Latvijas Republikas Vides ministrija

VIDES PĀRRAUDZĪBAS VALSTS BIROJS
Reģ.Nr. 90000628077, Rūpniecības iela 23, Rīga, LV - 1045 (tālrunis: 7321173; fakss: 7321049)

Atzinums Nr. 3
par SIA “Starteris” cūku audzēšanas kompleksa “Brīvkalni”
būvniecības Ģibuļu pagastā ietekmes uz vidi novērtējuma noslēguma
ziņojumu
Derīgs līdz 2009.gada 7.aprīlim.
Paredzētās darbības ierosinātājs - SIA “Starteris”, reģistrācijas Nr.40003665470,
adrese: “Brīvnieki”, Ģibuļu pagasts, Talsu rajons, LV - 3297, tālr. 6405284.
Noslēguma
ziņojuma
izstrādātājs
–
SIA
“Ekohelp”,
reģistrācijas
Nr.LV40003043641, adrese: Eksporta iela 5-333, Rīga, LV 1010, tālr.7325780.
Pamatojoties uz 2006.gada 1.martā Vides pārraudzības valsts birojā iesniegto SIA
“Starteris” cūku audzēšanas kompleksa “Brīvkalni” būvniecības Ģibuļu pagastā
ietekmes uz vidi novērtējuma noslēguma ziņojumu, tika uzsākta atzinuma
sagatavošanas un izdošanas procedūra saskaņā ar likuma “Par ietekmes uz vidi
novērtējumu” 19.pantu.

1. Paredzētās darbības nosaukums - cūku audzēšanas kompleksa “Brīvkalni”
būvniecība Ģibuļu pagastā.

2. Paredzētās darbības iespējamā norises vieta – Talsu rajona Ģibuļu pagastā,
nekustamais īpašums “Brīvnieki” (zemes kadastra Nr.8854-008-0160; 8854-0080161, zemes gabala kopplatība 18,51 ha).
3. Īss paredzētās darbības raksturojums
Ietekmes uz vidi novērtējums SIA “Starteris” cūku audzēšanas kompleksa “Brīvkalni”
būvniecībai Ģibuļu pagastā tika uzsākts 2005.gada 19.maijā, kad Vides pārraudzības
valsts birojs, izskatot SIA “Smilšu pilis” Pieteikumu ietekmes uz vidi novērtējumam,
pieņēma lēmumu par ietekmes uz vidi novērtējuma nepieciešamību paredzētajai
darbībai, pamatojoties uz likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 4.pantu un šā
likuma 1.pielikuma “Objekti, kuru ietekmes novērtējums ir nepieciešams” 23.punktu.
SIA “Starteris” bija pilnvarojis SIA “Smilšu pilis” kārtot ar Vides pārraudzības valsts
biroju jautājumus, kas saistīti ar ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru. Tā kā
Ģibuļu pagasta padome 2005.gada 25.maijā veica grozījumus plānotā cūku

kompleksa izveides vietas nosaukumā, norādot zemes gabalam ar kadastra Nr.8854008-0160 nosaukumu “Brīvnieki” (t.i., aizvietojot vārdu “Brīvkalni” ar vārdu
“Brīvnieki”), tad 2005.gada 2.jūnijā Vides pārraudzības valsts birojs, pamatojoties uz
SIA “Starteris” 2005.gada 30.maija iesniegumu, veica atbilstošus grozījumus
2005.gada 19.maija lēmumā.
Ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumā norādīts, ka cūku audzēšanas kompleksa
izveide paredzēta Talsu rajona Ģibuļu pagastā 20.gs. 70-tajos gados būvētā, patlaban
daļēji nojauktā (saglabājies siena šķūnis, kuru plānots pielāgot kompleksa
vajadzībām) lopkopības kompleksa teritorijā un uz lauksaimniecībā izmantojamas
zemes. Ziņojumam pievienotajā Ģibuļu pagasta padomes 2005.gada 20.septembra
izziņā Nr.6-5/579 norādīts, ka patlaban izstrādes stadijā ir Ģibuļu pagasta teritorijas
plānojums, atbilstoši tam cūku audzēšanas kompleksa “Brīvkalni” būvniecība
paredzēta lauksaimnieciskās ražošanas zonā.
Cūku audzēšanas kompleksa izveidei piedāvātā teritorija atrodas apmēram 13 km no
Talsiem un apmēram 10 km no pagasta centra Pastendes. Gar teritorijas austrumu un
dienvidu robežu virzās vietējās nozīmes grants ceļš Ģibuļu skola – Gravas, gar
teritorijas dienvidrietumu robežu - vietējās nozīmes grants ceļš Pastende – Kraujas –
Iliņi, savukārt gar teritorijas rietumu un ziemeļu robežām plūst Kalnupe, kuras garums
mazāks par 10 km. Starp upi un apbūves teritoriju atrodas meliorēta aramzeme.
Ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumā sniegta informācija, ka SIA “Starteris”
2006.gada 19.janvārī noslēdzis sadarbības līgumu ar Ģibuļu pagasta padomi par
pašvaldības ceļu izmantošanu un regulāru piedalīšanos minēto ceļu labošanā un
seguma atjaunošanā. Cūku audzēšanas kompleksam tuvākās dzīvojamās mājas
atrodas uz dienvidiem pie ceļa Pastende – Kraujas – Iliņi: “Čiekuri” un “Ģibuļu
skola” apmēram 500 m attālumā un “Maķi” apmēram 750 m attālumā. Pavisam 500 m
līdz 2500 m rādiusā ap plānoto kompleksu izvietotas 20 mājas, kurās dzīvo apmēram
70 cilvēku. Tuvākā apdzīvotā vieta “Ģibuļi” atrodas apmēram 7 km attālumā no
plānotā kompleksa.
Ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumā sniegta informācija, ka teritorija, kurā
paredzēts izveidot cūku audzēšanas kompleksu, atrodas Ugāles līdzenuma austrumu
daļā. Absolūtās augstuma atzīmes projektējamā kompleksa zemes gabala robežās
mainās no 46,0 m v.j.l. līdz 47,9 m v.j.l. Savukārt Kalnupe, kas plūst gar teritorijas
rietumu un ziemeļu robežām, veido ieleju, kuras absolūtās augstuma atzīmes ir no
32,0 m v.j.l. līdz 34,0 m v.j.l. Kompleksam paredzētās teritorijas ģeoloģiskā griezuma
kvartāra nogulumu augšējo daļu veido apmēram 2 m biezs tehnogēno nogulumu
(uzbērta rupja smilts, būvgruži, šķembas, grants) slānis. Zemāk ieguļ limnoglaciālo
nogulumu (bezakmens smilšmāls, putekļaina smilts, smilts grants) apmēram 7 m biezs
slānis un 5 m biezs morēnas (smilšmāls, mālsmilts) slānis. Zem kvartāra nogulumiem
ieguļ pamatieži, ko galvenokārt veido aleirolīts, māls un smilšakmens. Ūdensapgādei
tiek izmantots Burtnieku svītas ūdensnesošais horizonts, kas ar vāji caurlaidīgiem
kvartāra morēnas nogulumiem ir ļoti labi aizsargāts no potenciālā virszemes
piesārņojuma. Gruntsūdens līmenis kompleksa teritorijā ieguļ dziļāk par 8 m un tā
plūsmas virziens ir vērsts uz rietumiem, proti, Kalnupi. Ietekmes uz vidi novērtējuma
ietvaros veiktajā gruntsūdens kvalitātes izpētē konstatēja, ka gruntsūdeņi atbilstoši
Ministru kabineta 2002.gada 12.marta noteikumos Nr.118 “Noteikumi par virszemes
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un pazemes ūdeņu kvalitāti” iekļautajiem ūdens kvalitātes normatīviem raksturojami
kā vāji piesārņoti vai zemu ūdens dabisko kvalitāti.
Tuvākās īpaši aizsargājamās dabas teritorijas - dabas liegumi, kas ir arī Latvijas
“NATURA 2000” Eiropas nozīmes aizsargājamās dabas teritorijas, “Plunču ezera
meži” (likuma “Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” pielikumā “Latvijas
Natura 2000 – Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju saraksts” Nr.p.k.292
dabas liegums “Plunču ezera krasts”) un “Stiklu purvi” atrodas apmēram 8 km
attālumā attiecīgi uz dienvidiem un uz ziemeļiem no paredzētās darbības vietas. Līdz
ar to netiek prognozēta negatīva ietekme uz iepriekš minētajām īpaši aizsargājamajām
dabas teritorijām.
Kompleksā paredzēts izbūvēt četras savā starpā ar gaiteni savienotas nobarojamo
cūku kūtis (plānā 12x96 m) ar kopējo ietilpību 6500 cūkām, gadā kompleksā
nobarojot līdz 21000 cūku. Sivēnu piegāde tiek plānota no Dānijas. Projekta ietvaros
paredzēts esošajā siena šķūnī izveidot lopbarības gatavošanas cehu, tam blakus
izbūvēt jaunu graudu kalti – glabātuvi, katlu māju, administratīvās un sadzīves telpas.
Ziņojumā norādīts, ka cūku ēdināšanai lietos kombinēto spēkbarību, kuru sagatavos
kompleksā. Galvenās barības komponentes būs kvieši, mieži, soja/proteīns,
minerālpiedevas, piena pulveris, zivju milti. Lopbarības gatavošanas cehu paredzēts
pilnībā automatizēt, aprīkojot ar datorvadību un automātisku svēršanas sistēmu.
Sagatavotā sausā spēkbarība tiks automātiski novadīta līdz kūtīm un sadalīta pa
aizgaldiem. Dzīvnieku dzirdināšanai katru aizgaldu aprīkos ar nipeļveida dzirdnēm.
Mājdzīvnieku novietnēs plānots ierīkot automātisku ventilācijas un klimata kontroles
sistēmu. Šķidrmēsli no cūku aizgaldiem kopā ar ūdeni caur redeļu grīdām nonāks
zemgrīdas ūdens izturīgās dzelzsbetona savākšanas vannās, zem kurām ierīkoti
cauruļvadi mēslu novadīšanai starpkrātuvē. No starpkrātuves šķidrmēsli tiks
pārsūknēti uz krātuvēm - divām lagūnām (katra 39,5 x 46,4 x 4 m, malu slīpums
26°), kuru kopējais tilpums 8800 m3. Lagūnu pamatni veidos divi no augsta blīvuma
polietilēna izgatavoti ģeomembrānas slāņi, starp kuriem tiks izveidota drenāžas
sistēma, lai konstatētu iespējamos ģeomembrānas bojājumus. Lai mazinātu nevēlamo
gāzu izdalīšanos no krātuvēs iepildītajiem mēsliem un nepatīkamās smakas
izplatīšanos apkārtējā vidē, krātuvju virsma tiks pārsegta ar zema blīvuma polietilēna
ģeomembrānu. Virsmas pārsegumā paredzēts ierīkot ventiļus gāzu novadīšanai.
Plānotais lagūnu tilpums nodrošinās Ministru kabineta 2001.gada 18.decembra
noteikumos Nr.531 “Noteikumi par ūdens
un augsnes
aizsardzību no
lauksaimnieciskas darbības izraisītā piesārņojuma ar nitrātiem” reglamentēto 7
mēnešu šķidrmēslu uzkrāšanas ilgumu.
Kompleksa teritorijā tiks izveidota infrastruktūra – virszemes un pazemes
inženierkomunikācijas, iekšējie autoceļi. Kompleksa teritoriju paredzēts iežogot un
izveidot gar to apstādījumu joslu. Par kompleksa apgādi ar elektroenerģiju ir noslēgts
līgums ar VAS “Latvenergo”, kā arī, lai nodrošinātu elektroenerģijas padevi ārkārtas
situācijas gadījumā, paredzēts iegādāties ar dīzeļdegvielu darbināmu ģeneratoru.
Sadzīves telpu apsilde tiek plānota no vietējās katlumājas ar jaudu 60 kW. Savukārt
karstā ūdens sagatavošana ir paredzēta elektriskajos ūdenssildītājos. Ūdens apgādei
(barības sagatavošanai, dzīvnieku dzirdināšanai, strādājošo vajadzībām un aizgaldu
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mazgāšanai) tiks izmantots teritorijā esošs urbums, kura debits ir 2 l/sek. Plānotais
ūdens patēriņš 11000 m3/ gadā, no tiem apmēram 100 m3/ gadā sadzīves vajadzībām,
apmēram 200 m3/ gadā cūku novietņu tīrīšanai un apmēram 10700 m3/ gadā cūku
dzirdināšanai. Komunālos notekūdeņus paredzēts savākt izsmeļamās bedrēs un,
noslēdzot atbilstošu līgumu, izvest attīrīšanai uz pašvaldības notekūdeņu bioloģiskās
attīrīšanas ietaisēm. Kritušie dzīvnieki tiks uzglabāti tiem speciāli paredzētos
hermētiski noslēgtos konteineros, kuru novietošanai izveidos laukumu ar cieto
segumu un nojumi, to apsaimniekošanai noslēdzot līgumu ar licencētu
uzņēmējsabiedrību SIA “NERETA”. Paredzēts noslēgt atbilstošus līgumus arī par
sadzīves un bīstamo atkritumu apsaimniekošanu.
Ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumā sniegta informācija, ka SIA “Starteris” ir
noslēdzis vienošanos ar SIA “L.A.P.” par kompleksā veidojošos šķidrmēslu izvešanu
un izkliedi uz SIA “L.A.P.” piederošajām meliorētām lauksaimniecības zemēm, kuru
platība ir 400 ha. SIA “L.A.P.” piederošo lauksaimniecības zemju platība ir
pietiekama, lai šķidrmēslu daudzumu, kas radīsies kompleksā, nobarojot 21000 cūku
gadā, iestrādātu atbilstoši Ministru kabineta 2001.gada 18.decembra noteikumos
Nr.531 “Noteikumi par ūdens un augsnes aizsardzību no lauksaimnieciskas darbības
izraisītā piesārņojuma ar nitrātiem” noteiktajam. Šķidrmēslu transportēšanai un
iestrādei paredzēts izmantot SIA “Starteris” rīcībā esošos transportlīdzekļus un
tehniku (nepieciešamības gadījumā paredzot arī tās papildus nomāšanu), kas spēj
nodrošināt kvalitatīvu mēslu iestrādi, samazinot smaku izplatīšanos vidē. Šķidrmēslu
krātuvju tukšošana paredzēta Zemkopības ministrijas noteiktajos laikposmos, kad
ieteicams ielabot lauksaimniecībā izmantojamo zemi.
Ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumā iekļautie gaisu piesārņojošo vielu (cietās
daļiņas PM10, sēra dioksīds, slāpekļa dioksīds, oglekļa oksīds, sērūdeņradis) izkliedes
modelēšanas aprēķini liecina, ka normatīvos noteiktās robežvērtības kompleksam
tuvāko dzīvojamo māju “Ģibuļu skola” un “Maķi” apkārtnē netiks pārsniegtas.
Veiktie smaku izplatības modelēšanas rezultāti liecina, ka arī normatīvajos aktos
noteiktie smakas mērķlielumi netiks pārsniegti.
Šķidrmēslu transportēšanai ir izstrādāti 3 maršruti:
1. Maršruts uz zemes gabaliem “Jāņkalni I” (60 ha), “Jāņkalni II” (14,3 ha),
“Jāņkalni III” (8 ha), “Zaļumnieki” (16 ha) un “Jaunuļitas” (25,6 ha), kas
izvietoti no 3 km līdz 5 km attālumā no kompleksa, virzās pa vietējās
nozīmes grants ceļu Kraujas – Gravas – Pūņas. Ceļš iet pa maz apdzīvotu
teritoriju - caur mežu un lauksaimniecībā izmantojamām zemēm. Viensēta
“Gravas” atrodas apmēram 250 m no maršruta. Šķidrmēslu izkliedei
paredzētajiem zemes gabaliem tuvākās viensētas ir “Gravas”, “Zaļumi”,
“Rasas”, “Ausekļi” un “Uļitas”.
1.A. Maršruts uz zemes gabalu “Jauncērpas” (109 ha) ir 1.maršruta turpinājums.
Šķidrmēslu izkliedei paredzētais zemes gabals atrodas apmēram 7 km no
kompleksa un tā tuvumā nav dzīvojamo māju.
2.
Maršruts uz zemes gabalu “Tālcērpas” (144 ha), kas atrodas apmēram 9 km
no kompleksa, virzās pa vietējās nozīmes grants ceļu caur apdzīvotu vietu
“Iliņi”, kā arī tā tuvumā atrodas vairākas dzīvojamās mājas: “Ģibuļu skola” 20 m attālumā, “Čiekuri” - 40 m, “Ceplīši” - 250 m, “Iliņu dzirnavas”50 m, “Jaunkrasti” - 250 m, “Gatviņi” - 50 m, “Avotiņi”- 50 m, “Krīvi” -
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250 m, “Kargadas” - 40 m. Šķidrmēslu izkliedei paredzētā zemes gabala
tuvumā nav dzīvojamo māju.
Ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumā norādīts, ka šķidrmēslu iestrāde augsnē tiks
veikta atbilstoši labas lauksaimniecības prakses ieteikumiem, kā arī neveicot to
brīvdienās, svētku dienās un nelabvēlīgos laika apstākļos, kad vējš ir tuvāko
apdzīvoto māju virzienā un rada neērtības iedzīvotājiem.
Vides pārraudzības valsts birojs, pamatojoties uz izvērtētās dokumentācijas analīzi,
secina, ka:
 kompleksa darbība ir plānota, ievērojot Eiropas Komisijas izstrādātā atsauces
dokumenta par labākajiem pieejamajiem tehniskajiem paņēmieniem intensīvai
cūku audzēšanai nostādnes;
 patlaban izstrādes stadijā ir Ģibuļu pagasta teritorijas plānojums, atbilstoši tam
cūku
audzēšanas
kompleksa
“Brīvkalni”
būvniecība
paredzēta
lauksaimnieciskās ražošanas zonā;
 teritorijas inženierģeoloģiskā izpēte liecina, ka apstākļi ir labvēlīgi cūku
audzēšanas kompleksa būvniecībai;
 cūku ēdināšanā paredzēts pielietot barības receptes ar samazinātu slāpekļa
saturu;
 lagūnas tipa šķidrmēslu krātuvju tilpums nodrošinās visu radušos šķidrmēslu
uzglabāšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
 lagūnas tipa šķidrmēslu krātuvju pamatni paredzēts izklāt ar augsta blīvuma
polietilēna ģeomembrānu un izveidot drenāžas sistēmu, lai konstatētu
iespējamos ģeomembrānas bojājumus;
 lagūnas tipa šķidrmēslu krātuvju virsma tiks nosegta ar ģeomembrānu, kas
samazinās smaku izplatību;
 šķidrmēslu sajaukšanu paredzēts veikt tikai pirms izkliedes uz lauka;
 paredzēta iespēja šķidrmēsliem pievienot līdzekli smaku mazināšanai;
 par kompleksā veidojošos šķidrmēslu izvešanu un to izkliedi SIA “Starteris”
noslēdzis vienošanos ar SIA “L.A.P.”, kurai piederošās lauksaimniecības
zemes platība ir pietiekama, lai nodrošinātu normatīvo aktu prasības attiecībā
uz atļauto kopējā slāpekļa daudzumu, ko drīkst iestrādāt vienā sezonā ar
šķidrmēsliem;
 paredzēts, ka šķidrmēslu iestrāde augsnē netiks veikta brīvdienās un svētku
dienās, kā arī nelabvēlīgos laika apstākļos, kad vējš ir tuvāko apdzīvoto māju
virzienā;
 SIA “Starteris” paredzējis noslēgt līgumus ar attiecīgām uzņēmējsabiedrībām
par kritušo dzīvnieku un atkritumu apsaimniekošanu, kā arī komunālo
notekūdeņu attīrīšanu;
 SIA “Starteris” ir noslēdzis sadarbības līgumu ar Ģibuļu pagasta padomi par
pašvaldības ceļu izmantošanu un regulāru piedalīšanos minēto ceļu labošanā
un seguma atjaunošanā;
 SIA “Starteris” paredzējis šķidrmēslu izvešanas maršrutus saskaņot ar
pašvaldību;
 kritušos dzīvniekus līdz to izvešanai paredzēts uzkrāt hermētiski slēgtos
konteineros, kas novietoti uz betona pamatnes, virs konteineriem izveidojot
nojumi, lai novērstu tiešu saules staru un nokrišņu iedarbību;
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kompleksa teritoriju paredzēts iežogot un izveidot gar to apstādījumu joslu;
ietekmes uz vidi novērtējuma gaitā nav konstatēti izslēdzoši apstākļi, kas
nepieļautu cūku audzēšanas kompleksa būvniecību Ģibuļu pagasta
“Brīvniekos”.

Vienlaikus jāatzīmē, ka:
 2.maršruts šķidrmēslu transportēšanai uz zemes gabalu “Tālcērpas” virzās
caur apdzīvotu vietu “Iliņi”, kā arī tā tuvumā atrodas vairākas dzīvojamās
mājas;
 zemes gabals “Jaunuļitas” (25,6 ha) daļēji atrodas valsts nozīmes kultūras
pieminekļa “Uļitas mežsarga sēta” aizsargjoslā, līdz ar to jebkuru saimniecisku
darbību šajā aizsargjoslā drīkst veikt tikai ar Valsts kultūras pieminekļu
aizsardzības inspekcijas atļauju;
 pavasarī un rudenī uz šķidrmēslu transportēšanai paredzētajiem ceļiem un
valsts 2.šķiras autoceļiem, kurus SIA “Starteris” paredzējusi izmantot
neatliekamu kravu pārvadāšanai, var būt transporta kustības ierobežojumi,
proti, ierobežota transportlīdzekļu pārvietošanās, kuru svars lielāks par 7
tonnām. Līdz ar to ceļu labošana un seguma atjaunošana ir viens no būtiskiem
priekšnosacījumiem kompleksa sekmīgai darbībai.
4. Izvērtētā dokumentācija











2005.gada 15.aprīļa SIA “Smilšu pilis” Pieteikums ietekmes uz vidi
novērtējumam cūku audzēšanas kompleksa izveidei Talsu rajona Ģibuļu
pagastā – 4 lapas;
2005.gada 19.maija Vides pārraudzības valsts biroja lēmums Nr.306 par
ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu paredzētajai darbībai –
1 lapa;
2005.gada 30.maija SIA “Starteris” iesniegums un tam pievienotie materiāli
par izmaiņām kompleksa izveides vietas nosaukumā – 5 lapas;
2005.gada 2.jūnija Vides pārraudzības valsts biroja lēmums Nr.331 par
grozījumiem lēmumā Nr.306 – 1 lapa;
2005.gada 2.jūnija SIA “Smilšu pilis” pieprasījums ietekmes uz vidi
novērtējuma Programmas izstrādei – 1 lapa;
2005.gada 7.jūlija Programma SIA “Starteris” cūku audzēšanas kompleksa
“Brīvkalni” būvniecības Ģibuļu pagastā ietekmes uz vidi novērtējumam –
6 lapas;
2005.gada 25.novembra SIA “Starteris” cūku audzēšanas kompleksa
“Brīvkalni” būvniecības Ģibuļu pagastā ietekmes uz vidi novērtējuma darba
ziņojums – 1 sējums, 177 lapas;
2005.gada 25.novembra SIA “Starteris” cūku audzēšanas kompleksa
“Brīvkalni” būvniecības Ģibuļu pagastā ietekmes uz vidi novērtējuma darba
ziņojuma kopsavilkums – 1 sējums, 21 lapa;
2005.gada 8.decembra Ietekmes uz vidi novērtējuma darba ziņojuma
sabiedriskās apspriešanas protokols un tam pievienotie materiāli – 12 lapas;
ekspertu atzinumi par ietekmes uz vidi novērtējuma darba ziņojumu –
16 lapas;
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2006.gada 6.janvāra Vides pārraudzības valsts biroja Atzinums par SIA
“Starteris” cūku audzēšanas kompleksa “Brīvkalni” būvniecības Ģibuļu
pagastā ietekmes uz vidi novērtējuma darba ziņojumu – 5 lapas;
2006.gada 1.marta SIA “Starteris” cūku audzēšanas kompleksa “Brīvkalni”
būvniecības Ģibuļu pagastā ietekmes uz vidi novērtējuma noslēguma ziņojums
– 1 sējums, 213 lapas;
2006.gada 1.marta SIA “Starteris” cūku audzēšanas kompleksa “Brīvkalni”
būvniecības Ģibuļu pagastā ietekmes uz vidi novērtējuma noslēguma
ziņojuma kopsavilkums – 1 sējums, 21 lapa;
ekspertu atzinumi par ietekmes uz vidi novērtējuma noslēguma ziņojumu –
14 lapas.

5. Informācija par paredzētās darbības novērtēšanas procesā apkopotajiem
ieinteresēto pušu viedokļiem un argumentiem (tai skaitā par sabiedriskās
apspriešanas rezultātiem)
Informatīvie materiāli par SIA “Starteris” sagatavoto pieteikumu ietekmes uz vidi
novērtējumam cūku audzēšanas kompleksa būvniecībai Talsu rajona Ģibuļu pagastā
bija pieejami: Ģibuļu pagasta padomē – Pastendē, Skolas ielā 2, SIA “Smilšu pilis”
birojā – Talsos, Miera ielā 35, Valsts vides dienesta Ventspils reģionālajā vides
pārvaldē – Ventspilī, Dārzu ielā 2 un Vides pārraudzības valsts birojā - Rīgā,
Rūpniecības ielā 23.
Vides pārraudzības valsts birojs nesaņēma nevienu priekšlikumu par paredzētās
darbības iespējamo ietekmi uz vidi, nedz arī prasībām, kas jāiekļauj ietekmes uz vidi
novērtējuma Programmā. Netika saņemts arī pieprasījums organizēt paredzētās
darbības ietekmes novērtējuma sākotnējo sabiedrisko apspriešanu.
Vides pārraudzības valsts birojs sagatavoja un 2005.gada 7.jūlijā izsniedza
Programmu SIA “Starteris” cūku audzēšanas kompleksa “Brīvkalni” būvniecības
Ģibuļu pagastā ietekmes uz vidi novērtējumam.
SIA “Starteris” cūku audzēšanas kompleksa “Brīvkalni” būvniecības Ģibuļu pagastā
ietekmes uz vidi novērtējuma darba ziņojumu sagatavoja SIA “Ekohelp” un
2005.gada 25.novembrī to iesniedza izvērtēšanai Vides pārraudzības valsts birojā.
Darba ziņojums bija pieejams sabiedrībai Ģibuļu pagasta padomē - Pastendē, Skolas
ielā 2, Valsts vides dienesta Ventspils reģionālajā vides pārvaldē - Ventspilī, Dārzu
ielā 2 un Vides pārraudzības valsts birojā - Rīgā, Rūpniecības ielā 23.
Ietekmes uz vidi novērtējuma darba ziņojuma sabiedriskā apspriešana klātienē notika
2005.gada 8.decembrī Ģibuļu pagasta padomē. Šo likumdošanā paredzēto iespēju
piedalīties darba ziņojuma sabiedriskajā apspriešanā izmantoja 10 interesenti.
Sanāksmes dalībnieki pauda bažas par vietējo autoceļu stāvokļa pasliktināšanos, ko
var izraisīt šķidrmēslu izvešanai izmantojamais smagais autotransports, kā arī
interesējās par gaisa kvalitātes problēmām, kas var rasties saistībā ar šķidrmēslu
izvešanu uz laukiem.
Darba ziņojuma izvērtēšanas laikā Vides pārraudzības valsts birojs nesaņēma nevienu
iedzīvotāju priekšlikumu darba ziņojuma pilnveidošanai. Darba ziņojuma izvērtēšanā
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Vides pārraudzības valsts birojs iesaistīja neatkarīgus ekspertus, kuru atzinumi,
priekšlikumi un ierosinājumi ziņojuma uzlabošanai tika apkopoti un iestrādāti Vides
pārraudzības valsts biroja 2006.gada 6.janvāra atzinumā par darba ziņojumu.
Atzinumā par darba ziņojumu tika norādīts, kāda ziņojumā iekļautā informācija
papildināma vai precizējama, lai noslēguma ziņojums atbilstu izsniegtās programmas
un spēkā esošās likumdošanas prasībām.
Ņemot vērā Vides pārraudzības valsts biroja un ekspertu izteiktās prasības un
priekšlikumus, tika sagatavots un 2006.gada 1.martā iesniegts izvērtēšanai Vides
pārraudzības valsts birojā SIA “Starteris” cūku audzēšanas kompleksa “Brīvkalni”
būvniecības Ģibuļu pagastā ietekmes uz vidi novērtējuma noslēguma ziņojums.
Noslēguma ziņojums sabiedrībai bija pieejams Ģibuļu pagasta padomē, Valsts vides
dienesta Ventspils reģionālajā vides pārvaldē un Vides pārraudzības valsts birojā, kā
arī interneta mājas lapās www.starteris.lv un www.vidm.gov.lv/ivnvb.
Saskaņā ar ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumā iekļauto informāciju, Ģibuļu
pagasta Pastendes un Spāres bibliotēkās laika posmā no 2004.gada 6.decembra līdz
2005.gada 6.janvārim bija pieejami materiāli par cūku audzēšanas kompleksa
būvniecības ieceri. Ziņojumā norādīts, ka darbības ierosinātājs neesot saņēmis ne
priekšlikumus, ne iebildumus par paredzēto darbību. Lai apzinātu vietējo iedzīvotāju
viedokli par paredzētā cūku audzēšanas kompleksa būvniecību, SIA “Starteris” esot
veikusi arī Ģibuļu pagasta iedzīvotāju aptauju. Visi 35 respondenti atbalstot
cūkkopības kompleksa būvniecību, jo tas radīšot jaunas darbavietas, kā arī tiek
gaidīts, ka noasfaltēs autoceļu Pastende – Iliņi. Vienlaikus iedzīvotāji arī norādījuši,
ka jāattīsta arī citas tautsaimniecības nozares, piemēram, mežsaimniecība un lauku
tūrisms, un izteikuši bažas par iespējamo smaku traucējumiem, kas saistīti ar
šķidrmēslu izvešanu un izkliedi uz lauka. Saskaņā ar ziņojumam pievienoto
2005.gada 24.janvāra sēdes protokola izrakstu Nr.1 Ģibuļu pagasta padome ir
nolēmusi atļaut SIA “Starteris” izstrādāt cūku audzēšanas kompleksa “Brīvkalni”
tehnisko projektu.
6. Obligātie nosacījumi un turpmākajā projektēšanā veicamie pasākumi
Noslēguma ziņojums un Vides pārraudzības valsts biroja atzinums par to iesniedzams
Ģibuļu pagasta padomē. Vides pārraudzības valsts biroja atzinuma obligātie
nosacījumi un turpmākajā projektēšanā veicamie pasākumi stājās spēkā tikai tādā
gadījumā, ja tiek saņemts likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 21. pantā
paredzētais akcepts paredzētās darbības realizācijai.






Cūku audzēšanas kompleksa “Brīvkalni” teritorija jāiekļauj Ģibuļu pagasta
teritorijas plānojumā.
Kompleksa būvniecība meliorētajās zemēs nedrīkst pasliktināt zemes ūdens
režīmu un meliorācijas sistēmu darbību.
Kompleksa darbības laikā jānodrošina Ministru kabineta 2004.gada 23.marta
noteikumu Nr.152 “Cūku labturības prasības” prasību izpildi.
Šķidrmēslus jāievada krātuvēs zem tajā esošā mēslu līmeņa, neietekmējot
peldošo segslāni.
Jāizveido drenāžas sistēma, kas ļautu konstatēt šķidrmēslu krātuvju un
cauruļvadu iespējamos bojājumus.
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Ņemot vērā šķidrmēslu agresivitāti, turpmākajā projektēšanā jāprecizē
pasākumi būvju un konstrukciju aizsardzībai pret koroziju.
Jānodrošina Ministru kabineta 2004.gada 27.jūlija noteikumos Nr.626
“Noteikumi par piesārņojošas darbības izraisīto smaku noteikšanas metodēm,
kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos” prasību ievērošana.
Ņemot vērā sabiedrības viedokli, rekomendējam šķidrmēsliem pievienot
smaku mazinošus līdzekļus.
Šķidrmēslu izvešanu veikt Zemkopības ministrijas noteiktajos laikposmos.
Maršrutus un izvešanas laikus vēlams saskaņot ar pašvaldību.
Veicot lauksaimnieciskas darbības, jāievēro Zemkopības ministrijas
apstiprinātos labas lauksaimniecības prakses nosacījumus un Ministru
kabineta 2001.gada 18.decembra noteikumu Nr.531 “Noteikumi par ūdens un
augsnes aizsardzību no lauksaimnieciskas darbības izraisītā piesārņojuma ar
nitrātiem” prasības.
Lauksaimniecībā izmantojamās platībās iestrādātais organiskā mēslojuma
daudzums nedrīkst pārsniegt 170 kg slāpekļa gadā, rēķinot uz vienu hektāru.
Lai izslēgtu grunts un gruntsūdens iespējamo piesārņojumu ar naftas
produktiem no katlumājas un kaltes, paredzētās virszemes dīzeļdegvielas
tvertnes jāizvieto ūdens un naftas produktus necaurlaidīgā apvaļņojumā, kura
ietilpība vismaz par 10% pārsniedz tvertņu ietilpību.
Komunālos un tehnoloģiskajā procesā veidojošos notekūdeņus aizliegts
novadīt vidē neattīrītus.
Jānoslēdz līgums ar attiecīgu uzņēmējsabiedrību par veterinārmedicīnisko
atkritumu apsaimniekošanu.
Atbilstoši likuma “Par piesārņojumu” prasībām Valsts vides dienesta
Ventspils reģionālajā vides pārvaldē jāiesniedz pieteikums A kategorijas
atļaujas saņemšanai.
Vides stāvokļa monitoringa punktus un kontroles parametrus jāsaskaņo Valsts
vides dienesta Ventspils reģionālajā vides pārvaldē, iekļaujot tos atļaujas
nosacījumos.

Vides pārraudzības valsts biroja lēmums
Ņemot vērā iepriekš minēto informāciju un likuma “Par ietekmes uz vidi
novērtējumu” 20.panta pirmo daļu, Vides pārraudzības valsts birojs nolemj
rekomendēt SIA “Starteris” cūku audzēšanas kompleksa “Brīvkalni” būvniecības
Ģibuļu pagastā projekta turpmāko izstrādi atbilstoši šajā atzinumā izvirzītajiem
nosacījumiem.
Vides pārraudzības valsts biroja atzinumu par noslēguma ziņojumu var apstrīdēt
Vides ministrijā mēneša laikā no atzinuma spēkā stāšanās dienas.
Direktors

J. Avotiņš

2006.gada 7.aprīlī.
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