc Daugavas upju baseinu apgabala apsaimniekošanas
plāna 2016. – 2021. gadam ekoloģiskās kvalitātes mērķis ir nodrošināt ekoloģiskās kvalitātes
nepasliktināšanos. Lielā Jugla ir iekļauta riska ūdensobjektu Daugavas upju baseinu
apgabalā sarakstā.
NAI suspendētajām vielām, ĶSP un BSP koncentrācijām attīrītos notekūdeņos jāatbilst
MK 22.01.2002. noteikumu Nr. 34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī”
prasībām, kā arī jānodrošina „Daugavas upju baseinu apgabala apsaimniekošanas plāns
2016.-2021. gadam” izvirzītās prasības.
Pārvalde uzskata, lai nodrošinātu ūdens objekta (ūdens objekta kods D406) ekoloģisko un
ķīmisko kvalitāti, saskaņā ar MK 30.11.2010. noteikumu Nr. 1082 „Kārtība, kādā piesakāmas
A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas
piesārņojošo darbību veikšanai” 63.1. apakšpunktu Pārvalde var izvirzīt stingrākas prasības
iekārtas radītā piesārņojuma samazināšanai. Turklāt MK 22.01.2002. noteikumu Nr. 34
„Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” 37.1. apakšpunktā norādīts, ka atbilstoša
attīrīšana ir tādu tehnoloģiju un novadīšanas sistēmu izmantošana, kas nodrošina pieņemošā
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ūdensobjekta atbilstību tam noteiktajiem vides kvalitātes mērķiem. Līdz ar to Pārvalde
atļaujas 13.3. punktā un 16. tabulā izvirza nosacījumu kopējā slāpekļa un kopējā fosfora
piesārņojuma samazināšanai (%), kā arī nosaka veikt mērījumus divās vietās Tumšupē.
Informācija par notekūdeņu novadīšanu sniegta 17. tabulā.
9.7. atkritumu veidošanās un apsaimniekošana
SIA “BALTIC PORK” nodrošina kritušo dzīvnieku apsaimniekošanu atbilstoši jomas
normatīvajam regulējumam. Kompleksa teritorijā ir izvietoti 3 konteineri ar katra ietilpību 1
m3, plānotais skaits 8-9 konteineri. Kritušo dzīvnieku uzglabāšanai paredzēti slēgti metāla
konteineri, lai nodrošinātu drošu uzglabāšanu līdz atkritumu izvešanai.
Nešķiroti sadzīves un ražošanas atkritumi tiek uzglabāti 1,1 m3 konteineros; tos izved
atkritumu apsaimniekotājs reizi mēnesī.
Bīstamie atkritumi tiek uzglabāti speciāli tam paredzētās un marķētās vietās. Visus
bīstamos atkritumus (izņemot veterināros) izved normatīvo aktu prasībām atbilstošs
apsaimniekotājs, ar ko noslēgts līgums. Bīstamie atkritumi tiek izvesti pēc pieprasījuma. Visi
bīstamie atkritumi ir uzglabāti telpās un tarā, kas nepieļauj to nokļūšanu vidē.
Uzņēmuma pamatdarbība nav saistīta ar atkritumu apsaimniekošanu. Atkritumi rodas
dažādos tehnoloģiskajos procesos, līdz ar to uzkrāšanas un uzglabāšanas apjomi galvenokārt
atkarīgi no apsaimniekotāju izvirzītajiem nosacījumiem un ekonomiskās pamatotības.
Atkritumu apglabāšana uzņēmuma teritorijā nav paredzēta.
Atkritumi tiek uzglabāti speciāli tam paredzētā tarā tādā veidā, lai nepieļautu vides
piesārņojuma rašanos.
Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem parādīta 21. tabulā, atkritumu savākšana un
pārvadāšana – 22. tabulā.
9.8. trokšņa emisija
Saskaņā ar iesniegumu kompleksa teritorijā identificējamas 2 nozīmīgākās trokšņa avotu
grupas – transportēšanas laikā radītais troksnis un ārpus ēkām novietoto iekārtu (ventilācijas
izvadu, sūkņu, koģenerācijas stacijas) radītais troksnis.
Transportēšanas laikā radīto troksni rada:
- gan fermentācijas atlieku izvešana - katrai no cisternām ir jāveic aptuveni 700
braucieni.
- graudu pārvadāšana - gada laikā uzņēmuma teritorijā iebrauc 1200 kravas
automašīnas;
- atšķirto sivēnu izvešana - gada laikā tiks veikti aptuveni 144 braucieni.
Kompleksa teritorijā dienas laikā pārvietosies traktors, kas ar atšķirīgām piekabēm
pārvadās barību, kā arī pārvadās sivēnus no zemes vienības “Krastmalas” uz zemes vienību
“Akotiņi”. Paredzēts, ka dienas laikā traktors veiks aptuveni 20 braucienus starp zemes
vienībām “Krastmalas” un “Akotiņi”. Traktora kustības radītā skaņas jauda nepārsniegs 107
dB(A).
Kā galvenais trokšņa avots, kas atrodas ārpus telpām cūku audzēšanas kompleksa teritorijā,
ir koģenerācijas stacija. Saskaņā ar ražotāja sniegto informāciju trokšņa līmenis 10 m attālumā
no koģenerācijas stacijas ir 65 dB(A).
Cūku audzēšanas kompleksa teritorijā “Krastmalas” pašlaik darbojas 8 sūkņi, kas pārsūknē
šķidrmēslus no dzīvnieku novietnēm uz biogāzes staciju. Cūku audzēšanas kompleksa
pārbūves laikā ir plānota vēl 2 papildus sūkņu uzstādīšana. Saskaņā ar ražotāja sniegto
informāciju, sūkņu darbības radītā trokšņa emisija ir 40 dB(A).
Kā viens no trokšņa avotiem, kas darbojas nepārtraukti, ir ventilācijas sistēmas izvadi.
Viena ventilācijas izvada radītā trokšņa emisija ir 64 dB(A).
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Saskaņā ar modelēšanas rezultātiem, plānotais trokšņa līmenis cūku audzēšanas kompleksa
“Krastmalas” tuvākajās dzīvojamās apbūves teritorijās dienas laikā nepārsniegs 55 dB(A), bet
vakara un nakts periodos – 30 dB(A). Pamatojoties uz modelēšanas rezultātiem, var secināt,
ka, veicot paredzēto darbību cūku audzēšanas kompleksa “Krastmalas” teritorijā, tuvākajās
dzīvojamās apbūves teritorijās netiks pārsniegti MK 07.01.2014. noteikumos Nr. 16 “Trokšņa
novērtēšanas un pārvaldības kārtība” noteiktie trokšņa robežlielumi
Lai novērtētu kopējo trokšņa līmeni cūku audzēšanas kompleksa “Krastmalas” tuvumā
esošajās dzīvojamās apbūves teritorijās, tika aprēķināts summārais trokšņa līmenis, ko rada
autotransporta kustība pa autoceļiem P3, V58 un V70 un ar paredzēto darbību saistītie trokšņa
avoti.
Atbilstoši modelēšanas rezultātiem, kopējais trokšņa līmenis cūku audzēšanas kompleksa
“Krastmalas” tuvumā esošajās dzīvojamās apbūves teritorijās dienas periodā sagaidāms
robežās no 40 dB(A) līdz 65 dB(A), vakara periodā no 37 dB(A) līdz 64 dB(A), bet nakts
periodā no 33 dB(A) līdz 60 dB(A). Pamatojoties uz modelēšanas rezultātiem, tika konstatēts,
ka, īstenojot paredzēto darbību, atsevišķās dzīvojamās apbūves teritorijās ir prognozējams
kopējā trokšņa līmeņa pieaugums, nepārsniedzot MK 07.01.2014. noteikumos Nr. 16
“Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” noteiktos trokšņa robežlielumus.
Tuvākajās dzīvojamās apbūves teritorijās “Lāčplēši”, “Robiņi”, “Pumpuri”, “Stiklakalns”
un “Kaļļi” nav sagaidāms kopējā trokšņa līmeņa pieaugums, bet saglabāsies Ministru kabineta
noteikumos Nr. 16 noteikto trokšņa robežlielumu pārsniegumi, kuru rada autotransporta
kustība pa autoceļiem P3, V58 un V70.
Gadījumā, ja tiek saņemtas pamatotas sūdzības par trokšņa līmeņa pieaugumu no cūku
audzēšanas kompleksa “Krastmalas” tuvumā esošajām dzīvojamām apbūves teritorijām, kas
neatrodas zonā, kur trokšņa robežlielumu pārsniegumus rada autoceļiem P3, V58 un V70,
rekomendējams veikt vides trokšņa monitoringu, lai konstatētu sūdzības pamatotību un
identificētu iespējamos trokšņa rašanās cēloņus.
Saskaņā ar LPTP attiecībā uz mājputnu vai cūku intensīvo audzēšanu norādīto, veiktie
pasākumi trokšņa samazināšanai ir šādi:
• veikta trokšņa modelēšana, kas apliecina, ka attālums starp mītnēm/fermu un
akceptoriem ir pietiekams;
• gan rekonstruētajās, gan nepārbūvētajās mītnēs ir uzstādītas jaunas barības un
ūdens apgādes līnijas. Barības silosi ir uzstādīti blakus mītnēm, samazinot barības
piegādes ceļa garumu, kas attiecīgi samazina trokšņa emisijas;
• putnu audzēšana un barošana notiek pie aizvērtām durvīm (vienīgi māšu zonā putni
tiek baroti ar noteiktu intervālu);
• iekārtu darbība notiek pieredzējuša personāla vadībā;
• izvairīšanās no trokšņainām aktivitātēm nakts stundās un nedēļas nogalēs, ja tas ir
iespējams;
• barības konveijeri ir uzpildīti to darbības laikā.
No SIA „BALTIC PORK” iesnieguma un arīdzan IVN Ziņojuma secināms, ka ja tiks
saņemtas iedzīvotāju sūdzības, uzņēmums paredzējis veikt atkārtotus trokšņa mērījumus.
Mērījumu laikā jāuzskaita transporta kustība pa intensīvi noslogotajiem autoceļiem, kā arī
atsevišķi jāuzskaita uzņēmuma transporta kustība. Iegūtie rezultāti jāizmanto SIA „BALTIC
PORK” darbības trokšņa līmeņa modelēšanai, lai precīzi novērtētu uzņēmuma ietekmi uz
tuvākajām dzīvojamām apbūves teritorijām.
Ņemot vērā minēto Pārvalde C sadaļā izvirza attiecīgus nosacījumus trokšņu mērījumu
veikšanai.
Birojs Atzinumā kā obligātos izvirzāmos nosacījumus, norādot, ka normatīvajos aktos
noteikto prasību ievērošana jau ir beznosacījuma prasība, kas jau noregulēta ar ārējiem
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normatīvajiem aktiem un ir uzņēmumam saistoša, līdz ar to papildus būtu izvirzāmi šādi
nosacījumi:
• Tehnoloģiskām iekārtām jāatbilst MK 23.04.2002. noteikumu Nr. 163 „Noteikumi par
trokšņa emisiju no iekārtām, kuras izmanto ārpus telpām” prasībām.
• Nav pieļaujama ar kompleksa darbību saistītā transporta kustība ārpus MK
07.01.2014. noteikumos Nr. 16 “Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība”
1.pielikuma 1.2. punktā noteiktā dienas laika (periods no plkst. 7:00-19:00);
• Argumentētu sūdzību saņemšanas gadījumā veicami mērījumi un, atkarībā no
rezultātiem, lemjams par papildus pasākumu, tajā skaitā paredzētās darbības
realizācijas nosacījumu un ierobežojumu nepieciešamību. Pēc papildus pasākumu
realizācijas, ja tādi bijuši nepieciešami, jāveic atkārtoti trokšņa mērījumi. Visi trokšņa
mērījumi iesniedzami Pārvaldē un pašvaldībā, bet trokšņa pārsniegumu gadījumā arī
pasākumu plāns, ar kuriem tiks nodrošināta robežlielumu ievērošana;
• Ja tiek paredzēti jauni, IVN ietvaros nenovērtēti trokšņa avoti vai paredzētās darbības
realizācijas gaitā tiek identificēti citi iepriekš neprognozēti apstākļi, kas var būt
pamats trokšņa līmeņa pieaugumam, pirms šādu izmaiņu veikšanas jānodrošina
atkārtota trokšņa novērtējuma veikšana, balstoties uz aktualizēto informāciju, rezultāti
jāiesniedz Pārvaldē. Atkarībā no novērtējuma rezultātiem lemjams par papildus
pasākumu, tajā skaitā izmaiņu pieļaujamības un paredzētās darbības realizācijas
nosacījumu un ierobežojumu nepieciešamību.
9.9. augsnes aizsardzība
SIA “BALTIC PORK” cūku audzēšanas kompleksa teritorijā 2002. gadā tika ierīkoti 7
gruntsūdens monitoringa urbumi (skat. 9. attēlu). Gruntsūdens monitoringa urbumi Nr. 1 – 4
tika ierīkoti 2001. gadā un atjaunoti 2007. gadā, izņemot urbumu Nr. 1. Monitoringa urbumi
Nr. 5 – 7 tika ierīkoti 2004. gadā. Monitoringa urbumu dziļums ir 3 – 4 m. Gruntsūdens
kvalitātes monitorings tiek veikts 2 reizes gadā.

9. attēls. Gruntsūdens monitoringa urbumu izvietojums kompleksā “Krastmalas’’.
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Gruntsūdens paraugu analīžu rezultātu salīdzinājums pa gadiem
Parametrs
05.2013. 11.2013. 06.2014. 10.2014. 06.2015. 10.2015.
Gruntsūdens monitoringa urbums Nr. 2 (skat. 9. attēlu)
N/NH4+, mg/l
7,3
0,068
0,6
2,4
5,6
- *)
N/NO3 , mg/l
4,4
19,2
4,9
5,4
4,7
0,003
N/NO2-, mg/l
0,24
7
0,045
0,76
1,54
BSP5, mg/l
8,8
0,7
2,3
8,6
6,0
ĶSP, mg/l
42
40
42
56
60
Cl , mg/l
34
47
37
42
43
Pkop, mg/l
1,86
0,76
2,10
2,50
0,48
Nkop, mg/l
14,1
22,1
7,7
24,0
16,1
Peldošo
ogļūdeņražu
slānis
nav
nav
Gruntsūdens monitoringa urbums Nr. 3 (skat. 9. attēlu)
N/NH4+, mg/l
133
43
80
81
92
59
<0,02
<
N/NO3-, mg/l
0,13
5
0,025
0,26
<0,02
<0,02
<0,00
0,004
0,004
0,001
N/NO2 , mg/l
013
5
7
0,03
0,006 4
BSP5, mg/l
60
40
60
110
75
15
ĶSP, mg/l
230
100
164
166
177
95
Cl-, mg/l
79
43
57
34
28
19
Pkop, mg/l
3
30
6
8
4
0,29
Nkop, mg/l
162
56
92
93
143
63
Peldošo
ogļūdeņražu
slānis
nav
nav
Nav
Gruntsūdens monitoringa urbums Nr. 4 (skat. 9. attēlu)
N/NH4+, mg/l
0,87
0,22
0,17
0,18
0,039
3,60
N/NO3 , mg/l
20,0
17,4
2,7
13,0
2,8
3,5
0,006
0,001
0,007
0,003
N/NO2 , mg/l
0,057 6
9
0,016 8
7
BSP5, mg/l
5,5
4,6
0,8
1,2
0,8
3,9
ĶSP, mg/l
24
21
19
45
24
32
Cl , mg/l
12,6
9,7
11,3
5,1
9,2
4,9
Pkop, mg/l
0,23
0,14
0,10
0,2
0,16
0,43
Nkop, mg/l
24,5
20,9
3,8
18,0
4,9
9,7
Peldošo
ogļūdeņražu
slānis
nav
nav
Nav
Gruntsūdens monitoringa urbums Nr. 5 (skat. 9. attēlu)
N/NH4+, mg/l
3,3
44,0
28,5
25,2
2,3
1,9
N/NO3 , mg/l
0,6
220
430
408
234
92
N/NO2 , mg/l
0,03
0,29
0,14
0,30
1,13
0,66
BSP5, mg/l
5,7
14,0
7,5
8,8
7,2
4,9
ĶSP, mg/l
74
85
28
30
21
17
Cl-, mg/l
73
320
326
182
116
69
Pkop, mg/l
0,49
0,091
0,046
0,063
0,05
0,16
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Nkop, mg/l
6,8
300
470
Peldošo
ogļūdeņražu
slānis
Gruntsūdens monitoringa urbums Nr. 6 (skat. 9. attēlu)
N/NH4+, mg/l
1,73
0,47
- **)
N/NO3 , mg/l
1,22
0,69
0,012
0,009
N/NO2-, mg/l
4
1
BSP5, mg/l
3,8
6,0
ĶSP, mg/l
21
37
Cl , mg/l
5,3
6,2
Pkop, mg/l
0,33
0,13
Nkop, mg/l
4,3
7,1
Peldošo
ogļūdeņražu
slānis
Gruntsūdens monitoringa urbums Nr. 7 (skat. 9. attēlu)
N/NH4+, mg/l
0,21
0,17
0,22
N/NO3 , mg/l
3,6
10,3
4,3
0,004
N/NO2-, mg/l
0,029 9
0,016
BSP5, mg/l
1,4
1,4
1,5
ĶSP, mg/l
22
47
28
Cl , mg/l
3,82
6,9
11,3
Pkop, mg/l
0,23
0,28
0,22
Nkop, mg/l
4,8
13,4
6,1
Peldošo
ogļūdeņražu
slānis

440

260

152

nav

nav

nav

1,71
15,0

0,009
1,2

5,5
0,23
0,009

0,32
7,7
51
4,8
0,22
23

0,033
1,5
19
7,1
0,20
30

nav

nav

nav

0,065
11,2

0,081
3,3

1,54
0,084

0,016
1,4
45
17,6
0,42
14,6

0,017
1,4
31
10,6
0,28
4,4

0,029
2,4
26
16,9
0,15
2,9

nav

nav

nav

2
13,0
57
17,8
1,42
9,3

Piezīmes:
*) Urbums ir bojāts, tā dziļums ir 0,97 m un to nevar izmantot gruntsūdens parauga ņemšanai.
**) Urbums bojāts.

Saskaņā ar MK 12.03.2002. noteikumu Nr. 118 “Noteikumi par virszemes un pazemes
ūdeņu kvalitāti” 10. pielikuma 1. tabulu ir noteikti mērķlielumi un robežlielumi šādiem
parametriem pazemes ūdeņu stāvokļa novērtēšanai – ķīmiskais skābekļa patēriņš (ĶSP) 40
ml/l un 300 mg/l, kopējais slāpeklis (Nkop) 3 mg/l un 50 mg/l.
Gruntsūdens analīžu rezultāti uzrāda paaugstinātu kopējā slāpekļa koncentrāciju urbumā
Nr. 3, kas gan pieaug, gan samazinās pa gadiem un pārsniedz robežlielumu līdz pat trim
reizēm. Šajā urbumā ir konstatētas arī augstākā amonija nitrāta un kopējā fosfora
koncentrācija, kā arī augstākais ķīmiskais un bioloģiskais skābekļa patēriņš, salīdzinot ar
urbumiem Nr. 2 un Nr. 4. Šinī kompleksa daļā ilgstoši, apmēram 30 gadus līdz 2000. gadam
tika uzglabāti kūtsmēsli. Šajā vietā ir saglabājies augsts gruntsūdeņu piesārņojums ar slāpekļa
savienojumiem. Kā iemesls tam ir lēna gruntsūdeņu plūsma un zems denitrifikācijas
potenciāls. Šajos hidroķīmiskajos un hidrodinamiskajos apstākļos vēsturisks gruntsūdeņu
piesārņojums ar slāpekļa savienojumiem saglabāsies ilgstoši.
Iesniegumā uzsvērts, ka uzņēmuma ūdensgūtnes urbumos nav atrasti slāpekļa savienojumi,
kas ir galvenais kūtsmēslu sadalīšanas komponents.
Zemes īpašuma “Akotiņi” teritorijā augstākās gruntsūdens piesārņojuma koncentrācijas ir
urbumā Nr. 5, kad augstākās kopējā slāpekļa koncentrācijas tika sasniegtas 2014. gadā, kam
iemesls varētu būt lokāla šķidrmēslu noplūde. Pēdējos gados tiek novērota kopējā slāpekļa
koncentrācijas samazināšanās.
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Nevienā no urbumiem nav novērots peldošo ogļūdeņražu slānis.
Pašlaik gruntsūdens novērošanas urbumu tehniskais stāvoklis vērtējams kā apmierinošs, tie
ir noslēgti ar aizsargājošiem metāla vākiem. Daļa no urbumiem ir izmantojami turpmākam
monitoringam. Gruntsūdens monitoringa urbumus, kas atradīsies plānoto būvju teritorijā vai
tiks skarti būvniecības laikā, jālikvidē un jāparedz jaunu urbumu ierīkošana pēc būvniecības
pabeigšanas. Lai sekotu esošās teritorijas gruntsūdens kvalitātes izmaiņām, arī turpmāk
uzņēmums veiks regulāru gruntsūdens kvalitātes monitoringu un paraugu analīzi akreditētā
laboratorijā.
Lai novērstu risku, ka izvešanas laikā, uzpildot traktorcisternas ar fermentācijas atliekām,
piesārņot augsni un pazemes ūdeņus, plānots visām krātuvēm izveidot vienu uzpildes vietu
(skatīt 6. pielikumu), kas tiks aprīkota ar ūdensnecaurlaidīgu virsmas segumu un iespēju
savākt nolijumus, tos iesūknējot atpakaļ krātuvē.
Kā jau norādījis uzņēmums, kopējā slāpekļa koncentrācija urbumā Nr.3 pārsniedz noteikto
robežlielumu, kas noteikts MK 12.03.2002. noteikumos Nr. 118 „Noteikumi par virszemes un
pazemes ūdeņu kvalitāti” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 118) 10. pielikuma 1. tabulā noteikto
robežlielumu pārsniegumus Nkop.
Saskaņā ar MK 12.03.2002. noteikumos Nr. 118 „Noteikumi par virszemes un pazemes
ūdeņu kvalitāti” 26. punktu Ja novērtēšanas rezultāti liecina, ka piesārņojuma līmenis ir
pārsniedzis mērķlieluma un robežlieluma vidējo aritmētisko vērtību, šajā teritorijā veic
pasākumus, lai precizētu piesārņojuma areāla robežas, novērtētu, vai piesārņojums nerada
risku cilvēku veselībai un videi, kā arī novērstu turpmāku pazemes ūdeņu piesārņošanu.
Savukārt, ja piesārņojuma līmenis pārsniedz robežlielumu, tad, ņemot vērā ģeoloģiskos,
hidroģeoloģiskos, hidrodinamiskos apstākļus un antropogēnās iedarbības radīto slodzi
attiecīgajā teritorijā, novērtē, vai vides sanācija ir nepieciešama un tehniski iespējama bez
tādu pasākumu īstenošanas, kuri paaugstinātu apdraudējumu cilvēku veselībai vai videi, kā
arī novērtē, vai pasākumiem piesārņoto pazemes ūdeņu vietu sanācijai un kontrolei nav
nesamērīgi augstas izmaksas. Pamatojoties uz veikto novērtējumu, pazemes ūdeņu
attīrīšanas pakāpi katram piesārņojuma areālam nosaka individuāli. Sanāciju veic saskaņā
ar likumu „Par piesārņojumu” un Vides aizsardzības likumu.
Pārvalde C sadaļā izvirza nosacījumus pazemes gruntsūdens kvalitātes monitoringa
veikšanai, kā arī iesniegt MK noteikumu Nr. 118 26.2 apakšpunktā minēto novērtējumu līdz
18.07.2019.
9.10. avāriju risks un rīcības plāni ārkārtas situācijām
Uzņēmumā veiktā saimnieciskā darbība nav saistīta ar paaugstināta līmeņa tehnoloģisko
iekārtu un tehnoloģisko procesu avāriju riskiem. Uzņēmumā esošās un arī plānotās iekārtas
nerada būtisku avāriju risku, kas varētu apdraudēt vides un cilvēku veselību un drošību, tomēr
ir daži objekti, kuri potenciāli var radīt bīstamību. Uzņēmumā ir apzināti darba vides riski, kas
ņemti vērā, izstrādājot rīcības plānu avāriju gadījumā. Nodaļas turpinājumā ir raksturoti
galvenie avāriju riski un veicamie preventīvie pasākumi to mazināšanai.
Sadedzināšanas iekārtu radītie tehnoloģiskie riski un preventīvie pasākumi
Uzņēmuma ražošanas objektu un ražošanas palīgobjektu nodrošināšanai ar siltumu un
karsto ūdeni teritorijā ir izvietotas apkures iekārtas, kam kā kurināmo izmanto sašķidrināto
gāzi vai dīzeļdegvielu. Nepareiza sadedzināšanas iekārtu ekspluatācija un avārija
sadedzināšanas iekārtās var radīt ugunsgrēka un eksploziju riskus.
Uzņēmumā ir paredzēti un ieviesti šādi pasākumi avārijas varbūtības samazināšanai un
novēršanai:
• aprīkojuma pareiza ekspluatācija, ievērojot ekspluatācijas noteikumus un norādījumus.
Aprīkojuma pareizas ekspluatācijas kontrole (darba aizsardzības, ugunsdrošības u.c.
jomās);
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

savlaicīga aprīkojuma modernizācija, remonti, apkope un apkalpošana, ko veic
komersanti, kam ir atbilstoši apmācīts personāls;
individuālo aizsarglīdzekļu izvēle, iegāde un pielietošana;
personāla apmācība avārijas un citu ārkārtas situācijas gadījumos;
ārkārtas situācijas izziņošana objektā;
personāla instruktāža ugunsdrošībā;
personāla nodrošināšana ar individuāliem aizsardzības līdzekļiem un nepieciešamo
darba aprīkojumu;
veiktas personāla obligātās veselības pārbaudes, pamatojoties uz darba vides riska
novērtēšanas rezultātiem un spēkā esošo normatīvo aktu prasībām;
izstrādātas, ja nepieciešams savlaicīgi pārskatītas, darba aizsardzības un ugunsdrošības
instrukcijas atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
izstrādātas dažādu avārijas veidu novēršanas instrukcijas.

Biogāzes iekārtas un koģenerācijas stacijas radītie riski un preventīvie pasākumi
Biogāzes iekārtas un koģenerācijas stacijas projektēšanas laikā tika apzināti un novērtēti
iespējamie riska avoti un faktori, lai paredzētu nepieciešamos tehniskos risinājumus un
pasākumus šo risku samazināšanai vai novēršanai. Būtiskākie riski ir sprādzienbīstama gāzu
maisījuma veidošanās un saindēšanās risks. Līdz ar to biogāzes iekārtas un koģenerācijas
stacijas ekspluatācijas laikā tiek veikti un ievēroti virkne drošības pasākumu:
• ugunsdrošības aprīkojums,
• atbilstoša elektroinstalācija,
• aizsardzība pret zibeni,
• saindēšanās novēršana,
• personāla apmācība un nodrošināšana ar individuālajām mēriekārtām un darba
aizsardzības līdzekļiem.
Paredzētās darbības ietvaros nav plānotas izmaiņas ne biogāzes iekārtā, ne koģenerācijas
stacijā.
Pirms būvdarbu uzsākšanas tiks veikta visu celtniecības un iekārtu uzstādīšanas procesā
iesaistīto darbinieku instruktāža par drošības prasībām un rīcību neparedzētos gadījumos
biogāzes iekārtas un koģenerācijas stacijas tuvumā. Drošības prasību ievērošanu būvdarbu
veikšanas laikā kontrolēs būvuzņēmēju darba aizsardzības speciālisti un par darba drošību
atbildīgā persona SIA “BALTIC PORK”.
Elektroenerģijas, siltumenerģijas un ūdensapgādes pārtraukšanas riski un preventīvie
pasākumi
Elektroenerģijas, siltumenerģijas un ūdensapgādes ilgstošs pārtraukums var izraisīt
nelabvēlīgu apstākļu kopumu, kā rezultātā novietnēs var iet bojā dzīvnieki. Šādi avāriju riski
nerada tiešu un tūlītēju risku apkārtējiem iedzīvotājiem un videi. Liels bojā gājušo dzīvnieku
skaits, ja tas netiek atbilstoši apsaimniekots, var radīt lokālus infekcijas riskus.
Uzņēmuma paredzētie un uzturētie pasākumi avārijas varbūtības samazināšanai un
likvidācijai:
• aprīkojuma pareiza ekspluatācija, ievērojot ekspluatācijas noteikumus un norādījumus;
• savlaicīga aprīkojuma modernizācija, remonti, apkope un apkalpošana;
• darba aizsardzības, ugunsdrošības un specifisku prasību ievērošana un kontrole;
• dīzeļģeneratora pieejamība;
• uzņēmuma teritorijas iežogošana un iekļuves ierobežošana.
Šķidrmēslu vai fermentācijas atlieku noplūde
Cauruļvada vai savienojumu bojājumu rezultātā iespējama šķidrmēslu vai fermentācijas
atlieku noplūde, vai uzglabāšanas krātuves pārplūde, kā rezultātā iespējama augsnes,
gruntsūdeņu vai virszemes ūdeņu piesārņošana.
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Uzņēmuma paredzētie un uzturētie pasākumi avārijas varbūtības samazināšanai un
likvidācijai:
• aprīkojuma regulāra pārbaude un pareiza ekspluatācija, ievērojot ekspluatācijas
noteikumus un norādījumus;
• savlaicīga aprīkojuma modernizācija, remonti, apkope un apkalpošana;
• darba aizsardzības un specifisku prasību ievērošana un kontrole;
• sūkņu un traktora cisternas pieejamība noplūžu operatīvai savākšanai vai fermentācijas
atlieku pārvešanai no vienas krātuves uz citu.
Plānotie pasākumi ārkārtas situāciju novērtēšanā un risku mazināšanā
Pēc paredzētās darbības īstenošanas tiks aktualizēti pasākumu plāni rīcībai ārkārtas
situācijās un nepieciešamie organizatoriskie un tehniskie resursi šādu ārkārtas situāciju
varbūtības samazināšanai, kā arī notikušu avāriju situāciju ierobežošanai un likvidēšanai.
Objektam nav nepieciešama rūpniecisko avāriju novēršanas programma vai drošības
pārskats saskaņā ar MK 01.03.2016. noteikumiem Nr. 131 „Rūpniecisko avāriju riska
novērtēšanas kārtība un riska samazināšanas pasākumi”.
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C SADAĻA
Atļaujas nosacījumi
10. Nosacījumi uzņēmuma darbībai:
10.1. darbība un vadība

Nosacījumi uzņēmuma darbībai izvirzīti, pamatojoties uz operatora sniegto informāciju
un tās izvērtējumu, kā arī uz izdošanas brīdi spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, ņemot
vērā Veselības inspekcijas un Siguldas novada domes priekšlikumus.
1. Atļauja izsniegta SIA „BALTIC PORK” piesārņojošai darbībai „Krastmalas”, Allažu
pagastā, Siguldas novadā un teritorijās atbilstoši aprakstam B sadaļas 7. punktā un atļaujas
6.pielikumā šādām darbībām:
- 20 916 vienlaicīgi aizpildītām dzīvnieku turēšanas vietām šādām dzīvnieku
kategorijām (maksimālais dzīvnieku vienību skaits 1499):
• Nobarojamās cūkas - 1 752 vietas;
• Sivēnmātes (atnešanās (zīdītājas) sivēnmātes ar sivēniem, grūsnās un
sēklojamās sivēnmātes, jauncūkas) – 4 394 vietas;
• Kuiļi – 30 vietas;
• Atšķirtie sivēni – 14 740 vietas;
- Šķidrmēslu/fermentācijas atlieku uzglabāšanas krātuvju ietilpībai līdz 35 400 m3;
- Graudu uzglabāšanai 6 uzglabāšanas bunkuros ar kopējo ietilpību 21 864 m3 (katra
bunkura ietilpība 3644 m3) ar maksimālo apjomu līdz 30 000 tonnām/gadā;
- Graudu kaltei “Cimbria” AG-12 ar uzstādīto jaudu 1,5 MW, kurināmais –
sašķidrinātā gāze;
- Siltumenerģijas ražošanai:
• 5 sadedzināšanas iekārtās ar kopējo uzstādīto siltuma jaudu 1,75 MW,
kurināmais - sašķidrinātā gāze;
• 1 sadedzināšanas iekārtā ar kopējo uzstādīto siltuma jaudu 0,22 MW,
kurināmais – dīzeļdegviela;
- SIA „BP Energy” biogāzes ražotnei, izmantojot SIA “BALTIC PORK” cūku
kompleksa šķidrmēslus, un koģenerācijas stacijai PRO2 ar plānoto ražošanas jaudu
245 kWh elektroenerģijas un 180 kWh siltumenerģijas gadā
- degvielas uzpildes punktam ar kopējo degvielas apjomu gadā - 143 t/gadā
uzglabāšanai 10 m3 tvertnē;
- Sadzīves notekūdeņu attīrīšana bioloģiskajās notekūdeņu attīrīšanas iekārtās ASD
B2,0-20 ar projektēto jaudu 3,0-5,0 m3/diennaktī;
- pazemes ūdens ieguvei no 2 pazemes ūdens ieguves urbumiem:
• Urbums Nr. 1 (identifikācijas Nr. P101372) – 93 m3/dnn;
• Urbums Nr. 2 (identifikācijas Nr. P101373) – 93 m3/dnn.
2. Būvi, tās daļu vai telpu grupu (t.sk., rekonstruējamās mītnes) var izmantot tikai atbilstoši
projektētajām funkcijām un vienīgi pēc tās pieņemšanas ekspluatācijā, atbilstoši Būvniecības
likuma 17. pantam. Visus būvniecības darbus iekārtas teritorijā jāveic, ievērojot Būvniecības
likuma, MK 19.04.2014. noteikumu Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi” un Latvijas
būvnormatīvu prasības. Ekspluatācijā pieņemto būvi izmantot tikai atbilstoši projektētajam
lietošanas veidam.
3. Uzņēmuma piesārņojošā darbība atļauta saskaņā ar atļaujas nosacījumiem, pamatojoties
uz aprakstu B sadaļā, un attiecas uz visām iekārtām, kas aprakstītas iesniegumā, un to
ekspluatāciju, kā arī uz rīcību ar atkritumiem, kuri rodas uzņēmuma darbības rezultātā.
4. Atļaujas turētāja pienākums veikt piesārņojošo darbību atbilstoši atļaujā un normatīvajos
aktos noteiktajām prasībām, sekojot līdzi izmaiņām normatīvajos aktos, tai skaitā
teritorijas plānojumā.
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5. Atļauju drīkst izmantot tikai tas operators (komersants), kuram tā ir izsniegta. Saskaņā ar
likuma „Par piesārņojumu” 30. panta trešo daļu operatora maiņas gadījumā iesniegt
Pārvaldē iesniegumu, lai precizētu atļauju, ierakstot tajā datus par jauno operatoru.
6. Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumuˮ 28. panta septīto daļu Pārvalde var atcelt atļauju, ja
tā konstatē, ka operators sniedzis nepatiesu vai maldinošu informāciju.
7. Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 5. pantu operatoram jāveic nepieciešamie
piesardzības pasākumi, lai novērstu, vai, ja tas nav iespējams, samazinātu vides
piesārņošanu vai tās risku, kā arī avāriju risku.
8. Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 6. panta prasībām operatoram jāapzina informācija
par piesārņojošās darbības iespējamo ietekmi uz cilvēka veselību un vidi, un jāsniedz
darbiniekiem, kuri veic piesārņojošu darbību, nepieciešamās zināšanas par kārtību, kādā šī
darbība veicama, par tās iespējamo ietekmi uz cilvēku veselību un vidi, par piesardzības
pasākumiem šīs ietekmes samazināšanai, un par rīcību avārijas situācijā.
9. Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 329. panta otro daļu iekārtas darbību aptur, ja
nepieciešamā atļauja ir saņemta, bet:
• operatora prettiesiskas rīcības dēļ iekārta ir radījusi vai var radīt vides piesārņojumu,
kas nodara vai var nodarīt būtisku kaitējumu videi vai cilvēku veselībai,
• darbinot iekārtu, atkārtoti tiek pārkāpti vides aizsardzības normatīvie akti vai netiek
pildīti vides aizsardzības valsts iestāžu administratīvie akti.
10. Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 30. pantu operatoram jāziņo Pārvaldei šādos
gadījumos:
• vismaz 150 dienas pirms izmaiņām uzņēmuma darbībā, lai izvērtētu vai šī izmaiņa ir
uzskatāma par būtisku izmaiņu un ir nepieciešams izsniegt citas kategorijas atļauju,
vai ir nepieciešams veikt grozījumus atļaujas nosacījumos;
• operatora maiņas gadījumā, lai precizētu atļauju, ierakstot tajā datus par jauno
operatoru;
• ne vēlāk kā 30 dienas pirms iekārtas pilnīgas darbības pārtraukšanas.
11. Operatoram jāreģistrē saņemtās sūdzības par vides piesārņojumu, jānoskaidro
piesārņojuma rašanās cēlonis un operatīvi jāveic pasākumi piesārņojuma cēloņa
likvidēšanai. Par sūdzībām un veiktajiem pasākumiem jāinformē Pārvalde mēneša laikā no
to saņemšanas.
12. Kūtsmēslu krātuvei jānodrošina MK 23.12.2014. noteikumos Nr. 834 „Noteikumi par
ūdens un augsnes aizsardzību no lauksaimnieciskās darbības izraisīta piesārņojuma ar
nitrātiem” noteiktās prasības, t.sk. jānodrošina kūtsmēslu krātuves tilpumam fermentācijas
atlieku uzkrāšanu vismaz astoņus mēnešus.
13. Saskaņā ar Vides aizsardzības likuma 25. panta pirmo daļu operators ir atbildīgs par savas
profesionālās darbības ietvaros nodarīto kaitējumu videi vai tiešiem kaitējuma draudiem,
ko izraisījusi viņa tīša vai aiz neuzmanības veikta darbība vai bezdarbība, ar kuru ir
pārkāptas vides normatīvo aktu prasības.
14. Ne vēlāk kā 30 dienas pirms iekārtas darbības pilnīgas pārtraukšanas operatoram
jāiesniedz reģionālajai vides pārvaldei attiecīgu iesniegumu, norādot pasākumus, kas tiks
veikti darbības vietas sakārtošanai. 30 dienu laikā pēc tam, kad no operatora tiks saņemta
informācija par vietas sakārtošanu atbilstošā stāvoklī, reģionālā vides pārvalde atcels
operatoram izdoto A kategorijas atļauju atbilstoši likuma „Par piesārņojumu” 30. panta
ceturtajai daļai.
15. Katru gadu līdz 1. aprīlim iesniegt Pārvaldē un Siguldas novada domē gada pārskatu par
monitoringa rezultātiem (ar to izvērtējumu) atbilstoši likuma „Par piesārņojumu”
45. panta sestajā daļā noteiktajam un iesniegt Pārvaldē gada pārskatu par atļaujas
nosacījumu izpildi atbilstoši likuma „Par piesārņojumu” 31. panta pirmās daļas 3. punktā
noteiktajam. Ieteicamā veidlapas forma pieejama Valsts vides dienesta interneta
mājaslapas sadaļā Atskaišu, iesniegumu un VEIDLAPU formas.
16. Ievērot aprobežojumus aizsargjoslās atbilstoši Aizsargjoslu likuma prasībām.
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17. Degvielas uzpildes punkta darbību nodrošināt atbilstoši MK 12.06.2012. noteikumiem
Nr.409 „Noteikumi par vides aizsardzības prasībām degvielas uzpildes stacijām, naftas
bāzēm un pārvietojamām cisternām” un tvertnes ekspluatēt atbilstoši MK 20.02.2001.
noteikumiem Nr. 74 „Prasības degvielas uzpildes staciju tehnoloģiskajām iekārtām un
iekārtu tehniskās uzraudzības kārtībaˮ.
18. Objekta ekspluatācija atļauta tikai pēc tā nodošanas ekspluatācijā.
19. Tehnoloģiskām iekārtām jāatbilst MK 23.04.2002. noteikumu Nr. 163 „Noteikumi par
trokšņa emisiju no iekārtām, kuras izmanto ārpus telpām” prasībām.
20. Visām plānotajām būvēm un iekārtām jāatbilst tehnoloģiskajām prasībām, kā arī
uzņēmumam regulāri jāveic esošo un plānoto iekārtu, tajā skaitā krātuvju, cauruļvadu un
savienojumu pārbaudi, lai savlaicīgi identificētu bojājumus un novērstu augsnes, grunts,
virszemes un pazemes ūdeņu piesārņojumu.
21. Bez
atbilstīgas
lauksaimniecības
zemes
platības,
kas
nepieciešama
šķidrmēslu/fermentācijas atlieku izkliedei atbilstoši ārējos normatīvajos aktos noteiktajam,
darbība nav pieļaujama.
22. Bez atbilstošu paredzēto kompleksa darbības nodrošināšanai nepieciešamo objektu
(šķidrmēslu/fermentācijas atlieku krātuvju) izbūves paredzētā darbība (kompleksa
pārbūve) nav pieļaujama.
23. Ievērot IVN Ziņojumā ietverto un dzīvniekiem ierēķināto lietderīgo platību – paredzētā
darbība pieļaujama tikai risinājumā, kas nodrošina IVN Ziņojuma 1.9.A tabulā noteiktās
platības (B alternatīva) un attiecīgi saskaņā ar zemāk minēto tabulu.

10.2. darba stundas

1. Iekārtas darbināt tā, lai nepārsniegtu 12. tabulā norādīto emisijas ilgumu.
2. Šķidrmēslu (substrāta) un biogāzes ražotnes fermentācijas atlieku (digestāta) izvešanu un
izkliedi lauksaimniecības zemēs veikt atbilstoši grafikam, kas saskaņots 5 darba dienas
pirms plānotās izvešanas ar Siguldas novada domi un lauku īpašniekiem, ar kuriem
noslēgti līgumi par šķidrmēslu un diegestāta izvešanu un izkliedi. Ievērot MK 25.11.2014.
noteikumu Nr.724 „Noteikumi par piesārņojošas darbības izraisīto smaku noteikšanas
metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos” 40. punktā noteiktās
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prasības kūtsmēslu vai cita organiskā mēslojuma izkliedei - lai ierobežotu iespējamu
smaku emisiju no lauksaimniecībā izmantojamajām zemēm, kūtsmēslus vai citu organisko
mēslojumu izkliedē jebkurā nedēļas dienā, izņemot svētdienas un valsts noteiktās svētku
dienas.
3. Izvairīties no trokšņainām aktivitātēm nakts stundās, brīvdienās un svētku dienās, lai
uzņēmuma darbības rezultātā netiktu pārsniegts MK 07.01.2014. noteikumu Nr. 16
„Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” 2. pielikumā noteiktie trokšņa robežlielumi
teritorijās, kurās tiek vērtēta atbilstība šiem robežlielumiem.
4. Nav pieļaujama ar kompleksa darbību saistītā transporta kustība ārpus MK 07.01.2014.
noteikumos Nr. 16 “Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” 1.pielikuma 1.2. punktā
noteiktā dienas laika (periods no plkst. 7:00-19:00).
11. Resursu izmantošana:
1.1. Ūdens

1. Pazemes ūdens ieguve no uzņēmuma piederošajiem diviem pazemes ūdens ieguves
urbumiem (identifikācijas Nr. P101372; P101373) līdz 67 704 m3/gadā atļauta atbilstoši
9. tabulai, ūdens lietošana atbilstoši 11. tabulai.
2. Veikt no pazemes ūdens ieguves urbumiem iegūtā ūdens instrumentālo uzskaiti no katra
urbuma atsevišķi. Uzskaites rezultātus vismaz reizi mēnesī ierakstīt ūdens instrumentālās
uzskaites žurnālā, kurā norāda informāciju atbilstoši MK 23.12.2003. noteikumu Nr. 736
„Noteikumi par ūdens resursu lietošanas atļaujām” 3. pielikumam. Katra ieraksta
pareizību un atbilstību mēraparātu rādījumiem jāapliecina atbildīgai amatpersonai. Ja
uzskaite ir datorizēta, katru mēnesi veikt izdrukas par iegūtā ūdens daudzumu.
3. Ūdens uzskaites mēraparatūras metroloģisko kontroli veikt saskaņā ar MK 09.01.2007.
noteikumu Nr. 40 „Noteikumi par valsts metroloģiskai kontrolei pakļauto mērīšanas
līdzekļu sarakstu” prasībām.
4. Nodrošināt aizsargjoslas ap pazemes ūdens ņemšanas vietām atbilstoši Aizsargjoslu
likuma 9. panta un MK 20.01.2004. noteikumu Nr. 43 „Aizsargjoslu ar ūdens ņemšanas
vietām noteikšanas metodika” prasībām, ievērot aprobežojumus aizsargjoslās atbilstoši
Aizsargjoslu likuma 39. panta prasībām.
5. Darbus, kas saistīti ar jaunu urbumu ierīkošanu vai esošā urbuma remontdarbiem, atļauts
veikt tikai firmām, kurām ir licence šo darbu veikšanai, saskaņā ar MK 30.06.2015.
noteikumu Nr. 326 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN-222-15 „Ūdensapgādes
būves”” 63. un 67. punkta prasībām.
6. Nodrošināt pazemes ūdens ieguves urbumu hermētiskumu, ūdens līmeņu mērīšanas un
ūdens paraugu ņemšanas vietas ierīkošanu, sūkņu telpu uzturēšanu sanitārā un tehniskā
kārtībā un nodrošināšanu pret applūšanu atbilstoši MK 23.12.2003. noteikumu Nr. 736
„Noteikumi par ūdens lietošanas atļaujām” 34.3. punkta prasībām. Atzīmēt urbumu
ekspluatācijas žurnālā visus datus, kas saistīti ar urbumu konstrukcijas, dziļuma un
ražības izmaiņām, sūkņu nomaiņu, to iegremdēšanas dziļumu vai citu parametru
izmaiņām. Pielietot sūkņus, kuru ražība nepārsniedz urbumu pasēs rekomendētos ūdens
ieguves debitus. Ievērot sūkņu jaudas un urbumu debita ierobežojumus.
7. Ūdens kvalitātes kontroli veikt akreditētā laboratorijā saskaņā ar MK 14.11.2017.
noteikumu Nr. 671 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības,
monitoringa un kontroles kārtība” prasībām.
8. Ja pazemes ūdens ieguves urbuma ekspluatācija tiek pārtraukta, pazemes ūdeņu ieguvējs
nodrošina tā konservāciju vai likvidāciju, par ko ir jāsastāda akts, atbilstoši MK
06.09.2011. noteikumu Nr. 696 „Zemes dzīļu izmantošanas licenču un bieži sastopamo
derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas kārtība” III nodaļas 21. punktam un šo
noteikumu 9. pielikumam.
9. Saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu un MK 19.06.2007. noteikumiem Nr. 404
„Kārtība, kādā aprēķina un maksā dabas resursu nodokli, izsniedz dabas resursu
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lietošanas atļauju un auditē apsaimniekošanas sistēmas” veikt aprēķinus par pazemes
ūdens ieguvi, pārskatu par dabas resursu nodokļiem iesniegt attiecīgai Valsts ieņēmumu
dienesta teritoriālajai iestādei.
10. Nodokļu aprēķināšanai izmantot ūdens resursu klasifikāciju atbilstoši MK 19.06.2007.
noteikumu Nr. 404 „Kārtība, kādā aprēķina un maksā dabas resursu nodokli, izsniedz
dabas resursu lietošanas atļauju un auditē apsaimniekošanas sistēmas” 3. pielikumā
minētajiem ūdeņu veidiem.
11. Katru gadu līdz 1. martam iesniegt VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas
centrs” vides aizsardzības oficiālo statistikas veidlapu „Veidlapa Nr. 2 - Ūdens. Pārskats
par ūdens resursu lietošanu” ar informāciju par iepriekšējo kalendāra gadu, veidlapā
iekļaujamo informāciju ievadot centra mājaslapā tiešsaistes režīmā, saskaņā ar MK
23.05.2017. noteikumu Nr. 271 „Noteikumi par vides aizsardzības oficiālās statistikas
veidlapām” prasībām.
12. Lai sniegtu pārskatu par ūdens resursu lietderīgu izmantošanu, reizi gadā sagatavot ūdens
bilanci atbilstoši MK 23.12.2003. noteikumu Nr. 736 „Noteikumi par ūdens resursu
lietošanas atļaujām” 46. punkta prasībām un pievienot atļaujas 10.1. apakšpunkta
15. nosacījumā minētajam pārskatam.
13. Reizi gadā veikt pazemes ūdeņu dinamiskā (sūkņa darbības laikā) un statiskā (sūknis
nedarbojas) līmeņa mērījumus atbilstoši MK 23.12.2003. noteikumu Nr. 736 „Noteikumi
par ūdens resursu lietošanas atļaujām” 34.2. punktam. Mērījumu rezultātus reģistrēt
ūdens ieguves uzskaites žurnālā. Norādīt informāciju par uzstādītā sūkņa tipu un jaudu.
14. Plānojot būtiskas izmaiņas esošajā darbībā vai tehnoloģiskajā procesā, kuru dēļ mainās
ūdens lietošanas apjoms vai ūdens lietošanas veids, ne vēlāk kā 150 dienas pirms
izmaiņu uzsākšanas par tām rakstiski informēt Pārvaldi atbilstoši MK 30.11.201.
noteikumu Nr. 1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas
darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai”
4.1. apakšpunkta prasībām.
15. Ja plānots ūdens ieguve virs 100 m3/dnn, savlaicīgi saņemt atradnes pasi. Pazemes ūdens
ieguve vairāk par 100 m3/dnn bez pazemes ūdeņu atradnes pases nav atļauta.
11.2. Enerģija

1. Veicot piesārņojošu darbību, racionāli izmantot enerģiju saskaņā ar likuma „Par
piesārņojumu” 4. panta 10. punkta prasībām.
2. Nodrošināt siltumenerģijas ražošanu, kā kurināmo izmantojot dīzeļdegvielu un
sašķidrinātu propāna gāzi.
3. Elektroenerģijas izmantošanu un uzskaiti veikt saskaņā ar piegādātāju noslēgtā līguma
nosacījumiem.
4. Nodrošināt energoresursu efektīvu izmantošanu atbilstoši likuma „Par piesārņojumu”
4. panta 10. punkta prasībām.
11.3. izejmateriāli un palīgmateriāli

1. Izejmateriālu uzglabāšanas veids un vienlaicīgi operatoram uzglabātais daudzums atļauts
saskaņā ar 2. un 3. tabulā dotajiem datiem un 2018. gadā izstrādāto Stacionāru
piesārņojuma avotu emisijas limitu projektu. Ja plānotais izejmateriālu daudzums
pārsniedz noteikto limitu, operatoram jāgriežas Pārvaldē ar priekšlikumiem limita
izmaiņai ne vēlāk kā 60 dienas pirms plānotajām izmaiņām.
2. Saskaņā ar Ķīmisko vielu likuma 9. panta otro daļu izvairīties no darbībām ar ķīmiskām
vielām un maisījumiem, kas ir klasificēti kā bīstami, ja ir pieejami mazāk bīstami to
aizvietotāji.
3. Saskaņā ar Ķīmisko vielu likuma 9. panta pirmo daļu, veicot darbības ar ķīmiskajām
vielām, jāņem vērā to bīstamība, lietošanas un uzglabāšanas apstākļi, jāievēro īpaša rūpība
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un piesardzība un jāveic nepieciešamie pasākumi, lai nepieļautu kaitējumu videi, cilvēku
dzīvībai, veselībai un īpašumam.
4. Jānodrošina rakstiska vai elektroniska ķīmisko vielu un maisījumu uzskaite (nosaukums,
daudzums, klasifikācija, marķējums un drošības datu lapas) un vismaz reizi gadā jāveic to
inventarizācija atbilstoši MK 22.12.2015. noteikumu Nr. 795 „Ķīmisko vielu un
maisījumu uzskaites kārtība un datubāze” 2. un 3. punkta prasībām.
5. Darbības ar ķīmiskām vielām un ķīmiskajiem produktiem jāveic personālam, kura
izglītības līmenis atbilst MK 23.10.2001. noteikumu Nr. 448 „Noteikumi par
nepieciešamo izglītības līmeni personām, kuras veic uzņēmējdarbību ar ķīmiskajām
vielām un ķīmiskajiem produktiem” prasībām.
6. Veicot darbības ar ķīmiskām vielām un maisījumiem, jāievēro drošības datu lapās
norādītais ķīmisko vielu iedarbības raksturojums, drošības, uzglabāšanas un vides
aizsardzības prasības. Ķīmisko vielu un maisījumu drošības datu lapām jāatbilst
28.05.2015. Komisijas Regulai (ES) 2015/830, ar ko groza Eiropas Parlamenta un
Padomes Regulu (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu,
licencēšanu un ierobežošanu (REACH). Drošības datu lapas uzglabāt personālam
pieejamā vietā. Informāciju drošības datu lapās, kā arī ķīmisko vielu un ķīmisko produktu
marķējumā nodrošināt valsts valodā.
7. Ķīmisko vielu un maisījumu marķējumam jāatbilst Eiropas Parlamenta un Padomes
Regulas (EK) Nr. 1272/2008 prasībām. Īstenot pāreju uz globāli harmonizēto ķīmisko
vielu un to maisījumu klasificēšanu un marķēšanu (GHS) atbilstoši aktualizētajā Regulā
(EK) Nr. 1272/2008 (ar grozījumiem) norādītajam.
8. Bīstamo vielu uzglabāšanas rezervuārus ekspluatēt un regulāri pārbaudīt to atbilstību,
ievērojot MK 28.08.2001. noteikumu Nr. 384 „Bīstamu vielu uzglabāšanas rezervuāru
tehniskās uzraudzības kārtība” prasības.
9. Vietās, kur notiek bīstamo ķīmisko vielu uzglabāšana vai darbības ar tām, jābūt brīvi
pieejamiem absorbentu krājumiem izlijumu savākšanai.
10. Iepakojumu apsaimniekot atbilstoši Iepakojuma likumam un MK 19.10.2010. noteikumu
Nr. 983 „Noteikumi par izlietotā iepakojuma reģenerācijas procentuālo apjomu,
reģistrēšanas un ziņojumu sniegšanas kārtību un iepakojuma definīcijas kritēriju
piemērošanas piemēriem prasībām.
11. Aizliegts realizēt dīzeļdegvielu, kurā sēra saturs pārsniedz 0,10 masas procentus saskaņā
ar MK 26.09.2006. noteikumu Nr. 801 „Noteikumi par sēra satura ierobežošanu
noteiktiem šķidrās degvielas veidiem” 13. punkta prasībām.
12. Nodrošināt cūku barības atbilstību LPTP atsauces dokumenta intensīvai cūku audzēšanai
prasībām, nepārsniedzot atļauto proteīnu un fosfora saturu barībā, kas noteikts dažādām
dzīvnieku grupām (F tabula).
12. Gaisa aizsardzība:
12.1. emisija no punktveida avotiem, emisijas limiti

Emisijas gaisā no punktveida emisijas avotiem atļautas saskaņā ar 12. tabulā dotajiem
emisijas avota fizikālajiem parametriem un 15. tabulā dotajiem piesārņojošo vielu emisijas
limitiem.
12.2. emisija no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem, emisiju limiti

1.Emisijas gaisā no difūziem emisijas avotiem atļautas saskaņā ar 12. tabulā dotajiem emisijas
avota fizikālajiem parametriem, tajā skaitā laukuma platību un koordinātām, un 15. tabulā
norādītajiem piesārņojošo vielu emisijas limitiem.
2. Plānotām šķidro kūtsmēslu krātuvēm jābūt aprīkotām ar stacionāriem fiksētiem jumtiem,
kas samazina un aizkavē amonjaka iztvaikošanu un smakas izplatīšanos, kā arī nokrišņu ūdens
iekļūšanu krātuvē. Jaunu krātuvju ekspluatācija bez stacionāriem fiksētiem jumtiem nav
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pieļaujama. Līdz 18.02.2019. iesniegt informāciju par termiņu līdz kuram esošās šķidro
kūtsmēslu krātuves tiks aprīkotas ar stacionāriem fiksētiem jumtiem.
3.Šķidros kūtsmēslus ievadīt krātuvē zem tajā esošā mēslu līmeņa, lai nepieļautu pretplūsmas
iespēju. Uzpildes sistēma nedrīkst ietekmēt peldošo segslāni.
12.3. procesa un attīrīšanas iekārtu darbība

1. Jāievēro visu iekārtu, kas var radīt piesārņojošo vielu emisiju gaisā, ekspluatācijas
noteikumi.
2. Nepieļaut gaisu piesārņojošo vielu zalvjveida izmetes un veikt atbilstošu procesu kontroli.
3. Nodrošināt ventilācijas sistēmas darbību novietnēs atbilstoši iekārtu ekspluatācijas
noteikumiem.
4. Ievērot sadedzināšanas iekārtu tehnoloģiskos procesus un darbināt saskaņā ar
ekspluatācijas noteikumiem, uzturēt sadedzināšanas procesu optimālā režīmā.
5. Atbilstoši MK 14.12.2004. noteikumu Nr.1015 „Vides prasības mazo katlumāju
apsaimniekošanai” 6.punkta prasībām nepieļaut gaisu piesārņojošo vielu zalvjveida
izmetes un veikt atbilstošu procesu kontroli.
6. Sadedzināšanas iekārtas ekspluatēt, lai izplūdes gāzēs netiek pārsniegtas MK 12.12.2017.
noteikumu Nr.736 „Kārtība, kādā novērš, ierobežo un kontrolē gaisu piesārņojošo vielu
emisiju no sadedzināšanas iekārtām” 4.pielikumā noteiktās emisijas robežvērtības. Sākot
ar 01.01.2030. emisijas avotos A30 un A75 nodrošināt 1.pielikuma III tabulā noteiktās
emisijas robežvērtības.
7. Līdz 03.05.2026. iesniegt Pārvaldē pasākumu plānu, kā tiks nodrošinātas sadedzināšanas
iekārtas izplūdes gāzu atbilstība MK 12.12.2017. noteikumu Nr.736 „Kārtība, kādā
novērš, ierobežo un kontrolē gaisu piesārņojošo vielu emisiju no sadedzināšanas
iekārtām” 1.pielikuma III tabulā norādītajām koncentrācijām.
8. Degvielas uzpildes stacijas, cisternas un cauruļvadu ekspluatēšanu veikt, ievērojot MK
12.06.2012. noteikumu Nr. 409 „Noteikumi par vides aizsardzības prasībām degvielas
uzpildes stacijām, naftas bāzēm un pārvietojamām cisternām” VII nodaļas un 12.
pielikuma prasības.
9. Reizi mēnesī apsekot degvielas uzpildes iekārtu, lai vizuāli pārliecinātos par procesa un
uztveršanas sistēmas atbilstošu darbību. Par pārbaudēs konstatētajām neatbilstībām
atbildīgajai personai veikt ierakstus žurnālā un apliecināt tos ar parakstu.
12.4. Smakas

1. Smaku emisijas limiti emisijas avotiem noteikti atļaujas 15.tabulā.
2. Nodrošināt MK 25.11.2014. noteikumos Nr.724 „Noteikumi par piesārņojošas darbības
izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku
izplatīšanos” noteiktā smakas mērķlieluma ievērošanu.
3. Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 45. panta trešo daļu, lai pamatotu smaku emisijas
limitu projektā aprēķinātos emisijas daudzumus un emisijas limitus smaku emisijas
avotiem, reizi gadā optimālas darbības režīmā veikt smaku koncentrācijas un emisijas
plūsmas ātruma mērījumus. Smaku mērījumiem izvēlēties vienu reprezentatīvu emisijas
izplūdes avotu, kas raksturo kopējā emisijas avota radīto ietekmi.
4. Pēc šķidro kūtsmēslu krātuvju izbūves, mītņu korpusu izbūves (pārbūves) un to
nodošanas ekspluatācijā 3 mēnešu laikā veikt smaku emisijas mērījumus tuvāko viensētu
teritorijās, lai pamatotu modelēšanas rezultātā iegūto rezultātu pamatotību. Attiecīgi, ja
smaku prognoze pēc paredzētās pārbūves realizācijas nozīmīgi nesakrīt ar reālo situāciju,
kompleksa darbībā jāparedz papildus ietekmei mazinošu pasākumu ieviešana.
5. Mērījumu rezultātus un to izvērtējumu mēneša laikā pēc mērījumu veikšanas iesniegt
Pārvaldē izvērtēšanai.
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6. Ja mērījumu rezultāti pārsniedz stacionāru piesārņojumu avotu emisijas limitu projektā
izmantotos mērījumu rezultātus, atkārtoti jāizvērtē no emisiju avotiem radītās emisijas,
lai Pārvalde varētu izvērtēt, vai nepieciešams veikt grozījumus atļaujā.
7. Reģistrēt visas saņemtās sūdzības par traucējošām smakām.
8. Ja par operatora darbību iepriekšējā gada laikā saņemtas vismaz trīs pamatotas sūdzības
saskaņā ar MK 25.11.2014. noteikumu Nr.724 „Noteikumi par piesārņojošas darbības
izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku
izplatīšanos” 21.punktu, tad operatoram jāveic smaku koncentrācijas un emisijas plūsmas
ātruma mērījumi emisijas avotā iekārtas optimālas darbības režīmā ne retāk kā reizi sešos
mēnešos, izmantojot šo noteikumu 5.punktā minēto metodi, un jāsalīdzina iegūtie
rezultāti ar atļaujā noteiktajiem smaku emisijas limitiem.
9. Smaku koncentrācijas mērījumus ar MK 25.11.2014. noteikumu Nr.724 „Noteikumi par
piesārņojošas darbības izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā
ierobežo šo smaku izplatīšanos” 5.punktā minēto metodi atļauts veikt laboratorijām, kas
ir akreditētas atbilstoši standartam LVS EN ISO/IEC 17025:2005 „Testēšanas un
kalibrēšanas laboratoriju kompetences vispārīgās prasības”. Mērījumu rezultātus un to
atbilstības atļaujas nosacījumiem izvērtējumu iesniegt Pārvaldē mēneša laikā pēc
mērījumu veikšanas.
10. Ja mērījumu rezultāti smaku emisiju avotā pārsniedz emisijas limita projektā norādītos
lielumus, veikt atkārtotu smaku emisijas limita projekta izstrādi atbilstoši MK
25.11.2014. noteikumu Nr.724 „Noteikumi par piesārņojošas darbības izraisīto smaku
noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos” 17.punkta
prasībām.
11. Veikt pasākumus, kas samazina smaku emisiju rašanos saskaņā ar LPTP rekomendācijām
(LPTP 1.9.iedaļa). Izstrādāt smaku profilakses un novēršanas programmu, kurā tiek
identificēti smaku izplatīšanas risku avoti un pastāvīgi veikt smakas samazināšanas
pasākumus.
12. Lai pamatotu uzņēmuma rādīto emisiju atbilstību noteiktajiem emisijas limitiem pēc
šķidro kūtsmēslu krātuvju izbūves, mītņu korpusu izbūves (pārbūves) un to nodošanas
ekspluatācijā veikt smaku emisijas mērījumus no korpusiem k-3a, k-3b, k-9, s-2 un s-3,
kā arī no kūtsmēslu krātuvēm, kas nav aprīkotas ar jumtu. Smaku mērījumiem izvēlēties
vienu reprezentatīvu emisijas izplūdes avotu, kas raksturo kopējā emisijas avota radīto
ietekmi. Mērījumu rezultātus salīdzināt ar stacionāru piesārņojuma avotu emisijas limitu
projektā aprēķinos izmantotiem ievaddatiem. Ja nepieciešams, sniegt priekšlikumus par
izmaiņām stacionāru piesārņojuma avotu emisijas limitu projektā un atļaujā.
13. Mērījumu rezultātus un to atbilstības atļaujas nosacījumiem izvērtējumu iesniegt Pārvaldē
mēneša laikā pēc mērījumu veikšanas.
12.5. emisijas uzraudzība un mērīšana (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)

1. Nodrošināt biogāzes iekārtu un koģenerācijas stacijas darbības nepārtraukto kontroli un
monitoringu, automātiski reģistrējot tās darbības rādītājus atbilstoši ekspluatācijas
instrukcijām un noslēgtajiem līgumiem ar stacijas iekārtu uzstādītāju vai apsaimniekotāju.
2. Vienu reizi gadā veikt amonjaka emisijas mērījumus. Mērījumiem izvēlēties vienu
reprezentatīvu emisijas izplūdes avotu (no katra mītnes veida + mēslu krātuves), kas
raksturo kopējā emisijas avota radīto ietekmi
3. Reizi divos gados emisijas avotiem A79, A80-A82 veikt mērījumus cieto daļiņu emisijām,
lai pamatotu uzņēmuma rādīto emisiju atbilstību noteiktajiem emisijas limitiem.
Operatoram jānodrošina, ka mērījumu veikšanas brīdī iekārta darbojas stabilos apstākļos
ar reprezentatīvu vienmērīgu slodzi. Mērījumos neņemt vērā iekārtu palaišanas un
apturēšanas periodus.
4. Mērījumu rezultātus un to izvērtējumu dokumentēt tā, lai valsts vides inspektori varētu
pārbaudīt iekārtas darbības atbilstību atļaujas nosacījumiem.
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5. Ja emisijas mērījumu rezultāti uzrāda, ka tiek pārsniegtas normatīvajos aktos un atļaujā
noteiktās emisijas robežvērtības, mēneša laikā ziņot Pārvaldē un atbilstoši MK
30.11.2010. noteikumu Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas
piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību
veikšanai” 22.punktam iesniegt pasākumu plānu piesārņojuma samazināšanai. Plānā
jāparedz mērķi un to sasniegšanas termiņi, nepieciešamos pārveidojumus un to izpildes
termiņus.
6. Reizi ceturksnī, dabas resursu nodokļa pārskata sastādīšanai, veikt piesārņojošo vielu
emisijas limitu ievērošanas kontroli visiem emisijas avotiem aprēķinu ceļā, izmantojot
emisijas limitu projektā izmantotās metodes.
7. Aprēķinu rezultātus reģistrēt emisiju uzskaites žurnālā. Uzskaites žurnālā reģistrēt arī
sākotnējos datus, pamatojoties uz kuriem tiek veikts emisiju aprēķins: izejvielu patēriņš,
iekārtu procesa darbības ilgums. Datorizētas uzskaites gadījumā vienu reizi mēnesī veikt
izdrukas un saglabāt tās kā uzskaites žurnālu.
8. Veikt oglekļa dioksīda (CO2) emisijas daudzuma aprēķinu atbilstoši Dabas resursu
nodokļa likuma 16.panta un MK 19.06.2007. noteikumu Nr.404 „Kārtība, kādā
aprēķina un maksā dabas resursu nodokli, izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju un
auditē apsaimniekošanas sistēmas” 34.punkta prasībām. Oglekļa dioksīda emisiju
aprēķinam izmantot aktuālākos datus - zemāko sadegšanas siltumu [Qzd] un emisijas
faktoru ar oksidācijas faktoru [E’CO2].
9. Regulāri jāseko līdzi izmaiņām normatīvajos aktos.
12.6. emisijas veidu pārraudzība, kas rodas no neorganizētiem (difūziem) emisiju
avotiem
1. Veikt piesārņojošo vielu emisijas limitu ievērošanas kontroli aprēķinu ceļā, izmantojot
emisiju limitu projektā izmantotās metodikas.
2. Aprēķinu rezultātus reģistrēt emisiju uzskaites žurnālā. Uzskaites žurnālā reģistrēt arī
sākotnējos datus, pamatojoties uz kuriem tiek veikts emisiju aprēķins: izejvielu patēriņš,
dzīvnieku vietu skaits, iekārtu/procesa darbības ilgums u.c.
12.7. gaisa monitorings
Neattiecas uz konkrēto A kategorijas piesārņojošo darbību.
12.8. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija
Neattiecas uz konkrēto A kategorijas piesārņojošo darbību.
12.9. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām
1. Jāveic dabas resursu nodokļa aprēķins par gaisa piesārņošanu atbilstoši Dabas resursu
nodokļa likuma un MK 19.06.2007. noteikumu Nr.404 „Kārtība, kādā aprēķina un maksā
dabas resursu nodokli, izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju un auditē
apsaimniekošanas sistēmas” prasībām. Pārskats par dabas resursu nodokli jāiesniedz
attiecīgajā Valsts ieņēmuma dienesta teritoriālajā iestādē.
2. Dabas resursu nodokļa aprēķina lapu un uzskaites dokumentus par piesārņojuma veidiem,
apjomiem un limitiem glabāt trīs gadus un uzrādīt vides pārvaldes valsts vides
inspektoram pēc pieprasījuma pārbaudes laikā vai iesniedzot statistikas pārskatus
atbilstoši MK 19.06.2007. noteikumu Nr.404 „Kārtība, kādā aprēķina un maksā dabas
resursu nodokli, izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju un auditē apsaimniekošanas
sistēmas” 43.punktam un 6.pielikumam.
3. Katru gadu līdz 1.martam iesniegt valsts SIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un
meteoroloģijas centrs” vides aizsardzības oficiālo statistikas veidlapu „Veidlapa Nr.2 –
Gaiss. Pārskats par gaisa aizsardzību” ar informāciju par iepriekšējo kalendāra gadu,
veidlapā iekļaujamo informāciju ievadot centra mājaslapā tiešsaistes režīmā, saskaņā ar
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MK 23.05.2017. noteikumu Nr.271 „Noteikumi par vides aizsardzības oficiālās statistikas
veidlapām” prasībām.
4. Mērījumu rezultātus un testēšanas pārskatus pievienot valsts SIA „Latvijas Vides,
ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” vides aizsardzības oficiālajai statistikas veidlapai
„Veidlapa Nr.2 – Gaiss. Pārskats par gaisa aizsardzību” kā atsevišķu pielikumu.
5. Mainot ražošanas apjomus un, uzstādot jaunas iekārtas vai tehnoloģijas, informēt
Pārvaldi.
13. Notekūdeņi:
13.1. izplūdes, emisijas limiti

1. Sadzīves notekūdeņus novadīt uz sadzīves notekūdeņu attīrīšanas iekārtām ASD B2,0-20
(identifikācijas kods A100756) ar tālāku novadīšanu lietus kanalizācijas sistēmā ar
novadīšanu meliorācijas grāvī (N100793) atbilstoši 17. tabulai.
2. Notekūdeņu piesārņojums izplūdē nedrīkst pārsniegt 16. tabulā dotās limitējošās
koncentrācijas.
3. Neattīrītu notekūdeņu emisija virszemes ūdeņos vai vidē ir aizliegta saskaņā ar
MK 22.01.2002. noteikumu Nr. 34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī”
42. punkta prasībām.
4. Notekūdeņus apsaimniekot atbilstoši labāko pieejamo tehnisko paņēmienu attiecībā uz
mājputnu vai cūku intensīvo audzēšanu dokumentā noteiktajam.
13.2. procesa norise un attīrīšanas iekārtu darbība

1. Uzņēmumam savā teritorijā nodrošināt visu kanalizācijas sistēmu efektīvu darbību, veikt
cauruļvadu pārbaudi, lai nepieļautu notekūdeņu noplūdi.
2. Saskaņā ar MK 21.06.2011. noteikumu Nr. 485 „Atsevišķu veidu bīstamo atkritumu
apsaimniekošanas kārtība” 13.1. apakšpunktu aizliegts naftas produktu atkritumus ievadīt
kanalizācijas sistēmās. Nepieļaut lietus un sniega kušanas notekūdeņu piesārņošanu ar
bīstamām ķīmiskām vielām un bīstamiem atkritumiem.
3. Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas lietot atbilstoši to ekspluatācijas, regulāri veikt to tīrīšanu
un nepieciešamo remontu. Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas darbināt atbilstoši tehnoloģijai,
lai sasniegtu maksimālo attīrīšanas efektivitāti atbilstoši MK 22.01.2002. noteikumu Nr.
34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” 41. punktam.
4. Ievērot aizsargjoslas platumu ap notekūdeņu attīrīšanas iekārtu un aprobežojumus šajā
aizsargjoslā, atbilstoši Aizsargjoslu likuma 28. un 55. panta prasībām.
5. Veikt labas saimniekošanas prakses pasākumus, kas nodrošina to, ka lietus notekūdeņos
netiek ieskalotas ķīmiskās vielas un sadzīves atkritumi.
13.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)

1. Vienu gadu (2019.gads) reizi ceturksnī veikt sadzīves notekūdeņu testēšanu pirms
ieplūdes attīrīšanas iekārtās ASD B2,0-20 (identifikācijas kods A100756) un izplūdē pēc
attīrīšanas šajās iekārtās (pirms ieplūdes lietus kanalizācijā), nosakot šādus piesārņojošo
vielu parametrus: suspendētās vielas, BSP5, ĶSP, kopējais slāpeklis, kopējais fosfors. Ja
piesārņojošo vielu vērtības testēšanas rezultātos nepārsniedz normatīvajos aktos noteiktās
robežvērtības un nav iespējams to pārsniegums, turpmāk veikt testēšanu šajā izplūdē vienu
reizi gadā.
2. Saskaņā ar MK 22.01.2002. noteikumu Nr. 34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju
ūdenī” 56. punktu, reizi gadā veikt lietus un attīrīto sadzīves notekūdeņu
laboratorisko kvalitātes kontroli pirms izplūdes novadgrāvī, nosakot piesārņojošo
vielu koncentrācijas suspendētām vielām, naftas produktiem un ĶSP, Nkop un Pkop.
Novērtējot notekūdeņu paraugu atbilstību noteiktajām prasībām, neņem vērā tādas
parametru vērtības, kas radušās spēcīga lietus dēļ.
3. Ūdeņu paraugus noņemt un to laboratorisko kontroli veikt akreditētai laboratorijai
atbilstoši MK 22.01.2002. noteikumu Nr. 34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju
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ūdenī” 65. punktā noteiktajam. Mērījumu rezultātus reģistrēt piesārņojuma apjoma
uzskaites dokumentos.
4. Notekūdeņu testēšanas rezultātus izvērtēt atbilstoši MK 17.02.2009. noteikumu Nr. 158
„Noteikumi par prasībām attiecībā uz vides monitoringu un tā veikšanas kārtību,
piesārņojošo vielu reģistra izveidi un informācijas pieejamību sabiedrībai” 14. punkta
prasībām. Testēšanas rezultāti un izvērtējums jāiesniedz Pārvaldē kopā ar gada pārskatu
par monitoringa rezultātiem atbilstoši 10.1. punkta 15. nosacījumam.
5. Uzņēmumam jānodrošina sadzīves un lietus notekūdeņu daudzuma, ko novada
novadgrāvī, instrumentāla uzskaite. Uzskaites datus fiksēt notekūdeņu uzskaites žurnālā
rakstiskā vai elektroniskā veidā ne retāk kā 1 reizi mēnesī. Katra ieraksta pareizību un
atbilstību ar parakstu apliecināt atbildīgajai amatpersonai.
13.4. mērījumi saņēmējā ūdenstilpē

1.

2.

Reizi pusgadā (maija beigās un oktobra beigās) Tumšupē veikt hidrobioloģiskās un
ķīmiskās analīzes vismaz divās vietās (upē pie robežas starp zemes vienību ar kadastra Nr.
80420070054 un īpašumu “Krastmalas”, upē pie robežas starp zemes vienību ar kadastra
Nr. 80420070133 un 80420070044) nosakot šādus parametrus: piesārņojuma pakāpi pēc
saprobitātes indeksiem, suspendētās vielas, BSP5, izšķīdušo skābekli (O2), nitrītjonus
(N/NO2-), amonija jonus (N/NH4-), nejonizēto amonjaku, fenolus saskaņā ar MK
22.01.2002. noteikumu Nr. 34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” 65.
punkta prasībām.
Ūdens paraugu ņemšana un to testēšana jāveic attiecīgajā jomā akreditētai laboratorijai,
izmantojot akreditētas paraugu ņemšanas un testēšanas metodes saskaņā ar MK
22.01.2002. noteikumos Nr. 34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī”
noteikto.
13.5. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija

Mēraparatūras metroloģisko kontroli veikt saskaņā ar MK 09.01.2007. noteikumos Nr. 40
„Noteikumi par valsts metroloģiskai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu sarakstu” noteikto
periodiskumu..
13.6. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām

1. Veikt dabas resursu nodokļa aprēķinu par ūdens piesārņošanu atbilstoši Dabas resursu
nodokļa likuma un MK 19.06.2007. noteikumu Nr. 404 „Kārtība, kādā aprēķina un
maksā dabas resursu nodokli, izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju un auditē
apsaimniekošanas sistēmas” prasībām. Pārskats par dabas resursu nodokli jāiesniedz
Valsts ieņēmumu dienestā.
2. Katru gadu līdz 1. martam iesniegt VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un
meteoroloģijas centrs” vides aizsardzības oficiālo statistikas veidlapu „Veidlapa Nr. 2
- Ūdens. Pārskats par ūdens resursu lietošanu” ar informāciju par iepriekšējo kalendāra
gadu, veidlapā iekļaujamo informāciju ievadot centra mājaslapā tiešsaistes režīmā,
saskaņā ar MK 23.05.2017. noteikumu Nr. 271 „Noteikumi par vides aizsardzības
oficiālās statistikas veidlapām” prasībām.
3. Saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likuma 22. pantu un MK 22.01.2002. noteikumu
Nr. 34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” 62. punktu ne vēlāk kā
vienas darbadienas laikā rakstveidā jāinformē Pārvalde par avārijas gadījumiem
nepārvaramas varas dēļ, kā arī Pārvaldē jāiesniedz un jāsaskaņo pasākumu plāns, lai
novērstu turpmāku vides piesārņošanu.
4. Testēšanas pārskatus un izvērtējumu par notekūdeņu t.sk. Tumšupes ūdens kvalitāti un
to atbilstības atļaujas un normatīvo aktu prasībām izvērtējumu iesniegt Siguldas
novada domē un Pārvaldē kopā ar gada pārskatu par atļaujas nosacījumu izpildi
atbilstoši atļaujas 10.1. punkta 15. nosacījumam.
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5. Ja tiek pārsniegti piesārņojošo vielu koncentrācijas limiti, nekavējoties iesniegt
Pārvaldei ziņojumu, kurā norādīti limitu pārsniegšanas iemesli un to analīze, un
pasākumu plānu situācijas uzlabošanai. Plānā jāparedz mērķi un to sasniegšanas
termiņi, nepieciešamos pārveidojumus un to izpildes termiņi.
14. Troksnis:
14.1. trokšņa avoti un nosacījumi troksni radošo iekārtu darbībai

Trokšņojošās darbības (t.sk. barības konveijeru uzpildi) veikt maksimāli darba laikā.
14.2. trokšņa emisijas limiti

Nosacījumi netiek izvirzīti.
14.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)

1. Gadījumā, ja ir saņemtas sūdzības no iedzīvotājiem par radīto troksni, mēneša laikā no
sūdzības saņemšanas dienas veikt trokšņa avotu radīto trokšņu mērījumus atbilstoši MK
07.01.2014. noteikumu Nr. 16 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” prasībām.
Veicot mērījumus, izvērtēt uzņēmuma, blakus esošo uzņēmumu un autoceļa transporta
kustības intensitāti un identificēt iespējamos trokšņa rašanās cēloņus. Mēneša laikā no
mērījumu veikšanas iesniegt Pārvaldē mērījumu rezultātus ar detalizētu
izvērtējumu.
2. Atkarībā no saņemtajiem rezultātiem, lemjams par papildus pasākumu, tajā skaitā
paredzētās darbības realizācijas nosacījumu un ierobežojumu nepieciešamību. Pēc
papildus pasākumu realizācijas, ja tādi bijuši nepieciešami, jāveic atkārtoti trokšņa
mērījumi. Visi trokšņa mērījumi iesniedzami Pārvaldē un pašvaldībā, bet trokšņa
pārsniegumu gadījumā arī pasākumu plāns, ar kuriem tiks nodrošināta robežlielumu
ievērošana;
3. Mērījumus veikt atbilstoši pastāvošās likumdošanas prasībām vides trokšņa mērījumiem,
izmantojot laboratorijas, kuras akreditācijas sfērā iekļauti skaņas spiediena līmeņa
mērījumi.
4. Saskaņā ar MK 07.01.2014. noteikumu Nr. 16 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības
kārtība” 12. punkta nosacījumiem saimnieciskas darbības (izņemot ar mūzikas
atskaņošanu saistītas darbības) vai iekārtu (ieskaitot ventilācijas, saldēšanas iekārtas,
kompresorus un liftus), vai satiksmes radītā trokšņa robežlielumu ievērošanu kontrolē
Veselības inspekcija.
14.4. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām

1. Robežlielumu pārsniegumu gadījumos informēt Pārvaldi par trokšņa samazināšanas
pasākumiem un to rezultātiem.
2. Argumentētu sūdzību saņemšanas gadījumā veicami mērījumi un, atkarībā no rezultātiem,
lemjams par papildus pasākumu, tajā skaitā paredzētās darbības realizācijas nosacījumu un
ierobežojumu nepieciešamību. Pēc papildus pasākumu realizācijas, ja tādi bijuši
nepieciešami, jāveic atkārtoti trokšņa mērījumi. Visi trokšņa mērījumi iesniedzami
Pārvaldē un pašvaldībā, bet trokšņa pārsniegumu gadījumā arī pasākumu plāns, ar kuriem
tiks nodrošināta robežlielumu ievērošana;
3. Ja tiek paredzēti jauni, IVN ietvaros nenovērtēti trokšņa avoti vai paredzētās darbības
realizācijas gaitā tiek identificēti citi iepriekš neprognozēti apstākļi, kas var būt pamats
trokšņa līmeņa pieaugumam, pirms šādu izmaiņu veikšanas jānodrošina atkārtota trokšņa
novērtējuma veikšana, balstoties uz aktualizēto informāciju, rezultāti jāiesniedz Pārvaldē.
Atkarībā no novērtējuma rezultātiem lemjams par papildus pasākumu, tajā skaitā izmaiņu
pieļaujamības un paredzētās darbības realizācijas nosacījumu un ierobežojumu
nepieciešamību.
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15. Atkritumi:
15.1. atkritumu veidošanās

Atkritumu veidošanās atbilstoši 21. tabulai.
15.2. atkritumu apsaimniekošanas (savākšanas, apstrādes, reģenerācijas un apglabāšanas)
nosacījumi

1. Atkritumus klasificēt atbilstoši MK 19.04.2011. noteikumiem Nr. 302 „Noteikumi par
atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus”.
2. Gadījumā, ja bīstamos atkritumus nav iespējams klasificēt, tad personai, kura nodarbojas
ar bīstamo atkritumu apsaimniekošanu, jānodrošina bīstamo atkritumu izcelsmes, sastāva
un ķīmisko īpašību analīze, lai atkritumus varētu klasificēt atbilstoši MK 07.08.2018.
noteikumu Nr. 494 „Atkritumu pārvadājumu uzskaites kārtība” 3. punkta prasībai.
3. Bīstamos atkritumus līdz nodošanai atkritumu apsaimniekotājam atļauts uzglabāt
uzņēmuma teritorijā, speciāli aprīkotā vietā ne ilgāk kā trīs mēnešus kopš to rašanās
laika saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 12. panta ceturto daļu. Bīstamos
atkritumus pēc īslaicīgas uzglabāšanas nodot uzņēmumiem, kas nodarbojas ar attiecīgo
bīstamo atkritumu savākšanu un pārstrādi un saņēmuši atbilstošu atļauju.
4. Ražošanas procesā radītos un sadzīves atkritumus savākt, un pirms nodot tos
apsaimniekotājam, uzglabāt konteineros, kas novietoti uzņēmuma teritorijā tikai tam
paredzētās vietās uz cieta seguma atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likuma 15. panta
prasībām.
5. Mēslus un fermentācijas atliekas pārvadāt slēgtās cisternās.
6. Veicot darbības ar ražošanas atkritumiem, jāievēro Atkritumu apsaimniekošanas likuma
17. pantā noteiktās atkritumu radītāja un valdītāja prasības.
7. Par bīstamo atkritumu vai ražošanas atkritumu apsaimniekošanu jābūt noslēgtam līgumam
ar attiecīgo atkritumu apsaimniekotāju, saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma
17. panta pirmās daļas 3. punktu.
8. Saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 19. panta prasībām aizliegts sajaukt
bīstamos atkritumus, kas atbilst dažādām bīstamo atkritumu kategorijām, kā arī sajaukt
bīstamos atkritumus ar sadzīves atkritumiem vai ražošanas atkritumiem. Bīstamie
atkritumi jāsavāc un jāuzglabā atsevišķi no sadzīves atkritumiem slēgtās tvertnēs
(konteineros, mucās, kastēs u.c.) atbilstoši MK 07.08.2018. noteikumu Nr. 494
„Atkritumu pārvadājumu uzskaites kārtība” prasībām.
9. Bīstamos atkritumus uzglabāt, iepakot un marķēt atbilstoši MK 07.08.2018. noteikumu
Nr.494 „Atkritumu pārvadājumu uzskaites kārtība” II nodaļas prasībām – izturīgā un drošā
iepakojumā (slēgtā tvertnē, mucā), uz kura ir etiķete ar atkritumu nosaukumu, bīstamības
simbolu, ķīmiskās vielas iedarbības raksturojumu un drošības prasību apzīmējumu.
10. Ievērot MK 21.06.2011. noteikumu Nr. 485 „Atsevišķu veidu bīstamo atkritumu
apsaimniekošanas kārtība” prasības.
11. Atkritumi jānodod atkritumu apsaimniekotājam, kas veic to pārvadājumu elektronisko
reģistrāciju un uzskaiti valsts teritorijā, izmantojot atkritumu pārvadājumu uzskaites
sistēmu (APUS) saskaņā ar MK 07.08.2018. noteikumos Nr.494 „Atkritumu pārvadājumu
uzskaites kārtība” noteikto kārtību un 2.pielikumu.
12. Blakusproduktu apsaimniekošanu veikt saskaņā ar Regulas Nr. 1069/2009 prasībām.
13. Uzskaitīt un dokumentēt jebkuru iestrādāto, iegādāto, pārdoto vai citādi izmantoto
kūtsmēslu un fermentācijas atlieku daudzumu, norādot datumu, daudzumu un fiziskās vai
juridiskās personas adresi; fiksēt datumus, kad papildināts peldošā segslāņa klājums (ja
tāds ir); uzskaites dokumentus glabāt vismaz trīs gadus, atbilstoši MK 23.12.2014.
noteikumu Nr.834 „Noteikumi par ūdens un augsnes aizsardzību no lauksaimnieciskās
darbības izraisīta piesārņojuma ar nitrātiem” 3.5. punktam un MK 23.12.2014.
noteikumiem Nr.829 „Īpašās prasības piesārņojošo darbību veikšanai dzīvnieku
novietnēs” 11. un 12. punktam.
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14. Nodrošināt kritušo dzīvnieku savākšanas konteineru hermētiskumu, to novietošanu
iespējami tālu no dzīvojamām mājām, ņemot vērā valdošo vēju virzienu, ievērojot
biodrošības prasības. Ja gadījumā no konteineriem konstatēta smaka, kritušo dzīvnieku
izvešana veicama nekavējoties, bet ne retāk kā 48 stundu laikā no aprīļa līdz septembrim
un 72 stundu laikā no oktobra līdz martam.
15.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)

1.

2.

Nodrošināt bīstamo atkritumu uzskaiti īpašā žurnālā vai elektroniskā formā saskaņā ar MK
07.08.2018. noteikumu Nr. 494 „Atkritumu pārvadājumu uzskaites kārtība” 4. punktu un
1. pielikumu.
Lai pamatotu statistikas pārskatā „Veidlapa Nr.3 - Atkritumi. Pārskats par atkritumiem”
iekļauto informāciju, jāveic visu uzņēmumā radīto atkritumu uzskaite. Uzskaites datus
reģistrēt atkritumu uzskaites dokumentā.
15.4. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām

Katru gadu līdz 1. martam iesniegt VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas
centrs” vides aizsardzības oficiālo statistikas veidlapu „Veidlapa Nr.3 - Atkritumi. Pārskats
par atkritumiem” ar informāciju par iepriekšējo kalendāra gadu, veidlapā iekļaujamo
informāciju ievadot centra mājaslapā tiešsaistes režīmā, saskaņā ar MK 23.05.2017.
noteikumu Nr.271 „Noteikumi par vides aizsardzības oficiālās statistikas veidlapām”
prasībām.
15.5. atkritumu sadedzināšanas vai līdzsadedzināšanas iekārtai – iekārtas jauda, iekārtā
sadedzināmo atkritumu kategorijas, atkritumu daudzums

Neattiecas uz konkrēto A kategorijas piesārņojošo darbību.
15.6. atkritumu poligoniem – poligona kategorija, ietilpība, darbības ilgums, apglabājamo
atkritumu veidi un kategorijas, prasības poligona iekārtošanai, ekspluatācijai,
uzraudzības un kontroles procedūrām, prasības poligona slēgšanai un
apsaimniekošanai pēc slēgšanas

Neattiecas uz konkrēto A kategorijas piesārņojošo darbību.
16. Prasības augsnes, grunts, kā arī pazemes ūdeņu aizsardzībai, tai skaitā
nosacījumi monitoringa veikšanai (mērījumu vietas, regularitāte, metodes), kā
arī ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām
1. DUS ekspluatācijas laikā atbilstoši pazemes ūdeņu novērojumu sistēmas īpatnībām un
saskaņā ar MK 12.06.2012. noteikumu Nr. 409 „Noteikumi par vides aizsardzības
prasībām degvielas uzpildes stacijām, naftas bāzēm un pārvietojamām cisternām” II nodaļā
minētajām prasībām reizi gadā nodrošināt pazemes ūdeņu līmeņa un peldošo naftas
produktu slāņa biezuma mērījumus urbumos, noteikt kopējo naftas ogļūdeņražu
(ogļūdeņražu C10–C40 indekss), benzola, toluola, etilbenzola un ksilolu koncentrāciju
pazemes ūdeņu paraugos vai, ja tehniski nav iespējams iegūt pazemes ūdeņu paraugu,
mērīt gaistošo naftas produktu (benzola, toluola, etilbenzola un ksilolu) koncentrāciju
cilmiežu gaisā. Pazemes ūdeņu paraugus atļauts ņemt akreditētām laboratorijām un
akreditētiem komersantiem. Minēto paraugu analīzes šajā jomā atļauts veikt MK
12.06.2012. noteikumu Nr. 409 „Noteikumi par vides aizsardzības prasībām degvielas
uzpildes stacijām, naftas bāzēm un pārvietojamām cisternām” II nodaļas 12. punktā
norādītajām laboratorijām.
2. Ja emisijas mērījumu rezultāti uzrāda, ka tiek pārsniegtas MK 12.03.2003. noteikumu Nr.
118 „Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitātiˮ 10. pielikumā noteiktās
emisijas robežvērtības, mēneša laikā informēt Pārvaldi un atbilstoši MK 30.11.2010.
noteikumu Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas
darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai” 22.
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punktam iesniegt pasākumu plānu piesārņojuma samazināšanai. Plānā jāparedz mērķi un
to sasniegšanas termiņi, nepieciešamos pārveidojumus un to izpildes termiņi.
3. Darbības ar bīstamajām ķīmiskajām vielām veikt un atkritumus uzglabāt tā, lai nepieļautu
piesārņojošo vielu noplūdi apkārtējā vidē.
4. Vietās, kur notiek bīstamo ķīmisko vielu uzglabāšana vai darbības ar tām, jābūt pietiekamā
daudzumā brīvi pieejamiem absorbentu krājumiem izlijumu savākšanai. Pēc izlijumu
savākšanas radušies atkritumi jāapsaimnieko atbilstoši MK 07.08.2018. noteikumu Nr. 494
„Atkritumu pārvadājumu uzskaites kārtība” prasībām.
5. Ja ir konstatēta degvielas noplūde no tvertne, nodrošināt MK 12.06.2012. noteikumu
Nr.409 „Noteikumi par vides aizsardzības prasībām degvielas uzpildes stacijām, naftas
bāzēm un pārvietojamām cisternām” 15. punktā un tā apakšpunktos iekļauto prasību
izpildi.
6. Uzturēt ekspluatācijas kārtībā kanalizācijas tīklus, lai nepieļautu augsnes, grunts un
pazemes ūdeņu piesārņojumu.
7. Degvielas uzpildes iekārtas darbības zonā nodrošināt ūdeni un piesārņojošas vielas
necaurlaidīgu pretinfiltrācijas segumu, saskaņā ar MK 12.06.2012. noteikumu Nr.409
„Noteikumi par vides aizsardzības prasībām degvielas uzpildes stacijām, naftas bāzēm un
pārvietojamām cisternām” III pielikuma prasībām. Ūdens no laukuma, ko sedz
pretinfiltrācijas segums, jānovada uz naftas produktu attīrīšanas iekārtām.
8. Atbilstoši Ūdens apsaimniekošanas likuma 7. panta prasībām nepieļaut neattīrīto
notekūdeņu noplūdi vidē, lai nepasliktinātu pazemes un virszemes ūdeņu stāvokli.
9. Uzturēt ekspluatācijas kārtībā uzņēmumam piederošos kanalizācijas tīklus, lai novērstu
augsnes, grunts un pazemes ūdeņu piesārņojumu.
10. Ja saskaņā ar mērījumu vai monitoringa rezultātiem uzņēmuma darbības laikā tiek
konstatēti būtiski atšķirīgs vides kvalitātes stāvoklis kā IVN gaitā prognozētais un
vērtētais, nekavējoties uzsākami pasākumi, lai veiktu piesārņojuma iemesla identificēšanu,
nodrošinātu ietekmes novēršanas pasākumus un saņemtu Pārvaldes nosacījumus darbības
turpināšanai, veicot izmaiņas piesārņojošās darbības atļaujā.
11. Reizi gadā veikt fermentācijas atlieku analīzes, kurus veic mēslošanas līdzekļu jomā
akreditēta laboratorija, atbilstoši MK 23.12.2014. noteikumu Nr. 834 „Noteikumi par
ūdens un augsnes aizsardzību no lauksaimnieciskas darbības izraisītā piesārņojuma ar
nitrātiem” 3.3.3. apakšpunktam. Fermentācijas atlieku paraugus ņem pirms fermentācijas
atlieku krātuves iztukšošanas. Iegūtos rezultātus iesniegt Pārvaldē līdz 1. aprīlim kopā ar
gada pārskatu.
16.1Nosacījumi A kategorijas iekārtām, ar kuriem saskaņā izvērtē atbilstību
emisijas robežvērtībām, kas noteiktas secinājumos par labākajiem pieejamiem
tehniskiem paņēmieniem
Neattiecas uz konkrēto A kategorijas piesārņojošo darbību.
17. Nosacījumi iekārtas darbībai netipiskos apstākļos – piemēram, iekārtas vai tās
daļas ieregulēšana vai testēšana, iekārtas palaišanas un apturēšanas operācijas,
darbības traucējumi, iekārtas īslaicīga apstādināšana vai iekārtas darbības
ierobežošana vai apturēšana nelabvēlīgos meteoroloģiskos apstākļos
Tehniski nenovēršamu iekārtu darbības traucējumu gadījumos pārtraukt iekārtu darbību
un novērst traucējuma cēloni. Ārkārtas situāciju un avāriju gadījumā rīkoties saskaņā ar
operatora izstrādātajiem rīcības plāniem. Par vielu noplūdi nekavējoties ziņot Pārvaldei.
18. Nosacījumi, pārtraucot iekārtas vai tās daļas darbību, lai samazinātu ietekmi
uz vidi. Pārvalde paredz operatora pienākumu veikt attīrīšanas darbības, lai
savāktu, kontrolētu un ierobežotu bīstamo ķīmisko vielu izplatību un lai
neradītu draudus cilvēka veselībai vai videi
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1. Pēc iekārtas darbības pilnīgas pārtraukšanas saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 4.
panta 9. punktu veikt pasākumus, kas nepieciešami piesārņojuma riska novēršanai un
iekārtas atrašanās vietas sakārtošanai atbilstošā stāvoklī.
2. Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 30. panta ceturto daļu, ne vēlāk kā 30 dienas pirms
iekārtas pilnīgas darbības pārtraukšanas, operatoram iesniegt attiecīgu iesniegumu
Pārvaldē, kurā norādīti pasākumi, kas tiks veikti darbības vietas sakārtošanai atbilstoši
atļaujas nosacījumiem. Pārvalde 30 dienu laikā pēc tam, kad no operatora saņemta
informācija par vietas sakārtošanu atbilstošā stāvoklī, atceļ operatoram izsniegto A
kategorijas atļauju.
3. Degvielas uzpildes stacijas slēgšanas vai cisternu aizvākšanas gadījumā nodrošināt
pazemes ūdeņu un grunts izpēti un mēneša laikā iesniegt Pārvaldē saskaņā ar MK
12.06.2012. noteikumu Nr. 409 „Noteikumi par vides aizsardzības prasībām degvielas
uzpildes stacijām, naftas bāzēm un pārvietojamām cisternām” 8. punkta prasībām. Veikt
nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu grunts un pazemes ūdeņu kvalitāti atbilstoši
MK 25.10.2005. noteikumu Nr. 804 „Noteikumi par augsnes un grunts kvalitātes
normatīviem” 1. pielikuma un MK 12.03.2002. noteikumu Nr. 118 „Noteikumi par
virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti” 10. pielikuma prasībām.
4. Divas nedēļas pirms rezervuāra un to cauruļvadu pārveidošanas lietošanai nederīgā
stāvoklī un pārvietošanas informēt Pārvaldi par šo darbu uzsākšanu un četras nedēļas pēc
šo darbu paveikšanas iesniegt Pārvaldē ziņojumu, kurā norādīts: pārvietoto rezervuāru
bijušais izvietojums, rezervuāros uzglabātās degvielas marka, rezervuāru materiāls un
tilpums, rezervuāru tehniskais stāvoklis, rezervuāru likvidēšanas veids un vieta, grunts vai
pazemes ūdeņu izpētes rezultāti saskaņā ar MK 12.06.2012. noteikumu Nr. 409
„Noteikumi par vides aizsardzības prasībām degvielas uzpildes stacijām, naftas bāzēm un
pārvietojamām cisternām” 44. un 45. punkta prasībām.
5. Iesniegt MK 12.03.2002. noteikumu Nr. 118 „Noteikumi par virszemes un pazemes
ūdeņu kvalitāti” 26.2 apakšpunktā minēto novērtējumu līdz 18.07.2019.
19. Nosacījumi avāriju novēršanai un darbībām ārkārtas situācijās
1. Veikt nepieciešamos piesardzības pasākumus, lai novērstu vai, ja tas nav iespējams,
samazinātu vides piesārņojumu vai tās risku, kā arī avāriju risku saskaņā ar likuma „Par
piesārņojumu” 5. pantu.
2. Ārkārtas situāciju un avāriju gadījumā rīkoties saskaņā ar uzņēmuma izstrādātajiem rīcības
plāniem.
3. Nodrošināt visu IVN paredzēto drošības nosacījumu ievērošanu un veikt darbinieku
apmācību atbilstoši konkrēto darba vietu specifikai visiem identificētajiem riska faktoriem,
nodrošinot gan savlaicīgus preventīvos pasākumus, gan atbilstošu darba un drošības
aprīkojumu, inženiertehniskos un organizatoriskos pasākumus, gan izstrādājot Civilās
aizsardzības plānu negadījumu nepieļaušanai un novēršanai, tajā skaitā dzivnieku bojāejas
nepieļaušanai dažādu avārijas situāciju vai slimību gadījumā.
4. Nodrošināt avāriju risku apzināšanas, novēršanas un samazināšanas pasākumus,
ekspluatācijas noteikumu ievērošanu.
5. Esošo iekārtu atslēgšana ar tai secīgu iekārtu demontāžu var tikt veikta tikai pēc atbilstoši
plānotas un secīgi veiktas jauno iekārtu palaišanas, ieregulēšanas un pārslēgšanas darbu
sekmīgas pabeigšanas.
6. Stingri ievērot tehnoloģiskos reglamentus un ar drošību saistītās instrukcijas, kā arī drošības
datu lapās sniegto informāciju, līdz minimumam samazinot emisiju daudzumu.
7. Saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likuma 22. pantu ne vēlāk kā vienas darbadienas laikā
rakstveidā informēt Pārvaldi par avārijas gadījumu nepārvaramas varas dēļ, kā arī iesniegt
un saskaņot Pārvaldē pasākumu plānu, lai novērstu turpmāku piesārņošanu.
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8. Uzņēmuma darbības traucējumu gadījumā, ieskaitot avārijas, kas rada tieša kaitējuma
draudus videi vai ir izraisījušas kaitējumu videi, rīkoties saskaņā ar Vides aizsardzības
likuma 27. un 28.pantu:
• ja kaitējums videi nav nodarīts, bet pastāv tieši kaitējuma draudi, nekavējoties veikt
visus nepieciešamos preventīvos pasākumus; ja pastāv tieši kaitējuma draudi, kā arī
tad, ja, veicot preventīvos pasākumus, nav izdevies likvidēt tiešos kaitējuma draudus,
nekavējoties rakstveidā informēt Pārvaldi par šiem draudiem, veiktajiem
preventīvajiem pasākumiem un citiem būtiskiem situāciju raksturojošiem aspektiem;
• ja nodarīts kaitējums videi, nekavējoties rakstveidā ziņot Pārvaldei par kaitējumu videi
un sniegt pilnīgu situācijas raksturojumu;
• ja nodarīts kaitējums videi, nekavējoties veikt neatliekamos pasākumus, veikt sanācijas
pasākumus.
20. Prasības informācijai, kas sniedzama vides aizsardzības institūcijām, ja
pārkāpti atļaujas nosacījumi vai notikusi avārija, kā arī prasības informācijai,
kas sniedzama vides aizsardzības institūcijām saskaņā ar Eiropas Piesārņojošo
vielu un izmešu pārneses reģistru, kā to nosaka Eiropas Parlamenta un
Padomes 2006.gada 18.janvāra Regula Nr.166/2006 par Eiropas Piesārņojošo
vielu un izmešu pārneses reģistra ieviešanu un Padomes Direktīvu 91/689 EEK
un 96/61/EK grozīšanu
1. Avārijas vai atļaujas nosacījumu pārkāpšanas gadījumā operatoram nekavējoties
jāinformē attiecīgās institūcijas (t.sk. Pārvaldei pa telefoniem 67084278, 25666365, pa
e-pastu: lielriga@lielriga.vvd.gov.lv), sniedzot ziņas par avārijas vai atļaujas
nosacījumu pārkāpšanas vietu un laiku, iespējamo vides piesārņojuma raksturu un
apjomu, kā arī par veiktajiem pasākumiem avārijas vai to seku likvidācijai.
2. Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 6. un 45. pantu nekavējoties informēt attiecīgās
vides aizsardzības institūcijas:
• ja pārkāpti atļaujas nosacījumi vai apdraudēta šo nosacījumu turpmāka ievērošana;
• ja piesārņojošas darbības dēļ ir radušies vai var rasties draudi cilvēku dzīvībai,
veselībai un videi;
• avārijas vai tās draudu gadījumā.
3. Informāciju par gadījumiem, kad radušies tieša kaitējuma draudi vai radies kaitējums
videi, rakstveidā iesniegt Pārvaldē atbilstoši MK 24.04.2007. noteikumu
Nr. 281 „Noteikumi par preventīvajiem un sanācijas pasākumiem un kārtību, kādā
novērtējams kaitējums videi un aprēķināmas preventīvo, neatliekamo un sanācijas
pasākumu izmaksas” 48. punkta un 5. pielikuma prasībām.
4. Avārijas gadījumā rīkoties saskaņā ar operatīvās apziņošanas shēmu un 10 dienu laikā
Pārvaldē iesniegt rakstisku pasākumu plānu avārijas seku novēršanai.
21. Nosacījumi vides valsts inspektoru regulārajām kontrolēm
1. Saskaņā ar Vides aizsardzības likuma 21. panta prasībām valsts vides inspektoram, veicot
vides valsts kontroli, ir tiesības iebraukt vai ieiet un netraucēti pārbaudīt uzņēmuma teritoriju,
iekārtu vai citu objektu, ja tas nepieciešams vides aizsardzības prasību ievērošanas kontrolei,
veicot plānotas pārbaudes, vai ja ir pamatotas aizdomas par vides normatīvo aktu
pārkāpumiem.
2. Pārbaudes laikā operatoram jānodrošina:
• brīva pieeja uzņēmuma piesārņojošo darbību reglamentējošiem dokumentiem, uzrādot to
oriģinālus;
• brīva pieeja atļaujā paredzētajiem datu reģistrācijas žurnāliem;
• uzņēmuma atbildīgo amatpersonu klātbūtne.
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TABULAS

Ķīmiskās vielas, maisījumi un citi materiāli, ko izmanto ražošanas procesā
kā izejmateriālus vai palīgmateriālus un kuri nav klasificēti kā bīstami
2.tabula
Nr.p
.k.
vai
kods
1.
2.
3.

Ķīmiskā viela vai
ķīmiskais produkts (vai
to grupa)

Ķīmiskās vielas vai
ķīmiskā produkta
veids(1)

Mieži,
1
kvieši un soja
Zivju
2 milti vai līdzvērtīgi
Sojas
3 eļļa vai līdzvērtīga

4.

Premiksi,
4
citas piedevas

5.

Graudi
6

Graudi
Pārtikas produkts
Pārtikas produkts
Aminoskābes,
minerālvielas, vitamīni
Lauksaimniecības
produkts

Izmantošanas
veids

Uzglabātais daudzums (tonnas),
uzglabāšanas veids(2)

Izmantotais
daudzums
gadā (tonnas)

Barība
Barība
Barības piedeva
Barības papildus
piedevas

75, iekštelpās bunkuros
15, iekštelpās bunkuros
8, 7 m3 tvertnē

11 800
500
1901

20, iekštelpās (lielos maisos)

400

Barība

16 398, rezervuāros

30 000

Piezīmes.
(1)
Izejmateriālu vai palīgmateriālu veidi: metāls, koks, plastmasa, māls, smilts, naftas produkti, organiskās vielas, neorganiskās vielas, augļi, dārzeņi, dzīvnieki, krāsas, kurās
gaistošie organiskie savienojumi (turpmāk - GOS) ir mazāk nekā 5
5%, mazgāšanas līdzekļi, filtru materiāli.
(2)
Uzglabāšana: mucās, tvertnēs, zem zemes, ārpus telpām, iekštelpās un citās vietās. Maksimālais un vidējais daudzums, kas tiek uzglabāts. Sniegt atsauces uz karti.

1

Aprēķiniem izmantots sojas eļļas blīvums 930 kg/m3.
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Bīstamās ķīmiskās vielas un maisījumi, kas izmantoti ražošanā kā
izejmateriāli, palīgmateriāli vai veidojas starpproduktos vai gala produktos
3.tabula
N.p.k. Ķīmiskā viela vai
vai maisījums (1) (vai to
kods
grupas)

1.

Dīzeļdegviela

Ķīmiskās
vielas vai Izmantoša
maisījuma nas veids
veids(2)

Organisks
savienojums

Degviela

Virocid vai līdzvērtīgs
dezinfekcijas līdzeklis,
kura sastāvā ir šādas
ķīmiskās vielas vai
līdzvērtīgas ar līdzīgu
iedarbību:
2.

EK
numurs

269-822-7
vai ar citu
atbilstošu
EK numuru

Nav
piešķirts

CAS Bīstamības
numurs(3) klase(4)
Flam. Liq. 3
Asp. Tox. 1
68334-30-5
Skin Irrit. 2
vai ar citu
Acute Tox. 4
atbilstošu
Carc. 2
CAS
STOT RE 2
numuru
Aquatic Chronic
2

GHS02
GHS07
GHS08
GHS09

H226
H304
H315
H332
H351
H373
H411

GHS02
GHS05
GHS08
GHS09

H226
H302
H314
H317
H332
H334
H400
H312

Nav
piešķirts

Flam. Liq. 1
Acute Tox. 4
Skin Corr.
Organisku
Dezinfekcij
Skin. Sens
savienojumu
Alkildimetiletilbenzila
as līdzeklis
Acute Tox. 4
270-325-2 68424-85-1
maisījums
monija hlorīds
Resp. Sens.
Didecildimetilamonija
Aquatic Acute 1
7173-51-5 7173-51-5
hlorīds
Acute Tox. 4
Glutaraldehīds
203-856-5 111-30-8
603-117-00Izopropanols
67-63-0
0

2

Bīstamī
Riska
-bas
iedarbības
apzīmēraksturoju
jums ar
ms (4)
(6)
burtu

Uzglabātais
Izmantotais
Drošības prasību daudzums (tonnas), daudzums
apzīmējums(4)
uzglabāšanas
(tonnas/
veids(5)
gadā)
P210
P261
P280
P301+310
P331
P501

8,4; 10 m3
virszemes rezervuārā

1432

P280
P210
P304+P340
0,04
P305
ražotāja iepakojumā
P302+P352+P312+P
telpās
321
P301+P330+P331+P
310+P321

0,4

Aprēķiniem izmantots dīzeļdegvielas blīvums 840 kg/m3.
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3.

4.

Barības piedeva
(Paskābinātājs)

Organisks
savienojums

Barības
piedeva

Nav
piešķirts

Sašķidrinātā propāna
Nav
gāze, kuras sastāvā ir: Organisku
piešķirts
propāns
savienojumu Kurināmais 200-827-9
maisījums
butāns
203-448-7
etilmerkaptāns
200-837-3

Nav
piešķirts

Skin Corr 1B
GHS02
Eye Dam. 1
GHS05
Acute tox. 4
STOT RE 2

H314
H318
H332
H373

Nav
piešķirts
74-98-6
106-97-8
75-08-1

Flam. Gas 1
Press. Gas

H220
H280

GHS02
GHS04

P260
P264
P280
301 + P330 + P331
P303 + P361 +
P353
P363
P304 + P340
P310
P321
P305 + P351 +
P338
P405
P501
P210
P377
P403
P410

1 t, ražotāja
iepakojumā,
dzirnavu telpās

15

7, divos virszemes
rezervuāros, katra
ietilpība 6 m3

8603, 4

Piezīmes.
(1)
Eiropas Savienībā klasificētās un marķētās bīstamās ķīmiskās vielas noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 16. decembra Regulas Nr. 1272/2008 par vielu un
maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu un ar ko groza un atceļ Direktīvas 67/548/EEK un 1999/45/EK un groza Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (turpmāk - regula Nr.
1272/2008) 6.pielikumā. Ķīmiskā viela uzskatāma par bīstamu, ja tā saskaņā ar regulu Nr. 1272/2008 klasificējama kādā no šajā regulā uzskaitītajām bīstamības klasēm. Maisījumi
uzskatāmi par bīstamiem, ja tie ir klasificēti kā bīstami saskaņā ar normatīvajiem aktiem par ķīmisko vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu vai ja tie klasificēti
kādā no regulā Nr. 1272/2008 uzskaitītajām bīstamības klasēm.
(2)
Izejmateriālu veids: naftas produkti, darvas produkti, neorganiskie savienojumi, organiskie savienojumi, krāsas ar vairāk nekā 5 % GOS saturu un citi.
(3)
CAS numurs - vielu indekss ķīmijas referatīvajā žurnālā (Chemical Abstracts Service).
(4)
Vielas iedarbības raksturojums - frāze, kas raksturo bīstamās ķīmiskās vielas iedarbību; drošības prasību apzīmējums - frāze, kas raksturo nepieciešamos drošības pasākumus
atbilstoši regulai Nr. 1272/2008 vai normatīvajiem aktiem par ķīmisko vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu.
(5)
Uzglabāšana: mucās, tvertnēs (norāda tvertnes veidu), zem zemes, ārpus telpām, iekštelpās un citur. Sniegt atsauci uz karti.
(6)
Ķīmiskajām vielām norāda signālvārdu un piktogrammas kodu saskaņā ar regulu Nr. 1272/2008. Maisījumiem bīstamības apzīmējumu ar burtu līdz 2015. gada 1. jūnijam norāda
saskaņā ar normatīvajiem aktiem par ķīmisko vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu vai signālvārdu un piktogrammas kodu saskaņā ar regulu Nr. 1272/2008.

3
4

Sašķidrinātā veidā
Aprēķiniem izmantots sašķidrinātās propāna gāzes blīvums:
– sašķidrinātā veidā – 580 kg/m3,
– gāzveida stāvoklī – 2 kg/m3.
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Kurināmā vai degvielas izmantošana siltumenerģijai, elektroenerģijai un transportam iekārtā
4.tabula

Degvieleļļa (mazuts)
(t)
Dabasgāze (1000 m3)
Akmeņogles (t)
Dīzeļdegviela (t)
Benzīns (t)
Krāšņu kurināmais (t)
Degakmens eļļa (t)
Koksne (t)
Kūdra (t)
Citi kurināmā veidi (t)
(sašķidrināta gāze)
Citi kurināmā veidi (t)
(biogāze)

Gada
laikā
izlietotais
daudzum
s
-

Izmantots
Sēra saturs
Transporta
Ražošanas Apsildei(1
(%)
m iekārtas
)
procesiem
teritorijā

Elektroenerģijas
ražošanai

-

-

-

-

-

143
-

0,3
-

-

93
-

50
-

-

860

-

80

780

-

-

870

-

-

870

-

-

Piezīme.
(1)
Telpu apsildei un siltā ūdens piegādei sadzīves vai saimnieciskām vajadzībām (neattiecas uz ražošanas procesu).

Uzglabāšanas tvertņu saraksts
5.tabula
Kods(1)

B1
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Uzglabāšanas Tvertnes izmēri
tvertnes saturs(2)
(m3)
Fermentācijas
atlieku/
Šķidrmēslu
krātuve

4 200

Tvertnes
vecums
gados
14

Tvertnes
Pārbaudes datums
izvietojums(3 iepriekšējai nākamais
)
s
Virs zemes

-

-
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B2

B3

B4

B15

B16

B17
B5
B7
B8
B9
B10
B18
B19
B11
B12
B13
B14

Fermentācijas
atlieku/
Šķidrmēslu
krātuve
Fermentācijas
atlieku/
Šķidrmēslu
krātuve
Fermentācijas
atlieku/
Šķidrmēslu
krātuve
Fermentācijas
atlieku/
Šķidrmēslu
krātuve
Fermentācijas
atlieku/
Šķidrmēslu
krātuve
Fermentācijas
atlieku/
Šķidrmēslu
krātuve
Dīzeļdegviela
Graudi
Graudi
Graudi
Graudi
Graudi
Graudi
Graudi
Graudi
Graudi
Graudi

4 200

14

Virs zemes

-

-

4 200

14

Virs zemes

-

-

4 200

14

Virs zemes

-

-

6 200

0

Virs zemes

-

-

6 200

0

Virs zemes

-

-

6 200

0

Virs zemes

-

-

10
3 644
3 644
3 644
3 644
3 644
3 644
151
151
151
151

12
11
11
11
11
0
0
11
11
11
11

Virs zemes
Virs zemes
Virs zemes
Virs zemes
Virs zemes
Virs zemes
Virs zemes
Virs zemes
Virs zemes
Virs zemes
Virs zemes

-

-

Piezīmes.
(1)
Katru uzglabāšanas tvertni identificē ar neatkārtojamu iekšējo kodu B1, B2, B3 utt.
A kategorijas atļauja Nr. RI11IA0010
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(2)
(3)

Tvertnē uzglabātās vielas nosaukums.
Atrodas zem zemes, virs zemes vai ēkās.

Elektroenerģijas izmantošana (gadā)
7.tabula
Elektroenerģija, MWh/gadā
Kopējais daudzums
350
260
150
170
930

Izlietots
Ražošanas iekārtām
Apgaismojumam
Atdzesēšanai un saldēšanai
Vēdināšanai
Apsildei
Citiem mērķiem
Kopā:

Siltumenerģijas izmantošana gadā
8.tabula
Piegādātājs
SIA „BP Energy”

ražošanas procesos
-

Izmantošana, MWh/gadā
apsildei(1)
860

citiem mērķiem
-

Piezīme.
(1)
Telpu apsildei un siltā ūdens piegādei sadzīves vai saimnieciskām vajadzībām (neattiecas uz ražošanas procesu).

Ūdens ieguve
9.tabula
Ūdens ieguves avots (ūdens objekts vai urbums)
Ūdens
ieguves avota
ģeogrāfiskās koordinātas
ūdens
identifikāsaimniekteritorijas
nosaukums un atrašanās vieta (adrese)
cijas
ciskā
kods
Z platums
A garums
numurs(1)
iecirkņa kods
Cūku audzēšanas komplekss
P101372
57o1’16”
24o48’0,5”
41252400
0801642
“Krastmalas” (atrodas uz zemes
P101373 vienības ar kadastra Nr. 8042 007 0069)
57o1’16”
24o48’0,5”
41252400
0801642

Ūdens daudzums
kubikmetri
dienā
93

kubikmetri gadā

67 704

93

Piezīme. (1) Saskaņā ar valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" klasifikatoru.
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Ūdens lietošana
11.tabula
Ūdens ieguves avoti un
izmantošanas veidi
1. No ārējiem
piegādātājiem
2. No īpašniekam
piederošiem urbumiem
3. Ezers vai upe
4. Jūras ūdens
5. Citi avoti
Kopā:

Kopējais
ūdens patēriņš
(m3/gadā)

Atdzesēšanai
(m3/gadā)

Ražošanas
procesam
(m3/gadā)

Sadzīves
vajadzībā
m
(m3/gadā)

-

-

-

-

-

67 704

-

67 204

500

-

67 704

-

67 204

500

-

Citiem
mērķiem
(m3/gadā)

Emisijas avotu fizikālais raksturojums
12. tabula

Emisijas
punkta
kods(1)

Emisijas
avota
apraksts

Korpusa k-1
ventilācijas izvads
A3-A8
Nr. 1-6
(6 avoti)

A kategorijas atļauja Nr. RI11IA0010

Emisijas avota un emisijas raksturojums
ģeogrāfiskās
avota iekšējais diametrs plūs- emisijas Emi
koordinātas(2)
augstums
ma temperat siūra(3)
jas
3
o
ilgu
Z platums
A garums
m
mm
Nm /
C
ms(4)
h
57°01’26,7”
24°48’24,2”
57°01’26,3”
24°48’23,9”
57°01’26,0”
24°48’23,5”
6,5
600
12000*
20
8760
57°01’25,7”
24°48’23,2”
57°01’25,3”
24°48’22,9”
57°01’25,0”
24°48’22,6”

66

Korpusa k-2
ventilācijas izvads
A9-A20
Nr. 1-12
(12 avoti)

A21A38

Korpusa k-3a
ventilācijas izvads
Nr. 1-18
(18 avoti)

A kategorijas atļauja Nr. RI11IA0010

57°01’27,2”
57°01’27,2”
57°01’26,9”
57°01’26,9”
57°01’26,6”
57°01’26,6”
57°01’26,2”
57°01’26,3”
57°01’25,9”
57°01’25,9”
57°01’25,5”
57°01’25,5”
57°01’26,3”
57°01’26,2”
57°01’26,0”
57°01’26,6”
57°01’26,5”
57°01’26,3”
57°01’27,7”
57°01’27,6”
57°01’27,4”
57°01’26,9”
57°01’26,8”
57°01’26,6”
57°01’28,4”
57°01’28,3”
57°01’28,1”
57°01’27,6”
57°01’27,5”
57°01’27,3”

24°48’22,5”
24°48’22,4”
24°48’22,2”
24°48’22,1”
24°48’21,9”
24°48’21,7”
24°48’21,6”
24°48’21,4”
24°48’21,2”
24°48’21,0”
24°48’20,9”
24°48’20,7”
24°48’19,7”
24°48’19,6”
24°48’19,4”
24°48’18,6”
24°48’18,4”
24°48’18,3”
24°48’22,0”
24°48’21,8”
24°48’21,7”
24°48’21,1”
24°48’21,0”
24°48’20,8”
24°48’19,7”
24°48’19,6”
24°48’19,4”
24°48’18,9”
24°48’18,7”
24°48’18,6”

7

600

12000*

20

8760

7

600

12000*

20

8760
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A39A60

Korpusa k-3b
ventilācijas izvads
Nr. 1-22
(22 avoti)

A61A68

Korpusa k-4
ventilācijas izvads
Nr. 1-8
(katram avotam)

A86A93

Korpusa k-5
ventilācijas izvads
Nr. 1-8
(8 avoti)
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57°01’27,8”
57°01’27,7”
57°01’27,5”
57°01’27,2”
57°01’27,3
57°01’27,0”
57°01’26,8”
57°01’26,7”
57°01’28,2”
57°01’28,1”
57°01’27,9”
57°01’27,7”
57°01’27,6”
57°01’27,4”
57°01’27,2”
57°01’27,1”
57°01’28,5”
57°01’28,3”
57°01’28,2”
57°01’29,1”
57°01’29,0”
57°01’28,8”
57°01’26,5”
57°01’26,3”
57°01’26,0”
57°01’25,8”
57°01’25,4”
57°01’25,2”
57°01’24,8”
57°01’24,7”
57°01’26,1”
57°01’25,8”
57°01’25,5”
57°01’25,3”
57°01’24,9”
57°01’24,7”
57°01’24,4”
57°01’24,1”

24°48’18,0”
24°48’17,8”
24°48’17,6”
24°48’17,3”
24°48’17,6”
24°48’17,1”
24°48’17,0”
24°48’16,8”
24°48’16,6”
24°48’16,4”
24°48’16,3”
24°48’16,1”
24°48’15,9”
24°48’15,8”
24°48’15,6”
24°48’15,5”
24°48’19,2”
24°48’19,1”
24°48’18,9”
24°48’17,0”
24°48’16,8”
24°48’16,7”
24°48’15,1”
24°48’14,5”
24°48’14,6”
24°48’14,0”
24°48’14,0”
24°48’13,4”
24°48’13,5”
24°48’12,9”
24°48’16,8”
24°48’16,3”
24°48’16,2”
24°48’15,8”
24°48’15,7”
24°48’15,2”
24°48’15,1”
24°48’14,7”

7

600

12000*

20

8760

7

600

12000*

20

8760

7

600

12000*

20

8760
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A94A99

Korpusa k-6
ventilācijas izvads
Nr. 1-6
(6 avoti)

57°01’25,5”
57°01’25,1”
57°01’24,7”
57°01’24,4”
57°01’24,0”
57°01’23,8”

24°48’18,5”
24°48’18,1”
24°48’17,8”
24°48’17,4”
24°48’17,1”
24°48’16,8”

7

600

12000*

20

8760

A100A102

Korpusa k-7
ventilācijas izvads
Nr. 1-3
(3 avoti)

57°01’24,2”
57°01’24,3”
57°01’24,4”

24°48’20,7”
24°48’20,4”
24°48’20,2”

6

600

12000*

20

8760

A103A107

Korpusa k-8
ventilācijas izvads
Nr. 1-5
(5 avoti)

600

12000*

20

8760

Korpusa k-9
ventilācijas izvads
Nr. 1-24
(24 avoti)

24°48’21,5”
24°48’21,0”
24°48’20,7”
24°48’20,2”
24°48’19,7”
24°48’13,1”
24°48’13,5”
24°48’13,9”
24°48’14,4”
24°48’14,9”
24°48’15,3”
24°48’15,7”
24°48’16,2”
24°48’16,6”
24°48’17,1”
24°48’17,5”
24°48’17,9”
24°48’11,9”
24°48’12,3”
24°48’12,7”
24°48’13,2”
24°48’13,6”
24°48’14,1”
24°48’14,5”
24°48’15,0”
24°48’15,4”
24°48’15,9”
24°48’16,3”
24°48’16,7”

6

A108A131

57°01’24,5”
57°01’24,6”
57°01’24,8”
57°01’24,9”
57°01’25,0”
57°01’24,0”
57°01’23,9”
57°01’23,8”
57°01’23,6”
57°01’23,5”
57°01’23,4”
57°01’23,2”
57°01’23,1”
57°01’23,0”
57°01’22,8”
57°01’22,7”
57°01’22,6”
57°01’22,8”
57°01’22,6”
57°01’22,5”
57°01’22,4”
57°01’22,3”
57°01’22,1”
57°01’22,0”
57°01’21,9”
57°01’21,8”
57°01’21,6”
57°01’21,5”
57°01’21,4”

7,5

600

12000*

20

8760
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A132A149

Korpusa S-2
ventilācijas izvads
Nr. 1-18
(18 avoti)

A150A167

Korpusa S-1
ventilācijas izvads
Nr. 1-18
(katram avotam)

A kategorijas atļauja Nr. RI11IA0010

57°01’28,5”
57°01’28,2”
57°01’27,9”
57°01’27,6”
57°01’27,3”
57°01’27,0”
57°01’26,7”
57°01’26,4”
57°01’26,1”
57°01’28,6”
57°01’28,3”
57°01’28,0”
57°01’27,7”
57°01’27,4”
57°01’27,1”
57°01’26,8”
57°01’26,6”
57°01’26,2”
57°01’28,4”
57°01’28,1”
57°01’27,8”
57°01’27,5”
57°01’26,9”
57°01’27,2”
57°01’26,6”
57°01’26,3”
57°01’26,0”
57°01’28,4”
57°01’28,2”
57°01’27,9”
57°01’27,6”
57°01’27,3”
57°01’27,0”
57°01’26,7”
57°01’26,4”
57°01’26,1”

24°48’33,7”
24°48’33,7”
24°48’33,6”
24°48’33,6”
24°48’33,5”
24°48’33,5”
24°48’33,5”
24°48’33,4”
24°48’33,4”
24°48’31,2”
24°48’31,2”
24°48’31,1”
24°48’31,1”
24°48’31,0”
24°48’31,0”
24°48’30,9”
24°48’30,9”
24°48’30,8”
24°48’36,4”
24°48’36,3”
24°48’36,3”
24°48’36,2”
24°48’36,1”
24°48’36,2”
24°48’36,1”
24°48’36,0”
24°48’36,0”
24°48’35,2”
24°48’35,1”
24°48’35,1”
24°48’35,0”
24°48’35,0”
24°48’34,9”
24°48’34,9”
24°48’34,8”
24°48’34,8”

7,5

600

12000*

20

8760

7,5

600

12000*

20

8760
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A168A185

Korpusa S-3
ventilācijas izvadi
Nr. 1-18
(katram avotam)

57°01’28,2”
57°01’27,9”
57°01’27,6”
57°01’27,3”
57°01’27,0”
57°01’26,7”
57°01’26,4”
57°01’26,1”
57°01’25,8”
57°01’28,3”
57°01’28,0”
57°01’27,7”
57°01’27,4”
57°01’27,1”
57°01’26,8”
57°01’26,5”
57°01’26,3”
57°01’25,9”

A74

Krātuve Nr.1

57°01’28,4”

24°48’11,8”

4

Laukumveida avots ar
diametru 36 m

A75

Krātuve Nr.2

57°01’29,6”

24°48’13,3”

4

Laukumveida avots ar
diametru 36 m

A76

Krātuve Nr.3

57°01’24,6”

24°48’35,2”

4

Laukumveida avots ar
diametru 36 m

A77

Krātuve Nr.4

57°01’24,6”

24°48’37,7”

4

Laukumveida avots ar
diametru 36 m

A73

Krātuve Nr.5

57°01’27,5”

24°48’07,7”

6

Laukumveida avots ar
diametru 37 m

A72

Krātuve Nr.6

57°01’26,3”

24°48’08,5”

6

Laukumveida avots ar
diametru 37 m

A71

Krātuve Nr.7

57°01’25,4”

24°48’10,6”

6

Laukumveida avots ar
diametru 37 m

A kategorijas atļauja Nr. RI11IA0010

24°48’40,3”
24°48’40,3”
24°48’40,2”
24°48’40,2”
24°48’40,1”
24°48’40,1”
24°48’40,0”
24°48’40,0”
24°48’39,9”
24°48’37,8”
24°48’37,7”
24°48’37,7”
24°48’37,7”
24°48’37,6”
24°48’37,6”
24°48’37,5”
24°48’37,5”
24°48’37,4”

7,5

600

12000*

20

Ārgaisa
temperatūra
Ārgaisa
temperatūra
Ārgaisa
temperatūra
Ārgaisa
temperatūra
Ārgaisa
temperatūra
Ārgaisa
temperatūra
Ārgaisa
temperatūra

8760

8760

8760

8760

8760

8760

8760

8760
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A69

A1

A70

A84

A85
A2

A78

Korpusa k-3a
sadedzināšanas
iekārtas dūmenis
Sadedzināšanas
iekārta “Viessmann
Vitoplex 100”
Korpusa S-2
sadedzināšanas
iekārtas dūmenis
Korpusa S-1
sadedzināšanas
iekārtas dūmenis
Korpusa S3
sadedzināšanas
iekārtas dūmenis
Sadedzināšanas
iekārta “Wolf”
Graudu pieņemšanas
punkts

A79
A80
A81
A82
A83

A kategorijas atļauja Nr. RI11IA0010

Graudu
pirmapstrāde
(ciklons)
Graudu kalte (1.
ciklons)
Graudu kalte (2.
ciklons)
Graudu kalte (3.
ciklons)
SIA "BP Energy"
biogāzes ražotne

57°01’25,9”

24°48’18,6”

7,6

250

190,8

200

6360

57°01’26,8”

24°48’15,7”

7,6

250

190,8

200

6360

57°01’28,7”

24°48’32,4”

7,6

250

427,3

200

6360

57°01’28,6”

24°48’35,7”

7,6

250

427,3

200

6360

57°01’28,4”

24°48’39,0”

7,6

250

427,3

200

6360

57°01’28,6”

24°48’35,9”

7,6

250

239,36

200

6360

57°01’23,4”
57°01’23,3”
57°01’23,0”
57°01’23,1”

24°48’20,2”
24°48’20,7”
24°48’20,4”
24°48’19,9”

2

Ārgaisa
temperatūra

1400

57°01’23,3”

24°48’20,5”

12,5

600

16000

20

1440

57°01’23,7”

24°48’20,6”

4,4

750

30000

90

480

57°01’23,8”

24°48’20,7”

7,1

750

30000

90

480

57°01’23,9”

24°48’20,7”

9,7

750

30000

90

480

57°01’27,9”

24°48’10,5”

10

100

5600

100

8300

Tilpumveida avots ar
laukumu 10 × 10 m

72

No emisiju avotiem gaisā emitētās vielas (tai skaitā smakas)
13.tabula
Iekārta, process, ražotne, ceha
nosaukums
emisijas
emisijas ilgums
(h)
nosaukums
tips avota
kods(1)
dnn gadā

Piesārņojošā viela

vielas
kods(2)

Korpusa k-2
ventilācijas izvads
Nr. 1-12
(katram avotam)

020 040
-

A3-A8 24 8760 020 036
200 002
200 003
230 031
020 001
020 040

-

A9-A20 24 8760 020 036
200 002
200 003
230 031
020 001
020 040

Korpusa k-3a
ventilācijas izvads
Nr. 1-18
(katram avotam)

-

A21A38

Korpusa k-3b
ventilācijas izvads
Nr. 1-22
(katram avotam)

-

A39A60

24 8760 020 036
200 002
200 003
230 031
020 001
24 8760 020 040

A kategorijas atļauja Nr. RI11IA0010

g/s vai
ouE/s (3)

mg/m3
vai
ouE/m3

t/a vai
ouE/a (3)

(3)

020 001
Korpusa k-1
ventilācijas izvads
Nr. 1-6
(katram avotam)

nosaukums

Emisiju raksturojums pirms Gāzu attīrīšanas
attīrīšanas
iekārtas

020 036

Amonjaks
Slāpekļa (I)
oksīds
Sērūdeņradis
Daļiņas PM10
Daļiņas PM2,5
Smakas
Amonjaks
Slāpekļa (I)
oksīds
Sērūdeņradis
Daļiņas PM10
Daļiņas PM2,5
Smakas
Amonjaks
Slāpekļa (I)
oksīds
Sērūdeņradis
Daļiņas PM10
Daļiņas PM2,5
Smakas
Amonjaks
Slāpekļa (I)
oksīds
Sērūdeņradis

0,012

efeknosau
tivitāte
kums,
tips pro fakt
j.
.
-

Emisiju raksturojums pēc
attīrīšanas(5)
mg/
m3
g/s vai
t/a vai
vai
ouE/s (4)
ouE/a (4)
ouE/
m3 (4)
0,012
0,381

-

0,381

-

0,001

-

-

-

4,3×10-5

-

0,001

6,04×10-4
4,03×10-4
2,3×10-4
372,87
0,010

-

0,019
0,013
0,0007
1,18×1010
0,302

-

-

-

6,04×10-4
4,03×10-4
2,3×10-4
372,87
0,010

-

0,019
0,013
0,0007
1,18×1010
0,302

4,5×10-5

-

0,001

-

-

-

4,5×10-5

-

0,001

6,32×10-4
6,32×10-4
2,6×10-5
390,49
0,007

-

0,020
0,020
0,0008
1,23×1010
0,205

-

-

-

6,32×10-4
6,32×10-4
2,6×10-5
390,49
0,007

-

0,020
0,020
0,0008
1,23×1010
0,205

1,11×10-5

-

0,0004

-

-

-

1,11×10-5

-

0,0004

1,89×10-4
1,28×10-4
5,56×10-6
138,44
0,005

-

0,006
0,004
0,0002
4,37×109
0,152

-

-

-

1,89×10-4
1,28×10-4
5,56×10-6
138,44
0,005

-

0,006
0,004
0,0002
4,37×109
0,152

9,1×10-6

-

0,0003

-

-

-

9,1×10-6

-

0,0003

-

1,41×10

-

0,004

4,3×10

-5

1,41×10

-4

-

0,004

-

-

-4
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200 002
200 003
230 031
020 001
Korpusa k-4
ventilācijas izvads
Nr. 1-8
(katram avotam)

Korpusa k-5
ventilācijas izvads
Nr. 1-8
(katram avotam)

Korpusa k-6
ventilācijas izvads
Nr. 1-6
(katram avotam)

Korpusa k-7
ventilācijas izvads
Nr. 1-3
(katram avotam)

020 040
-

A61A68

24 8760 020 036
200 002
200 003
230 031
020 001
020 040

-

A86A93

24 8760 020 036
200 002
200 003
230 031
020 001
020 040

-

A94A99

24 8760 020 036
200 002
200 003
230 031
020 001
020 040

-

A100A102

24 8760 020 036
200 002
200 003
230 031
020 001
020 040

Korpusa k-8
ventilācijas izvads
Nr. 1-5
(katram avotam)

-

A103A107

Korpusa k-9

-

A108-

24 8760 020 036
200 002
200 003
230 031
24 8760 020 001

A kategorijas atļauja Nr. RI11IA0010

Daļiņas PM10
Daļiņas PM2,5
Smakas
Amonjaks
Slāpekļa (I)
oksīds
Sērūdeņradis
Daļiņas PM10
Daļiņas PM2,5
Smakas
Amonjaks
Slāpekļa (I)
oksīds
Sērūdeņradis
Daļiņas PM10
Daļiņas PM2,5
Smakas
Amonjaks
Slāpekļa (I)
oksīds
Sērūdeņradis
Daļiņas PM10
Daļiņas PM2,5
Smakas
Amonjaks
Slāpekļa (I)
oksīds
Sērūdeņradis
Daļiņas PM10
Daļiņas PM2,5
Smakas
Amonjaks
Slāpekļa (I)
oksīds
Sērūdeņradis
Daļiņas PM10
Daļiņas PM2,5
Smakas
Amonjaks

9,1×10-5
4,51×10-6
102,58
0,008

-

0,003
0,0002
3,23×109
0,250

-

-

-

9,1×10-5
4,51×10-6
102,58
0,008

-

0,003
0,0002
3,23×109
0,250

2,5×10-5

-

0,0009

-

-

-

2,5×10-5

-

0,0009

0,0004
2,63×10-4
1,25×10-5
244,40
0,009

-

0,013
0,008
0,0005
7,71×109
0,268

-

-

-

0,0004
2,63×10-4
1,25×10-5
244,40
0,009

-

0,013
0,008
0,0005
7,71×109
0,268

2,5×10-5

-

0,001

-

-

-

2,5×10-5

-

0,001

4,25×10-4
2,88×10-4
1,25×10-5
262,61
0,008

-

0,013
0,009
0,0005
8,28×109
0,248

-

-

-

4,25×10-4
2,88×10-4
1,25×10-5
262,61
0,008

-

0,013
0,009
0,0005
8,28×109
0,248

2,79×10-5

-

0,0009

-

-

-

2,79×10-5

-

0,0009

3,93×10-4
2,62×10-4
1,47×10-5
242,83
0,008

-

0,014
0,008
0,0005
7,66×109
0,258

-

-

-

3,93×10-4
2,62×10-4
1,47×10-5
242,83
0,008

-

0,014
0,008
0,0005
7,66×109
0,258

3,83×10-5

-

0,001

-

-

-

3,83×10-5

-

0,001

5,4×10-4
5,4×10-4
2,25×10-5
333,70
0,007

-

0,017
0,017
0,0007
1,05×1010
0,213

-

-

-

5,4×10-4
5,4×10-4
2,25×10-5
333,70
0,007

-

0,017
0,017
0,0007
1,05×1010
0,213

3,15×10-5

-

0,001

-

-

-

3,15×10-5

-

0,001

4,44×10-4
4,44×10-4
1,85×10-5
274,48
0,010

-

0,014
0,014
0,0006
8,66×109
0,310

-

-

-

4,44×10-4
4,44×10-4
1,85×10-5
274,48
0,010

-

0,014
0,014
0,0006
8,66×109
0,310
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ventilācijas izvads
Nr. 1-24
(katram avotam)

Korpusa S-2
ventilācijas izvads
Nr. 1-18
(katram avotam)

Korpusa S-1
ventilācijas izvads
Nr. 1-18
(katram avotam)

A131

020 040
020 036
200 002
200 003
230 031
020 001
020 040

-

A132A149

24 8760 020 036
200 002
200 003
230 031
020 001
020 040

-

A150A167

24 8760 020 036
200 002
200 003
230 031
020 001
020 040

Korpusa S-3
ventilācijas izvadi
Nr. 1-18
(katram avotam)

-

A168A185

Krātuve Nr. 1

-

A74

Krātuve Nr. 2

-

A75

Krātuve Nr. 3

-

A76

Krātuve Nr. 4

-

A77

Krātuve Nr. 5

-

A73

Krātuve Nr. 6

-

A72

Krātuve Nr. 7

-

A71

24 8760 020 036
200 002
200 003
230 031
020 001
24 8760
230 031
020 001
24 8760
230 031
020 001
24 8760
230 031
020 001
24 8760
230 031
020 001
24 8760
230 031
020 001
24 8760
230 031
24 8760 020 001

A kategorijas atļauja Nr. RI11IA0010

Slāpekļa (I)
oksīds
Sērūdeņradis
Daļiņas PM10
Daļiņas PM2,5
Smakas
Amonjaks
Slāpekļa (I)
oksīds
Sērūdeņradis
Daļiņas PM10
Daļiņas PM2,5
Smakas
Amonjaks
Slāpekļa (I)
oksīds
Sērūdeņradis
Daļiņas PM10
Daļiņas PM2,5
Smakas
Amonjaks
Slāpekļa (I)
oksīds
Sērūdeņradis
Daļiņas PM10
Daļiņas PM2,5
Smakas
Amonjaks
Smakas
Amonjaks
Smakas
Amonjaks
Smakas
Amonjaks
Smakas
Amonjaks
Smakas
Amonjaks
Smakas
Amonjaks

3,9×10-5

-

0,001

-

-

-

3,9×10-5

-

0,001

-4

-4

5,5×10
4,48×10-4
2,17×10-5
339,77
0,008

-

0,017
0,014
0,0007
1,07×1010
0,251

-

-

-

5,5×10
4,48×10-4
2,17×10-5
339,77
0,008

-

0,017
0,014
0,0007
1,07×1010
0,251

3,7×10-5

-

0,001

-

-

-

3,7×10-5

-

0,001

5,56×10-4
7,41×10-4
2,78×10-5
292,06
0,010

-

0,018
0,023
0,0009
9,21×109
0,312

-

-

-

5,56×10-4
7,41×10-4
2,78×10-5
292,06
0,010

-

0,018
0,023
0,0009
9,21×109
0,312

2,98×10-5

-

0,0009

-

-

-

2,98×10-5

-

0,0009

4,47×10-4
5,96×10-4
2,23×10-5
376,30
0,008

-

0,014
0,019
0,0007
1,19×1010
0,251

-

-

-

4,47×10-4
5,96×10-4
2,23×10-5
376,30
0,008

-

0,014
0,019
0,0007
1,19×1010
0,251

3,7×10-5

-

0,001

-

-

-

3,7×10-5

-

0,001

5,56×10-4
7,41×10-4
2,78×10-5
292,06
0,0003
522,23
0,0003
522,23
0,0003
522,23
0,0003
522,23
0,0004
551,48
0,0004
551,48
0,0004

-

0,018
0,023
0,0009
9,21×109
0,011
1,66×1010
0,011
1,66×1010
0,011
1,66×1010
0,011
1,66×1010
0,012
1,74×1010
0,012
1,74×1010
0,012

-

-

-

5,56×10-4
7,41×10-4
2,78×10-5
292,06
0,0003
522,23
0,0003
522,23
0,0003
522,23
0,0003
522,23
0,0004
551,48
0,0004
551,48
0,0004

-

0,018
0,023
0,0009
9,21×109
0,011
1,66×1010
0,011
1,66×1010
0,011
1,66×1010
0,011
1,66×1010
0,012
1,74×1010
0,012
1,74×1010
0,012
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230 031
Korpusa k-3a
sadedzināšanas
iekārtas dūmenis

Sadedzināšanas
iekārta
“Viessmann
Vitogas 100”

020 038
-

A69

24 6360

020 029
200 002
200 003
020 028
020 038

-

A1

24 6360

020 029
200 002
200 003
020 028
020 038

Korpusa S-2
sadedzināšanas
iekārtas dūmenis

-

A70

24 6360

020 029
200 002
200 003
020 028
020 038

Korpusa S-1
sadedzināšanas
iekārtas dūmenis

-

A84

24 6360

020 029
200 002
200 003
020 028
020 038

Korpusa S-3
sadedzināšanas
iekārtas dūmenis

-

A85

24 6360

020 029
200 002
200 003
020 028
020 038

Sadedzināšanas
iekārta “Wolf”

-

A2

Graudu pieņemšanas -

A78

020 029
24 6360 200 002
200 003
020 032
020 028
24 1440 200 002

A kategorijas atļauja Nr. RI11IA0010

Smakas
Slāpekļa
dioksīds
Oglekļa oksīds
Daļiņas PM10
Daļiņas PM2,5
Oglekļa dioksīds
Slāpekļa
dioksīds
Oglekļa oksīds
Daļiņas PM10
Daļiņas PM2,5
Oglekļa dioksīds
Slāpekļa
dioksīds
Oglekļa oksīds
Daļiņas PM10
Daļiņas PM2,5
Oglekļa dioksīds
Slāpekļa
dioksīds
Oglekļa oksīds
Daļiņas PM10
Daļiņas PM2,5
Oglekļa dioksīds
Slāpekļa
dioksīds
Oglekļa oksīds
Daļiņas PM10
Daļiņas PM2,5
Oglekļa dioksīds
Slāpekļa
dioksīds
Oglekļa oksīds
Daļiņas PM10
Daļiņas PM2,5
Sēra dioksīds
Oglekļa dioksīds
Daļiņas PM10

551,48

-

1,74×1010

-

-

-

551,48

-

1,74×1010

0,011

-

0,242

-

-

-

0,011

-

0,242

0,0061
5,7×10-4
5,7×10-4
11,23

-

0,140
0,013
0,013
257,21

-

-

-

0,0061
5,7×10-4
5,7×10-4
11,23

-

0,140
0,013
0,013
257,21

0,011

-

0,242

-

-

-

0,011

-

0,242

0,0061
5,7×10-4
5,7×10-4
11,23

-

0,140
0,013
0,013
257,21

-

-

-

0,0061
5,7×10-4
5,7×10-4
11,23

-

0,140
0,013
0,013
257,21

0,023

-

0,538

-

-

-

0,023

-

0,538

0,014
0,0013
0,0013
24,96

-

0,311
0,029
0,029
571,53

-

-

-

0,014
0,0013
0,0013
24,96

-

0,311
0,029
0,029
571,53

0,023

-

0,538

-

-

-

0,023

-

0,538

0,014
0,0013
0,0013
24,96

-

0,311
0,029
0,029
571,53

-

-

-

0,014
0,0013
0,0013
24,96

-

0,311
0,029
0,029
571,53

0,023

-

0,538

-

-

-

0,023

-

0,538

0,014
0,0013
0,0013
24,96

-

0,311
0,029
0,029
571,53

-

-

-

0,014
0,0013
0,0013
24,96

-

0,311
0,029
0,029
571,53

0,014

-

0,314

-

-

-

0,014

-

0,314

0,0035
7,42×10-4
5,68×10-4
0,0049
15,26
0,023

-

0,079
0,017
0,013
0,112
349,37
0,117

-

-

-

0,0035
7,42×10-4
5,68×10-4
0,0049
15,26
0,023

-

0,079
0,017
0,013
0,112
349,37
0,117
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punkts
(tilpumveida
avots)
Graudu
pirmapstrāde
(ciklons)

-

A79

24 1440

200 003

Daļiņas PM2,5

0,0039

-

0,020

-

-

-

0,0039

-

0,020

200 002

Daļiņas PM10

0,061

-

0,318

-

-

-

0,061

-

0,318

200 003

Daļiņas PM2,5

0,010

-

0,054

-

-

-

0,010

-

0,054

0,124

-

0,215

-

-

-

0,124

-

0,215

0,072
0,024
0,0067
131,52
0,021
0,004
0,021
0,004

-

0,124
0,042
0,011
227,27
0,037
0,006
0,037
0,006

-

-

-

0,072
0,024
0,0067
131,52
0,021
0,004
0,021
0,004

-

0,124
0,042
0,011
227,27
0,037
0,006
0,037
0,006

0,063

-

1,883

-

-

-

0,063

-

1,883

0,013

-

0,393

-

-

-

0,013

-

0,393

0,0032

-

0,096

-

-

-

0,0032

-

0,096

0,0017
0,007
79,6

-

0,050
0,209
2377,4

-

-

-

0,0017
0,007
79,6

-

0,050
0,209
2377,4

020 038
Graudu kalte (1.
ciklons)

Graudu kalte (2.
ciklons)
Graudu kalte (3.
ciklons)

-

A80

8

480

-

A81

8

480

-

A82

8

480

020 029
200 002
200 003
020 028
200 002
200 003
200 002
200 003
020 038
020 029

SIA "BP Energy"
biogāzes ražotne

-

A83

24 8300 020 040
041 012
230 001
020 028

Slāpekļa
dioksīds
Oglekļa oksīds
Daļiņas PM10
Daļiņas PM2,5
Oglekļa dioksīds
Daļiņas PM10
Daļiņas PM2,5
Daļiņas PM10
Daļiņas PM2,5
Slāpekļa
dioksīds
Oglekļa oksīds
Slāpekļa (I)
oksīds
Metāns
GOS
Oglekļa dioksīds

Piesārņojošo vielu emisijas limiti
15. tabula
Piesārņojošā viela

Emisijas avots
Nr.
p.k.

nosaukums

1
A3-A8

2
Korpusa k-1 ventilācijas

A kategorijas atļauja Nr. RI11IA0010

ģeogrāfiskās
koordinātas
Z platums
A garums
3
4
57°01’26,7”
24°48’24,2”

O2 %

nosaukums

vielas kods

g/s (ouE/s) (2)

mg/m3
(ouE/m3) (2)

t/a (ouE/a)

5
Amonjaks

6
020 001

7
0,012

8
-

9
0,381

(2)

10(1)
-
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Piesārņojošā viela

Emisijas avots
Nr.
p.k.

nosaukums
izvads Nr. 1-6
(katram avotam)

A9A20

A21A38

A39A60

Korpusa k-2 ventilācijas
izvads Nr. 1-12
(katram avotam)

Korpusa k-3a ventilācijas
izvads Nr. 1-18
(katram avotam)

Korpusa k-3b ventilācijas
izvads Nr. 1-22

A kategorijas atļauja Nr. RI11IA0010

ģeogrāfiskās
koordinātas
Z platums
A garums
57°01’26,3”
24°48’23,9”
57°01’26,0”
24°48’23,5”
57°01’25,7”
24°48’23,2”
57°01’25,3”
24°48’22,9”
57°01’25,0”
24°48’22,6”
57°01’27,2”
24°48’22,5”
57°01’27,2”
24°48’22,4”
57°01’26,9”
24°48’22,2”
57°01’26,9”
24°48’22,1”
57°01’26,6”
24°48’21,9”
57°01’26,6”
24°48’21,7”
57°01’26,2”
24°48’21,6”
57°01’26,3”
24°48’21,4”
57°01’25,9”
24°48’21,2”
57°01’25,9”
24°48’21,0”
57°01’25,5”
24°48’20,9”
57°01’25,5”
24°48’20,7”
57°01’26,3”
24°48’19,7”
57°01’26,2”
24°48’19,6”
57°01’26,0”
24°48’19,4”
57°01’26,6”
24°48’18,6”
57°01’26,5”
24°48’18,4”
57°01’26,3”
24°48’18,3”
57°01’27,7”
24°48’22,0”
57°01’27,6”
24°48’21,8”
57°01’27,4”
24°48’21,7”
57°01’26,9”
24°48’21,1”
57°01’26,8”
24°48’21,0”
57°01’26,6”
24°48’20,8”
57°01’28,4”
24°48’19,7”
57°01’28,3”
24°48’19,6”
57°01’28,1”
24°48’19,4”
57°01’27,6”
24°48’18,9”
57°01’27,5”
24°48’18,7”
57°01’27,3”
24°48’18,6”
57°01’27,8”
24°48’18,0”
57°01’27,7”
24°48’17,8”

O2 %

nosaukums

vielas kods

g/s (ouE/s) (2)

mg/m3
(ouE/m3) (2)

t/a (ouE/a)

Slāpekļa (I) oksīds
Sērūdeņradis
Daļiņas PM10
Daļiņas PM2,5
Smakas
Amonjaks
Slāpekļa (I) oksīds
Sērūdeņradis
Daļiņas PM10
Daļiņas PM2,5

020 040
020 036
200 002
200 003
230 031
020 001
020 040
020 036
200 002
200 003

4,3×10-5
6,04×10-4
4,03×10-4
2,3×10-4
372,87
0,010
4,5×10-5
6,32×10-4
6,32×10-4
2,6×10-5

-

0,001
0,019
0,013
0,0007
1,18×1010
0,302
0,001
0,020
0,020
0,0008

(2)

Smakas

230 031

390,49

-

1,23×1010

Amonjaks
Slāpekļa (I) oksīds
Sērūdeņradis
Daļiņas PM10
Daļiņas PM2,5

020 001
020 040
020 036
200 002
200 003

0,007
1,11×10-5
1,89×10-4
1,28×10-4
5,56×10-6

-

0,205
0,0004
0,006
0,004
0,0002

Smakas

230 031

138,44

Amonjaks
Slāpekļa (I) oksīds

020 001
020 040

0,005
9,1×10-6

4,37×109

-

0,152
0,0003

-
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Piesārņojošā viela

Emisijas avots
Nr.
p.k.

nosaukums
(katram avotam)

A61A68

A86A93

A94-

Korpusa k-4 ventilācijas
izvads Nr. 1-8
(katram avotam)

Korpusa k-5 ventilācijas
izvads Nr. 1-8
(katram avotam)

Korpusa k-6 ventilācijas

A kategorijas atļauja Nr. RI11IA0010

ģeogrāfiskās
koordinātas
Z platums
A garums
57°01’27,5”
24°48’17,6”
57°01’27,2”
24°48’17,3”
57°01’27,3
24°48’17,6”
57°01’27,0”
24°48’17,1”
57°01’26,8”
24°48’17,0”
57°01’26,7”
24°48’16,8”
57°01’28,2”
24°48’16,6”
57°01’28,1”
24°48’16,4”
57°01’27,9”
24°48’16,3”
57°01’27,7”
24°48’16,1”
57°01’27,6”
24°48’15,9”
57°01’27,4”
24°48’15,8”
57°01’27,2”
24°48’15,6”
57°01’27,1”
24°48’15,5”
57°01’28,5”
24°48’19,2”
57°01’28,3”
24°48’19,1”
57°01’28,2”
24°48’18,9”
57°01’29,1”
24°48’17,0”
57°01’29,0”
24°48’16,8”
57°01’28,8”
24°48’16,7”
57°01’26,5”
24°48’15,1”
57°01’26,3”
24°48’14,5”
57°01’26,0”
24°48’14,6”
57°01’25,8”
24°48’14,0”
57°01’25,4”
24°48’14,0”
57°01’25,2”
24°48’13,4”
57°01’24,8”
24°48’13,5”
57°01’24,7”
24°48’12,9”
57°01’26,1”
24°48’16,8”
57°01’25,8”
24°48’16,3”
57°01’25,5”
24°48’16,2”
57°01’25,3”
24°48’15,8”
57°01’24,9”
24°48’15,7”
57°01’24,7”
24°48’15,2”
57°01’24,4”
24°48’15,1”
57°01’24,1”
24°48’14,7”
57°01’25,5”
24°48’18,5”

O2 %

nosaukums

vielas kods

g/s (ouE/s) (2)

mg/m3
(ouE/m3) (2)

t/a (ouE/a)

Sērūdeņradis
Daļiņas PM10
Daļiņas PM2,5

020 036
200 002
200 003

1,41×10-4
9,1×10-5
4,51×10-6

-

0,004
0,003
0,0002

Smakas

230 031

102,58

-

3,23×109

Amonjaks
Slāpekļa (I) oksīds
Sērūdeņradis
Daļiņas PM10
Daļiņas PM2,5

020 001
020 040
020 036
200 002
200 003

0,008
2,5×10-5
0,0004
2,63×10-4
1,25×10-5

-

0,250
0,0009
0,013
0,008
0,0005

Smakas

230 031

244,40

-

7,71×109

Amonjaks
Slāpekļa (I) oksīds
Sērūdeņradis
Daļiņas PM10
Daļiņas PM2,5

020 001
020 040
020 036
200 002
200 003

0,009
2,5×10-5
4,25×10-4
2,88×10-4
1,25×10-5

-

0,268
0,001
0,013
0,009
0,0005

Smakas

230 031

262,61

-

8,28×109

Amonjaks

020 001

0,008

-

0,248

(2)

-

-

-

79

Piesārņojošā viela

Emisijas avots
Nr.
p.k.
A99

nosaukums
izvads Nr. 1-6
(katram avotam)

ģeogrāfiskās
koordinātas
Z platums
A garums
57°01’25,1”
24°48’18,1”
57°01’24,7”
24°48’17,8”
57°01’24,4”
24°48’17,4”
57°01’24,0”
24°48’17,1”
57°01’23,8”
24°48’16,8”

A100A102

Korpusa k-7 ventilācijas
izvads Nr. 1-3
(katram avotam)

57°01’24,2”
57°01’24,3”
57°01’24,4”

24°48’20,7”
24°48’20,4”
24°48’20,2”

A103A107

Korpusa k-8 ventilācijas
izvads Nr. 1-5
(katram avotam)

57°01’24,5”
57°01’24,6”
57°01’24,8”
57°01’24,9”
57°01’25,0”

24°48’21,5”
24°48’21,0”
24°48’20,7”
24°48’20,2”
24°48’19,7”

A108A131

Korpusa k-9 ventilācijas
izvads Nr. 1-24
(katram avotam)

57°01’24,0”
57°01’23,9”
57°01’23,8”
57°01’23,6”
57°01’23,5”

24°48’13,1”
24°48’13,5”
24°48’13,9”
24°48’14,4”
24°48’14,9”

A kategorijas atļauja Nr. RI11IA0010

O2 %

nosaukums

vielas kods

g/s (ouE/s) (2)

mg/m3
(ouE/m3) (2)

t/a (ouE/a)

Slāpekļa (I) oksīds
Sērūdeņradis
Daļiņas PM10
Daļiņas PM2,5
Smakas
Amonjaks
Slāpekļa (I) oksīds
Sērūdeņradis
Daļiņas PM10
Daļiņas PM2,5
Smakas
Amonjaks
Slāpekļa (I) oksīds
Sērūdeņradis
Daļiņas PM10
Daļiņas PM2,5
Smakas
Amonjaks
Slāpekļa (I) oksīds
Sērūdeņradis
Daļiņas PM10
Daļiņas PM2,5

020 040
020 036
200 002
200 003
230 031
020 001
020 040
020 036
200 002
200 003
230 031
020 001
020 040
020 036
200 002
200 003
230 031
020 001
020 040
020 036
200 002
200 003

2,79×10-5
3,93×10-4
2,62×10-4
1,47×10-5
242,83
0,008
3,83×10-5
5,4×10-4
5,4×10-4
2,25×10-5
333,70
0,007
3,15×10-5
4,44×10-4
4,44×10-4
1,85×10-5
274,48
0,010
3,9×10-5
5,5×10-4
4,48×10-4
2,17×10-5

-

0,0009
0,014
0,008
0,0005
7,66×109
0,258
0,001
0,017
0,017
0,0007
1,05×1010
0,213
0,001
0,014
0,014
0,0006
8,66×109
0,310
0,001
0,017
0,014
0,0007

(2)

-

-

-
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Piesārņojošā viela

Emisijas avots
Nr.
p.k.

A132A149

nosaukums

Korpusa S-2 ventilācijas
izvads Nr. 1-18
(katram avotam)

A kategorijas atļauja Nr. RI11IA0010

ģeogrāfiskās
koordinātas
Z platums
A garums
57°01’23,4”
24°48’15,3”
57°01’23,2”
24°48’15,7”
57°01’23,1”
24°48’16,2”
57°01’23,0”
24°48’16,6”
57°01’22,8”
24°48’17,1”
57°01’22,7”
24°48’17,5”
57°01’22,6”
24°48’17,9”
57°01’22,8”
24°48’11,9”
57°01’22,6”
24°48’12,3”
57°01’22,5”
24°48’12,7”
57°01’22,4”
24°48’13,2”
57°01’22,3”
24°48’13,6”
57°01’22,1”
24°48’14,1”
57°01’22,0”
24°48’14,5”
57°01’21,9”
24°48’15,0”
57°01’21,8”
24°48’15,4”
57°01’21,6”
24°48’15,9”
57°01’21,5”
24°48’16,3”
57°01’21,4”
24°48’16,7”
57°01’28,5”
24°48’33,7”
57°01’28,2”
24°48’33,7”
57°01’27,9”
24°48’33,6”
57°01’27,6”
24°48’33,6”
57°01’27,3”
24°48’33,5”
57°01’27,0”
24°48’33,5”
57°01’26,7”
24°48’33,5”
57°01’26,4”
24°48’33,4”
57°01’26,1”
24°48’33,4”
57°01’28,6”
24°48’31,2”
57°01’28,3”
24°48’31,2”
57°01’28,0”
24°48’31,1”
57°01’27,7”
24°48’31,1”
57°01’27,4”
24°48’31,0”
57°01’27,1”
24°48’31,0”
57°01’26,8”
24°48’30,9”
57°01’26,6”
24°48’30,9”
57°01’26,2”
24°48’30,8”

O2 %

nosaukums

vielas kods

g/s (ouE/s) (2)

mg/m3
(ouE/m3) (2)

t/a (ouE/a)

Smakas

230 031

339,77

-

1,07×1010

Amonjaks
Slāpekļa (I) oksīds
Sērūdeņradis
Daļiņas PM10
Daļiņas PM2,5

020 001
020 040
020 036
200 002
200 003

0,008
3,7×10-5
5,56×10-4
7,41×10-4
2,78×10-5

-

0,251
0,001
0,018
0,023
0,0009

(2)

Smakas

230 031

292,06

-

9,21×109
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Piesārņojošā viela

Emisijas avots
Nr.
p.k.

A150A167

A168A185

A74

nosaukums

Korpusa S-1 ventilācijas
izvads Nr. 1-18
(katram avotam)

Korpusa S-3 ventilācijas
izvadi Nr. 1-18
(katram avotam)

Krātuve Nr. 1

A kategorijas atļauja Nr. RI11IA0010

ģeogrāfiskās
koordinātas
Z platums
A garums
57°01’28,4”
24°48’36,4”
57°01’28,1”
24°48’36,3”
57°01’27,8”
24°48’36,3”
57°01’27,5”
24°48’36,2”
57°01’26,9”
24°48’36,1”
57°01’27,2”
24°48’36,2”
57°01’26,6”
24°48’36,1”
57°01’26,3”
24°48’36,0”
57°01’26,0”
24°48’36,0”
57°01’28,4”
24°48’35,2”
57°01’28,2”
24°48’35,1”
57°01’27,9”
24°48’35,1”
57°01’27,6”
24°48’35,0”
57°01’27,3”
24°48’35,0”
57°01’27,0”
24°48’34,9”
57°01’26,7”
24°48’34,9”
57°01’26,4”
24°48’34,8”
57°01’26,1”
24°48’34,8”
57°01’28,2”
24°48’40,3”
57°01’27,9”
24°48’40,3”
57°01’27,6”
24°48’40,2”
57°01’27,3”
24°48’40,2”
57°01’27,0”
24°48’40,1”
57°01’26,7”
24°48’40,1”
57°01’26,4”
24°48’40,0”
57°01’26,1”
24°48’40,0”
57°01’25,8”
24°48’39,9”
57°01’28,3”
24°48’37,8”
57°01’28,0”
24°48’37,7”
57°01’27,7”
24°48’37,7”
57°01’27,4”
24°48’37,7”
57°01’27,1”
24°48’37,6”
57°01’26,8”
24°48’37,6”
57°01’26,5”
24°48’37,5”
57°01’26,3”
24°48’37,5”
57°01’25,9”
24°48’37,4”
57°01’28,4”
24°48’11,8”

O2 %

nosaukums

vielas kods

g/s (ouE/s) (2)

mg/m3
(ouE/m3) (2)

t/a (ouE/a)

Amonjaks
Slāpekļa (I) oksīds
Sērūdeņradis
Daļiņas PM10
Daļiņas PM2,5

020 001
020 040
020 036
200 002
200 003

0,010
2,98×10-5
4,47×10-4
5,96×10-4
2,23×10-5

-

0,312
0,0009
0,014
0,019
0,0007

(2)

Smakas

230 031

376,30

-

1,19×1010

Amonjaks
Slāpekļa (I) oksīds
Sērūdeņradis
Daļiņas PM10
Daļiņas PM2,5

020 001
020 040
020 036
200 002
200 003

0,008
3,7×10-5
5,56×10-4
7,41×10-4
2,78×10-5

-

0,251
0,001
0,018
0,023
0,0009

Smakas

230 031

292,06

-

9,21×109

Amonjaks

020 001

0,0003

-

0,011

-
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Piesārņojošā viela

Emisijas avots
Nr.
p.k.

nosaukums

ģeogrāfiskās
koordinātas
Z platums
A garums

A75

Krātuve Nr. 2

57°01’29,6”

24°48’13,3”

A76

Krātuve Nr. 3

57°01’24,6”

24°48’35,2”

A77

Krātuve Nr. 4

57°01’24,6”

24°48’37,7”

A73

Krātuve Nr. 5

57°01’27,5”

24°48’07,7”

A72

Krātuve Nr. 6

57°01’26,3”

24°48’08,5”

A71

Krātuve Nr. 7

57°01’25,4”

24°48’10,6”

A69

Korpusa k-3a
sadedzināšanas iekārtas
dūmenis

57°01’25,9”

24°48’18,6”

A1

Sadedzināšanas iekārta
“Viessmann Vitogas 100”

57°01’26,8”

24°48’15,7”

A70

Korpusa S-2
sadedzināšanas iekārtas
dūmenis

57°01’28,7”

24°48’32,4”

A84

Korpusa S-1
sadedzināšanas iekārtas
dūmenis

57°01’28,6”

24°48’35,7”

A85

Korpusa S-3
sadedzināšanas iekārtas
dūmenis

57°01’28,4”

24°48’39,0”

A2

Sadedzināšanas iekārta
“Wolf”

57°01’28,6”

24°48’35,9”

A kategorijas atļauja Nr. RI11IA0010

O2 %

nosaukums

vielas kods

g/s (ouE/s) (2)

mg/m3
(ouE/m3) (2)

t/a (ouE/a)

Smakas
Amonjaks
Smakas
Amonjaks
Smakas
Amonjaks
Smakas
Amonjaks
Smakas
Amonjaks
Smakas
Amonjaks
Smakas
Slāpekļa dioksīds
Oglekļa oksīds
Daļiņas PM10
Daļiņas PM2,5
Slāpekļa dioksīds
Oglekļa oksīds
Daļiņas PM10
Daļiņas PM2,5
Slāpekļa dioksīds
Oglekļa oksīds
Daļiņas PM10
Daļiņas PM2,5
Slāpekļa dioksīds
Oglekļa oksīds
Daļiņas PM10
Daļiņas PM2,5
Slāpekļa dioksīds
Oglekļa oksīds
Daļiņas PM10
Daļiņas PM2,5
Slāpekļa dioksīds
Oglekļa oksīds
Daļiņas PM10

230 031
020 001
230 031
020 001
230 031
020 001
230 031
020 001
230 031
020 001
230 031
020 001
230 031
020 038
020 029
200 002
200 003
020 038
020 029
200 002
200 003
020 038
020 029
200 002
200 003
020 038
020 029
200 002
200 003
020 038
020 029
200 002
200 003
020 038
020 029
200 002

522,23
0,0003
522,23
0,0003
522,23
0,0003
522,23
0,0004
551,48
0,0004
551,48
0,0004
551,48
0,011
0,0061
5,7×10-4
5,7×10-4
0,011
0,0061
5,7×10-4
5,7×10-4
0,023
0,014
0,0013
0,0013
0,023
0,014
0,0013
0,0013
0,023
0,014
0,0013
0,0013
0,014
0,0035
7,42×10-4

-

1,66×1010
0,011
1,66×1010
0,011
1,66×1010
0,011
1,66×1010
0,012
1,74×1010
0,012
1,74×1010
0,012
1,74×1010
0,242
0,140
0,013
0,013
0,242
0,140
0,013
0,013
0,538
0,311
0,029
0,029
0,538
0,311
0,029
0,029
0,538
0,311
0,029
0,029
0,314
0,079
0,017

(2)

-

3

3

3

3

3

3
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Piesārņojošā viela

Emisijas avots
Nr.
p.k.

nosaukums

ģeogrāfiskās
koordinātas
Z platums
A garums

A78

Graudu pieņemšanas
punkts
(tilpumveida avots)

57°01’23,4”
57°01’23,3”
57°01’23,0”
57°01’23,1”

24°48’20,2”
24°48’20,7”
24°48’20,4”
24°48’19,9”

A79

Graudu pirmapstrāde
(ciklons)

57°01’23,3”

24°48’20,5”

A80

Graudu kalte (1. ciklons)

57°01’23,7”

24°48’20,6”

A81

Graudu kalte (2. ciklons)

57°01’23,8”

24°48’20,7”

A82

Graudu kalte (3. ciklons)

57°01’23,9”

24°48’20,7”

A83

SIA "BP Energy" biogāzes
ražotne

57°01’27,9”

24°48’10,5”

O2 %

nosaukums

vielas kods

g/s (ouE/s) (2)

mg/m3
(ouE/m3) (2)

t/a (ouE/a)

Daļiņas PM2,5
Sēra dioksīds
Daļiņas PM10

200 003
020 032
200 002

5,68×10-4
0,0049
0,023

-

0,013
0,112
0,117

Daļiņas PM2,5

200 003

0,0039

-

0,020

Daļiņas PM10
Daļiņas PM2,5
Slāpekļa dioksīds
Oglekļa oksīds
Daļiņas PM10
Daļiņas PM2,5
Daļiņas PM10
Daļiņas PM2,5
Daļiņas PM10
Daļiņas PM2,5
Slāpekļa dioksīds
Oglekļa oksīds
Slāpekļa (I) oksīds
Metāns
GOS

200 002
200 003
020 038
020 029
200 002
200 003
200 002
200 003
200 002
200 003
020 038
020 029
020 040
041 012
230 001

0,061
0,010
0,124
0,072
0,024
0,0067
0,021
0,004
0,021
0,004
0,063
0,013
0,0032
0,0017
0,007

-

0,318
0,054
0,215
0,124
0,042
0,011
0,037
0,006
0,037
0,006
1,883
0,393
0,096
0,050
0,209

(2)

-

-

3

-

3

Piezīmes.
(1)
Aizpilda iekārtām, kurām skābekļa saturu dūmgāzēs vai izplūdes gāzēs nosaka normatīvie akti.
(2)
Datus par piesārņojošo vielu emisiju norāda gramos sekundē (g/s); miligramos kubikmetrā (mg/m3) un tonnās gadā (t/gadā). Datus par smaku emisiju norāda
smakas vienībās vienā kubikmetrā gāzes standartapstākļos (ouE/m3), smaku vienībās sekundē (ouE/s) un smaku vienībās gadā (ouE/gadā)

A kategorijas atļauja Nr. RI11IA0010
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Piesārņojošās vielas notekūdeņos
16.tabula
Pēc attīrīšanas
Izplūdes vietas
identifikācijas
numurs

Piesārņojošā viela, kods

Meliorācijas
grāvis
(identifikācijas
numurs
N100793)

230 026 Suspendētās vielas
230 004 Ķīmiskā skābekļa
patēriņš (ĶSP)
230 003 Bioloģiskais
skābekļa patēriņš (BSP5)
230 015 Kopējais slāpeklis
(Nkop)
230 016 Kopējais fosfors
(Pkop)

Piesārņojuma
samazinājuma
procenti, %
90

Maksimāli pieļaujamā
piesārņojošo vielu
robežvērtība, mg/l
24 stundās (vidēji)
<35

50-75

125

<0,0625

50-75

25

<0,0175

10-15

Atbilstoša attīrīšana

10-15

Atbilstoša attīrīšana

tonnas gadā (vidēji)
<0,00125

Piezīmes.
(1)
Novadīšanas vietai norāda Valsts vides dienesta reģionālās vides pārvaldes piešķirto identifikācijas numuru. Ja šāds numurs nav piešķirts, aili neaizpilda.
(2)
Vielas kods saskaņā ar valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" apstiprinātu sarakstu.
(3)
Norāda tikai atļaujā

A kategorijas atļauja Nr. RI11IA0010
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Tieša notekūdeņu un lietus ūdeņu izplūde ūdens objektos (grāvī, upē, ezerā, jūrā)
17.tabula
Novadīšanas vietas
nosaukums un adrese
(vieta)

Novadīšanas vietas
identifikācijas
numurs (1)

Attīrīto
sadzīves
notekūdeņu
un lietus
notekūdeņu
izplūde,
Siguldas
novads,
Allažu
pagasts,
„Krastmalas”

N100793

Notekūdeņu izplūde no
NAI

Lietus ūdens
kanalizācija

A kategorijas atļauja Nr. RI11IA0010

Novadīšanas
vietas
ģeogrāfiskās
koordinātas

Notekūdeņu
daudzums

Saņemošais ūdensobjekts

ūdens saimūdens
Z
A garums nosaukumsnieciskā iecirkņa caurtece
platums
kods(2)
(m3/h)

57º01'28'' 24º48'23''

meliorācijas
grāvis

lietus
57º01'23'' 24º48'23'' notekūdeņu
kanalizācija

m3/d
(vidēji)

kubikmetri gadā
(vidēji)

412345243

1790

390

20 500

-

-

1,3

500

Novadīšanas
ilgums (3)
(stundas diennaktī
vai dienas gadā)

24 h/dnn
365 dienas
nevienmērīgs

24 h/dnn
365 d/gadā
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Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem
21. tabula

Atkritumu
klase(1)

Atkritumu
nosaukums(2)

200301

Nešķiroti sadzīves
atkritumi

180202

020102

200121

190805

020103

Atkritumi, kuru
savākšanai un
uzglabāšanai
noteiktas īpašas
prasības, lai
novērstu un
aizkavētu infekcijas
izplatīšanos
(veterinārmedicīnis
kie atkritumi)
Dzīvnieku audu
atkritumi
Luminiscentās
spuldzes un citi
dzīvsudabotu
saturoši atritumi
Sadzīves
notekūdeņu
attīrīšanas dūņas
Augu audu
atkritumi

Atkritum Pagaidu
u
glabāšan
bīstamība ā (tonnas
(3)
gadā)

Ienākošā atkritumu plūsma (t/a)
saražots
saņemts no
citiem
galvenais
tonnas uzņēmumiem Kopā
avots(4)
gadā (uzņēmējasbiedrībām)

Izejošā atkritumu plūsma (t/a)
pārstrādāts
apglabāts
nodots
citiem
uzņēmumie
Rkopā
daudauDm
kods
dzums (5) dzums kods(6)
(uzņēmējsbiedrībām)

Uzņēmuma
darbības
nodrošināšana

6

-

6

-

-

-

-

6

6

0,6

Ražošana

3

-

3

-

-

-

-

3

3

Bīstami

40

Ražošana

200

-

200

-

-

-

-

200

200

Bīstami

0,1

Apgaismojum
s

0,1

-

0,1

-

-

-

-

0,1

0,1

Nav
bīstami

1,1

1,1

-

1,1

-

-

-

-

1,1

1,1

Nav
bīstami

1

50

-

50

-

-

-

D2

50

50

Nav
bīstami

*

Bīstami

Uzņēmuma
darbības
nodrošināšana
Graudu
pirmapstrāde
un kalte

Piezīmes.
(1) (2) (3)
, , Atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada 19.aprīļa noteikumiem Nr.302 "Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus" un Ministru
kabineta 2006.gada 2.maija noteikumiem Nr.362 "Noteikumi par notekūdeņu dūņu un to komposta izmantošanu, monitoringu un kontroli".
(4)
Atsauce jāsniedz par galveno darbību un procesu katram atkritumu veidam.
(5)
R-kods – atkritumu reģenerācijas veids saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 26.aprīļa noteikumiem Nr.319 "Noteikumi par atkritumu reģenerācijas un apglabāšanas veidiem".
(6)
D-kods – atkritumu apglabāšanas veids saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 26.aprīļa noteikumiem Nr.319 "Noteikumi par atkritumu reģenerācijas un apglabāšanas veidiem".
A kategorijas atļauja Nr. RI11IA0010

87

*atbilstoši konteineru ietilpībai

Atkritumu savākšana un pārvadāšana
22. tabula
Komersants,
Pārvadāto
kas veic
atkritumu
Komersants,
Pārvadāšanas
atkritumu
daudzums
kas saņem
veids(5)
pārvadājumus
(tonnas/
atkritumus
(vai atkritumu
gadā)
radītājs)
Komersants kam ir attiecīgā
6
Autotransports
atkritumu apsaimniekošanas
atļauja

Atkritumu
klase(1)

Atkritumu nosaukums(2)

Atkritumu
bīstamība(3)

Savākšanas
veids(4)

200301

Nešķiroti sadzīves atkritumi

Nav bīstami

Konteineri

180202

Atkritumi, kuru savākšanai un uzglabāšanai
noteiktas īpašas prasības, lai novērstu un
aizkavētu infekcijas izplatīšanos
(veterinārmedicīniskie atkritumi)

Bīstami

Speciāli
konteineri

3

Autotransports

020102

Dzīvnieku audu atkritumi

Bīstami

Metāla tvertne

200

Autotransports

200121

Luminiscentās spuldzes un citi dzīvsudrabu
saturoši atritumi

Bīstami

Metāla tvertne

0,1

Autotransports

190805

Sadzīves notekūdeņu attīrīšanas dūņas

Nav bīstami

Speciāli
konteineri

0,1

Autotransports

Komersants kam ir attiecīgā
atkritumu apsaimniekošanas
atļauja
Komersants kam ir attiecīgā
atkritumu apsaimniekošanas
atļauja
Komersants kam ir attiecīgā
atkritumu apsaimniekošanas
atļauja
Komersants kam ir attiecīgā
atkritumu apsaimniekošanas
atļauja
Zemnieku saimniecības

020103
Augu audu atkritumi
Nav bīstami
Konteineri
50
Autotransports
Piezīmes.
(1) (2) (3)
, , Saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 19.aprīļa noteikumiem Nr.302 „Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus”.
(4)
Konteineri, mucas, maisi un citi.
(5)
Autotransports, dzelzceļš, jūras transports
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Pielikumi
1. pielikums
Pievienotie dokumenti (norādes par datumiem, tai skaitā iesniegumu un tā precizējumu vai
papildinājumu iesniegšanas datumi, sabiedrības, pašvaldības, citu iestāžu priekšlikumi un
operatora skaidrojumi, protokoli par tikšanos ar operatoru un iestāžu pārstāvjiem,
sabiedriskās apspriešanas protokoli)
Informācija par dokumentiem

Iesniegts Pārvaldē

SIA „BALTIC PORK” 23.07.2018. iesniegums A kategorijas
piesārņojošas darbības atļaujas izmaiņām

23.07.2018.

Pārvaldes 06.08.2018. vēstule Nr. 4.5.-09/5560

-

SIA „BALTIC PORK” 05.10.2018. iesniegums A kategorijas
piesārņojošas darbības atļaujas izmaiņām

08.10.2018.

Pārvaldes 22.10.2018. vēstule Nr. 4.5.-09/7301
Pārvaldes 26.11.2018. vēstule Nr. 4.5.-09/8144

-

Pārvaldes 28.11.2018. vēstule Nr. 4.5.-09/8214
Veselības inspekcijas 05.03.2018. atzinums Nr. 2.3.321/3998/2134 Par iesniegumu A kategorijas piesārņojošas
darbības atļaujas saņemšanai

05.03.2018.

Siguldas novada domes 23.11.2018. vēstule Nr. 5.2-54-33261

23.11.2018.

SIA
„ESTONIAN,
LATVIAN
ENVIRONMENT” 03.01.2019. vēstule

07.01.2019.
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2. pielikums
Iesnieguma kopsavilkums
1.1. Iekārtas nosaukums, informācija par operatoru, īpašnieku un iekārtas atrašanās vietu
Iekārtas nosaukums: Cūku audzēšanas komplekss “Krastmalas”
Īpašnieks un operators: SIA “Baltic Pork”, juridiskā adrese: “Krastmalas”, Allažu pagasts,
Siguldas novads, LV-2154, reģistrācijas numurs: 40003486540.
Atrašanās vieta: “Krastmalas”, Allažu pagasts, Siguldas novads, LV-2154
Cūku audzēšanas komplekss atrodas zemes vienībās “Akotiņi” ar kadastra Nr. 8042 007 0091,
“Akots” ar kadastra apzīmējumu Nr. 8042 007 0089 un “Krastmalas” ar kadastra Nr. 8042 007
0068..
1.2. Īss ražošanas apraksts un iemesls, kāpēc nepieciešama atļauja
Paredzētās piesārņojošās darbības veids atbilstoši likuma „Par piesārņojumu” 1. pielikuma:
(6) daļas 6. punkta b apakšpunktam – fermas intensīvai cūku un mājputnu audzēšanai, kurās ir
vairāk nekā 2000 gaļas cūku, kuru svars pārsniedz 30 kilogramus; 6. punkta c apakšpunktam –
fermas intensīvai cūku un mājputnu audzēšanai, kurās ir vairāk nekā 750 sivēnmāšu;
Atbilstoši MK 30.11.2010. noteikumu Nr. 1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C
kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo
darbību veikšanai” 1. pielikuma:
5.punkta 5.11. apakšpunktam – iekārtas dzīvnieku un augu izcelsmes atkritumu (tai skaitā
dzīvnieku mēsli un atkritumi no lopkautuvēm) uzglabāšanai, reģenerācijai vai apstrādei (arī
iekārtas kompostēšanai un biogāzes iekārtas), kuru uzņemšanas jauda ir 30 un vairāk tonnu
dienā;
2. pielikuma 1. punkta 1.1. apakšpunktam - sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā siltuma
jauda ir vienāda ar vai lielāka par 0,2 un mazāka par 5 megavatiem un kuras kā kurināmo
izmanto biomasu, kūdru vai gāzveida kurināmo; 1.2. apakšpunktam - sadedzināšanas iekārtas,
kuru nominālā siltuma jauda ir vienāda ar vai lielāka par 0,2 un mazāka par 0,5 megavatiem, ja
sadedzināšanas iekārtā izmanto šķidro kurināmo, izņemot degvieleļļu (mazutu); 1.3.
apakšpunktam – degvielas uzpildes stacijas ar degvielas apjomu (lielāko kopējo degvielas
daudzumu, kas pārsūknēts pēdējo triju gadu laikā) līdz 2000 m3 gadā.
Piesārņojošās darbības atļauja tiek pieprasīta, jo plānots dzīvnieku turēšana svietu skaita
palielināšana, kam veikts ietekmes uz vidi novērtējums (VPVB atzinums Nr. 5-04/1 par cūku
audzēšanas kompleksa “Krastmalas” pārbūves Siguldas novada Allažu pagastā ietekmes uz vidi
novērtējuma ziņojumu, izsniegts 2018. gada 22. janvārī. Siguldas novada pašvaldības dome
2016. gada 18. maijā pieņēma lēmumu Nr. 5 par paredzētās darbības akceptu, atbalstot ziņojumā
izvirzīto B alternatīvu (dzīvnieku turēšanas vieta skaita palielināšanai līdz 20 916 vietām)).
Atļauja tiek pieprasīta 20 916 vienlaicīgi aizpildītām dzīvnieku turēšanas vietām šādām
dzīvnieku kategorijām:
Nobarojamās cūkas - 1 752 vietas;
Sivēnmātes (atnešanās (zīdītājas) sivēnmātes ar sivēniem, grūsnās un
sēklojamās sivēnmātes, jauncūkas) – 4 394 vietas;
Kuiļi – 30 vietas;
Atšķirtie sivēni – 14 740 vietas.
Šķidrmēslu/fermentācijas atlieku uzglabāšanas krātuvju ietilpība paredzēta līdz 35 400 m3.
Graudu uzglabāšanai 6 uzglabāšanas bunkuros ar kopējo ietilpību 21 864 m3 (katra bunkura
ietilpība 3644 m3) ar maksimālo apjomu līdz 30 000 tonnām/gadā.
Graudu kaltei “Cimbria” AG-12 ar uzstādīto jaudu 1,5 MW, kurināmais – sašķidrinātā gāze.
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Siltumenerģijas ražošanai:
•5 sadedzināšanas iekārtās ar kopējo uzstādīto siltuma jaudu 1,75 MW, kurināmais - sašķidrinātā
gāze;
•1 sadedzināšanas iekārtā ar kopējo uzstādīto siltuma jaudu 0,22 MW, kurināmais –
dīzeļdegviela.
SIA „BP Energy” biogāzes ražotnei, izmantojot SIA “Baltic Pork” cūku kompleksa šķidrmēslus,
un koģenerācijas stacijai PRO2 ar plānoto ražošanas jaudu 245 kWh elektroenerģijas un 180
kWh siltumenerģijas gadā.
Dīzeļdegvielas uzglabāšanai 10 m3 tvertnē līdz 100 m3/gadā.
Pazemes ūdens ieguvei no artēziskajiem urbumiem – līdz 67 204 m3/gadā.
1.3. Ūdens patēriņš
Ūdens tiek saņemts no uzņēmumam piederošiem ūdensapgādes urbumiem. Ūdens tiek
lietots uzņēmuma darbinieku sadzīves vajadzībām un cūku audzēšanas procesos. Paredzētais
ūdens patēriņš: līdz 67 204 m3/gadā.
1.4. Galvenie izejmateriāli (arī kurināmais un degviela) un to lietojums
Ražošanas procesā tiek izmantota barība un tās piedevas, kā arī dezinfekcijas līdzekļi,
graudu kaltē tiek apstrādāti graudi, kā kurināmais un degviela tiek izmantota dīzeļdegviela, kā
kurināmais tiek izmantota sašķidrinātā propāna gāze.
1.5. Bīstamo ķīmisko vielu lietošana un plānotie pasākumi to aizvietošanai
Dezinfekcijai un biodrošības pasākumu nodrošināšanai tiek izmantots dezinfekcijas līdzeklis
Virocid. Patēriņš gadā plānots līdz 400 l un tas tiek lietots atšķaidīts ar ūdeni līdz nepieciešamajai
koncentrācijai.
Kā kurināmais un degviela tiek izmantota dīzeļdegviela, ko uzglabā 10 m3 tvertnē kompleksa
teritorijā.
Kā kurināmais tiek izmantota sašķidrinātā propāna gāze, ko uz glabā 2 tvertnēs ar kopējo ietilpību
12 m3, kas pieder un kuras apsaimnieko SIA “Latvijas Propāna gāze”.
Uzņēmums neplāno pasākumus šo bīstamo ķīmisko vielu aizvietošanai, jo to izmantošana
nepieciešama kompleksa darbības nodrošināšanai un nav pieejami līdzvērtīgi aizvietotāji.
1.6. Nozīmīgās emisijas gaisā un ūdenī (koncentrācijas un ikgadējie lielumi)
Emisijas gaisā
No dzīvnieku novietnēm, digestāta krātuvēm, apkures katliem, graudu apstrādes un biogāzes
ražotnes kopējais piesārņojošo vielu daudzums gadā prognozējams līdz 42,58 t amonjaka (NH3),
0,25 t slāpekļa (I) oksīda (N2O), 2,26 t sērūdeņraža (H2S), 3,97 t slāpekļa dioksīda (NO2), 1,50 t
oglekļa oksīda (CO), 0,11 t sēra dioksīda (SO2), 0,05 t gadā metāna (NH4), 2,93 t daļiņu PM10 (t.sk.
daļiņu PM2,5), 0,21 t gaistošo organisko savienojumu (GOS) un līdz 4 955,8 t oglekļa dioksīda
(CO2). Smakas emisijas prognozējamas līdz 2,73×1011 ouE gadā.
Emisijas ūdenī
Visi kompleksā radušies sadzīves notekūdeņi pirms nodošanas meliorācijas grāvī tiek attīrīti
lokālajā notekūdeņu attīrīšanas iekārtā. Iekārta tiek regulāri apsekota, lai pārliecinātos par tās
darbības efektivitāti.
Uzņēmuma teritorijā lietus ūdeņi no ēku jumtiem tiek savākti un novadīti lietus kanalizācijā, kas
izplūst meliorācijas grāvī. Reizi gadā tiek veiktas ūdens analīzes notekūdeņu izplūdē meliorācijas
grāvī.
Lai kontrolētu gruntsūdeņu piesārņojumu, uzņēmuma teritorijā ir izveidota gruntsūdens
monitoringa sistēma. Gruntsūdens kvalitāte tiek analizēta divas reizes gadā..
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1.7. Atkritumu veidošanās un to apstrāde
Uzņēmuma darbības rezultātā veidojas sekojoši atkritumu veidi:
• nešķiroti sadzīves atkritumi,
• atkritumi, kuru savākšanai un uzglabāšanai noteiktas īpašas prasības, lai novērstu un
aizkavētu infekcijas izplatīšanos (veterinārmedicīniskie atkritumi),
• dzīvnieku audu atkritumi,
• luminiscentās spuldzes un citi dzīvsudabotu saturoši atritumi,
• sadzīves notekūdeņu attīrīšanas dūņas.
1.8. Trokšņa emisijas līmenis
SIA “BALTIC PORK” darbībā identificējamas 2 nozīmīgas trokšņa avotu grupas transportēšanas laikā radītais troksnis un ārpus ēkām novietoto iekārtu (ventilācijas izvadu, sūkņu,
koģenerācijas stacijas) radītais troksnis.
Pamatojoties uz modelēšanas rezultātiem, tika konstatēts, ka, tika konstatēts, ka, īstenojot
paredzēto darbību, atsevišķās dzīvojamās apbūves teritorijās ir prognozējams kopējā trokšņa līmeņa
pieaugums, nepārsniedzot MK 07.01.2014. noteikumos Nr. 16 “Trokšņa novērtēšanas un
pārvaldības kārtība” noteiktos trokšņa robežlielumus.
Gadījumā, ja tiek saņemtas sūdzības par trokšņa līmeņa pieaugumu no SIA “BALTIC PORK”
tuvumā novietotajām dzīvojamām apbūves teritorijām, rekomendējams veikt vides trokšņa
monitoringu, lai konstatētu sūdzības pamatotību un identificētu iespējamos trokšņa rašanās cēloņus.
1.9. Iespējamo avāriju novēršana
Lai samazinātu ugunsgrēka izcelšanās iespējamību, tiek ievērotas visas ugunsdrošības prasības un ir
izstrādāta drošības instruktāža.
Izmantojot bīstamās ķīmiskās vielas, tiek ievērotas drošības prasības, kas aprakstītas drošības datu
lapās.
Avāriju un ārkārtas situācijā darbinieki rīkojas saskaņā ar uzņēmumā izstrādātajiem reaģēšanas
pasākumiem avāriju un ārkārtas gadījumos.
2.1. Nākotnes plāni
Saskaņā ar iesniegumā norādīto SIA “BALTIC PORK” plāno kompleksa pārbūvi, kas
ietver:
- kopējās dzīvnieku turēšanas lietderīgās platības palielināšanu, resp. esošās atšķirto sivēnu
novietnes s-1 paplašināšana ar jauniem korpusiem s-2 un s-3, kā arī esošās novietnes k-3a
un k-3b paplašināšana, izbūvējot k-9 korpusu;
- 3 jaunu fermentācijas atlieku uzglabāšanas krātuvju būvniecību un visu esošo un jauno
krātuvju pārklāšanu ar stacionāriem jumtiem;
- 2 papildus graudu uzglabāšanas tvertņu uzstādīšanu;
- Traktorcisternu uzpildes vietas izveidi.
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3. pielikums
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4. pielikums
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5.pielikums
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6.pielikums
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7.pielikums
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8.pielikums
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9.pielikums
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10.pielikums
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