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(paraksts un tā atšifrējums)

ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN
SATUR LAIKA ZĪMOGU
Lēmumu par atļaujas izsniegšanu vai atļaujas nosacījumiem var apstrīdēt Vides pārraudzības valsts birojā mēneša
laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
Atļaujas nosacījumus var pārskatīt visā tās darbības termiņa laikā, pamatojoties uz likuma “Par piesārņojumu ” 32.
panta trešo prim daļu
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A sadaļa
Vispārīgā informācija par atļauju
1. Normatīvie akti, uz kuriem pamatojoties izsniegta atļauja *
1. Likums “Par piesārņojumu”
2. Ministru kabineta 30.11.2010. noteikumi Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A,B un C
kategorijas piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošās
darbības veikšanai”
* atsauces uz normatīvajiem aktiem, kas pamato atļaujā izvirzītos nosacījumus sniegtas šīs atļaujas C
sadaļā.

2. Atļaujas derīguma termiņš un jauna iesnieguma iesniegšanas termiņš
1. Atļauja izsniegta 2010.gada 6.augustā un derīga visu iekārtas darbības laiku (likums "Par
piesārņojumu" 32.panta pirmā daļa).
2. Atļauja tiek pārskatīta un atjaunota ik pēc septiņiem gadiem saskaņā ar likuma „Par
piesārņojumu” 32. panta trešo divi prim daļu.
3. Iesniegums atļaujas nosacījumu pārskatīšanai un atjaunošanai iesniedzams Liepājas
reģionālajā vides pārvaldē:
 vismaz 150 dienas pirms būtiskām izmaiņām piesārņojošā darbībā saskaņā ar Ministru
kabineta 30.11.2010. noteikumu Nr.1082 "Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C
kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B piesārņojošo darbību
veikšanai" 4. punktu;
 mēneša laikā, ja izpildās 32. panta trešās daļas 1.–4. vai 8. punktā minētie apstākļi;
 pirms izmaiņām piesārņojošā darbībā likuma „Par piesārņojumu” 32. panta trešā prim,
daļā noteiktajos gadījumos;
4. Atļaujas nosacījumus var pārskatīt, atjaunot vai papildināt visā atļaujas darbības laikā (likums
"Par piesārņojumu" 32.panta trešā prim daļa).
3. Informācija par to, kam nosūtītas atļaujas kopijas
Atļauja elektroniski nosūtītas:
- Vides pārraudzības valsts birojam (VPVB), Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV 1045; e-pasts:
vpvb@vpvb.gov.lv;
- Nīcas novada pašvaldībai, Bārtas ielā 6, Nīcā, Nīcas pagastā, Nīcas novadā, LV – 3473,
e-pasts: dome@nica.lv;
- Veselības inspekcijas Kurzemes kontroles nodaļai, Ed. Veidenbauma ielā 11, Liepājā,
LV 3401, e-pasts: kurzeme@vi.gov.lv
4. Norāde par ierobežotas pieejamības informāciju
Neattiecas.
5. Citas saņemtās atļaujas un atļaujas, kuras aizstāj šī atļauja
Pārskatītā un atjaunotā atļauja Nr. LI10IA0002 aizstāj 2010.gada 6.augustā izsniegto atļauju.
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B SADAĻA
Pieteiktā darbība, iesnieguma izvērtējums un atļaujas izsniegšanas
pamatojums
6. Pieteiktās darbības īss apraksts.

Cūku ferma adresē “Rukši”, Nīcas pagasts, Nīcas novads ekspluatācijā nodota 1970.gadā.
No 1987.gada tā darbojas kā šķirnes cūku audzētava un no 2014.gada pārgāja uz sivēnu
audzēšanu un realizāciju.
SIA "Nīcas Rukši" kā patstāvīgs uzņēmums sāka darboties 2002.gada 1.februārī. Līdz tam
laikam ferma bija A/S "Saldus labība" struktūrvienība. Uzņēmumam ir ilggadīga un laba
pieredze Landrases šķirnes cūku audzēšanā un pārdošanā. SIA "Nīcas Rukši" ir Cūku Ciltsdarba
Centra organizācijas sastāvā. Tas atvieglo šķirnes jauncūku tirdzniecību, aktuālās informācijas
iegūšanu, jaunu, augstvērtīgu ārzemju kuiļu iepirkšanu.
2002.gadā uzņēmumā tika audzētas 1775 cūkas. Pēc rekonstrukcijas pabeigšanas dzīvnieku
skaits palielinājās līdz 4000 cūkām.
No 2014.gada ferma nodarbojas ar sivēnu audzēšanu un realizāciju. Nobarojamo cūku
daudzums samazinājās no 1885gab līdz 300 gab. un palielinājās atšķirto sivēnu skaits līdz 4000
gab. Fermā cūku audzēšanas process notiek sešās ar gaiteņiem savstarpēji savienotās ēkās.
Atļauja pieprasīta šādām dzīvnieku grupām:
- 890 sivēnmātes (t.sk. 200 sivēnmātes ar sivēniem);
- 4000 atšķirtie sivēni svarā 7 -25 kg;
- 300 nobarojamās cūkas un 10 kuiļi.
Kopējais cūku vietu skaits (maksimālā ietilpība) līdz 5200 gab. Nepieciešamā lopbarība
uzņēmumam tiek piegādāta jau sagatavota patēriņam (granulētā veidā) no SIA „Baltic Agro”.
Uzņēmuma teritorijā uzglabā aptuveni nedēļai nepieciešamo lopbarības daudzumu, ko glabā
speciālos lopbarības glabāšanas torņos pie kūtīm un atsevišķās noliktavās telpās. Saņemot barību
sapresētu granulās, tiek samazināta putekļu veidošanās iespēja uzņēmuma teritorijā no barības
piegādes un transportēšanas.
Lopbarības patēriņš mēnesī vidēji ir ~ 173 t. Barības patēriņš ir mainīgs un atkarīgs no
kopējā dzīvnieku skaita kompleksā un to sadalījuma pa dzīvnieku grupām. Barības pārvietošana
no lopbarības torņiem līdz dzīvnieku barotavām ir automatizēta.
Vienlaicīgi uzņēmumā tiek lietoti 3 kombinētās spēkbarības veidi:
sivēnmātēm (zīdītājām);
grūsnām sivēnmātēm;
sivēniem (15 – 30 kg).
Sivēnmātes tiek sēklotas un lecinātas ar augstvērtīgu vaislas materiālu, tādējādi iegūstot
kvalitatīvus pēcnācējus. Grūsnās sivēnmātes aptuveni nedēļu pirms plānotā atnešanās laika tiek
pārvietotas uz individuāliem aizgaldiem. Pēc atnešanās sivēnmātes kopā ar sivēniem tiek turētas
aptuveni 28 dienas, tad sivēnmātes un sivēni tiek pārvietoti.
Sivēnmātes pēc atšķiršanas pārvieto uz lecināmo cūku grupu. Sivēnus savukārt pārvieto
uz atšķirto sivēnu grupu, kur tie tiek turēti līdz 64 dzīves dienai. Pēc 64 dzīves dienas
sasniegšanas sivēni no atšķirto sivēnu grupas tiek pārvietoti uz sivēnu grupu, šajā grupā tie tiek
turēti no 65 – 90 dzīves dienai. Tālāk sivēni tiek sadalīti, pārdoti un pārējie pārvietoti uz
jauncūku grupu, fermas ganāmpulku atjaunošanai (skat.1.attēlu).
Ražošanas procesā faktisko dzīvnieku skaitu fermā ietekmē vairāki faktori, galvenie no tiem ir
šādi –
1) ik nedēļu sivēni tiek pārdoti un atbrīvotās novietnes tiek mazgātas, dezinficētas un
sagatavotas nākamo atšķirto sivēnu ievešanai;
2) dzīvnieku mirstības īpatsvars pirmajās dzīves nedēļās.
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Plūsmas diagramma SIA “Nīcas rukši”
Grūsnas
sivēnmātes

Sivēnmātes
ar sivēniem

113-115
dienas

28 dienas

Atšķirti
sivēni no
29 līdz
64 dzīves
dienai

Sivēni

Jauncūkas

no 65-90
dzīves
dienai

91-180 dzīves
dienai

Nobarojamas
cūkas
91-180 dzīves
dienai

Jauns cikls

Cikla beigas

1.attēls

Lecināmas sivēnmātes
Pēc 5 dienām no atšķiršanas

Ražošanas procesā rodas sadzīves un veterinārmedicīnas atkritumi, kritušie dzīvnieki un
luminiscentās lampas.
Ūdens fermai tiek piegādāts no uzņēmumam piederošā artēziskā urbuma un lietots
dzīvnieku dzirdināšanai, aprīkojuma un aizgaldu mazgāšanai. Dzirdināšanai tiek izlietoti
aptuveni 88 % no iegūtā ūdens daudzuma.
Dzirdināšana
Dzirdināšanai tiek izmantotas individuālas nipeļa tipa dzirdnes, kas ir ierīkotas aizgaldos.
Dzeramā ūdens piegāde tiek nodrošināta no artēziskā ūdens urbuma LVĢMC Nr. 4160. Skat.
Tabulu B 1.
Cūku dzeramā ūdens patēriņš
B1 tabula
Dzeramā ūdens
patēriņa
normatīvs
l / dnn
30
20
4
10
15

Dzeramā ūdens
iznākums
Cūku skaits
uz cūku grupu;
Cūku grupa
grupā
m3 / dnn
Sivēnmātes ar sivēniem
200
6
Sivēnmātes bez sivēniem
690
13,8
Atškirtie sivēni
4000
16
Nobarojamās cūkas
300
3
Kuiļi
10
0.15
Kopā:
5200
38,95
3
3
Cūku dzirdināšanai diennaktī nepieciešams 38,95 m /ūdens (gadā 14 217 m )
Škidro mēslu savākšana, uzglabāšana un izvešana
Šķidrie mēsli veidojas cūku nobarošanas procesā, kā dabīgie dzīvnieku izkārnījumi un
mazgāšanas ūdens. Saskaņā ar Zemkopības ministrijas 2005.gada 2.februāra rīkojumu Nr. 20
„Par pasākumu ieviešanu īpaši jūtīgajās teritorijās” sivēnmāte ar sivēniem rada 2,5 t/gadā
kūtsmēslus. Pārējām cūku grupām ar likumdošanu nav noteikts šķidrmēslu iznākuma normatīvs,
tādēļ tas pieņemts atbilstoši rekomendācijām.
Kūtsmēslu uzglabāšanai vajadzības gadījumā tiek izmantota krātuve zem kūts Nr.6. Tā
aizņem visas kūts platību 18,2 X 39 m, t.i. 709,8 m2 un, ņemot vērā tās dziļumu no 0,8 m,
krātuves tilpums ir 568 m3. Emisijas no šīs krātuves neveidojas, jo tā izvietota zem kūts un ir
pilnībā hermētiska. Šķidrmēslus no aizgaldu kanāliem (ar vakuuma sistēmu regulārai šķidrmēslu
izvākšanai) pa maģistrālām caurulēm periodiski izvada ārējos krājrezervuāros (hermētiski
noslēgtās starpkrātuvēs), no kurienes tos ar sūkņa palīdzību pa spiedvadu (160 mm) transportē uz
lagūnas tipa šķidrmēslu krātuvi, kuras izbūve pabeigta 2009.gadā.
Šķidrmēslu daudzumi gadā ir apkopoti tabulā B 2.
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B2 tabula
Mēslu daudzuma aprēķins

Cūku grupa
Sivēnmātes ar sivēniem
Sivēnmātes bez sivēniem
Atškirtie sivēni
Nobarojamās cūkas
Kuiļi
Mazgājamie ūdeņi
Kopā:

Pieņemtais
šķidrmēslu
iznākums
gadā,
t /dzīvnieku
2,5
2,5
0,4
2
2,5

Cūku skaits
grupā
200
690
4000
300
10

Šķidrmēslu
iznākums no cūku
grupas kompleksā;
t / gadā
500
1725
1600
600
25
1296
5746

Gadā kopumā tiek saražotas 5746 tonnas mēslu.
Saskaņā ar Zemkopības ministrijas rīkojumā „Par pasākumu ieviešanu īpaši jūtīgās teritorijās”
sniegto informāciju:
- nobarojamām cūkām ar dzīvsvaru no 30 līdz 100 kg un kuiļiem šķidrie mēsli satur 4,9 kg
slāpekli uz tonnu. Tātad kopumā gada laikā tiks saražoti 3062,5 kg slāpekļa;
- sivēnmātes un sivēnmātes ar sivēniem - 1 tonna mēslu saturs 3,1 kg slāpekļa. Kopumā gadā –
6897,5 kg slāpekļa;
- Atšķirtie sivēni - 1 tonna šķidro mēslu satur 5,6 kg slāpekļa. Kopumā gadā –8960 kg slāpekļa.
Kopumā gadā SIA “Nīcas rukši ” cūkaudzētavā tiek saražots 18920 kg slāpekļa. Pieņemot, ka
uz vienu ha var iestrādāt līdz 170 kg slāpekļa (2014.gada 23.decembra Ministru kabineta
noteikumi Nr. 834 „Noteikumi par ūdens un augsnes aizsardzību no lauksaimnieciskas darbības
izraisītā piesārņojuma ar nitrātiem” 3.2.2.apakšpunkts), šķidro mēslu izvešanai no kompleksa ir
nepieciešami 111,3 ha lauksaimniecībā izmantojamu zemju. Mēslu izvešana uz uzņēmumam
piederošajiem un iznomātajiem laukiem tiek veikta tikai darba dienās laikā no 7.00 līdz 20.00.
Mēslu izvešana brīvdienās un svētku dienās nenotiek.
Ražošanas procesā elektroenerģija tiek izmantota apsildīšanai, apgaismošanai un
vēdināšanai, elektroenerģiju piegādā saskaņā ar noslēgto līgumu.
Apkuri administrācijas telpās un fermā nodrošina apkures katls ar jaudu 0,05 MW, ko kurina
ar gāzi (katla jauda neatbilst pat C kategorijas piesārņojošai darbībai).
Ražošanas procesā baktēriju, vīrusu, sēnīšu un citu mikroorganismu iznīcināšanai tiek izmantoti
dezinfekcijas līdzekļi, kas satur bīstamās ķīmiskās vielas, kuru koncentrācija un daudzums ir
nenozīmīgs.
Ražošanas procesa shēmu skatīt 2.attēlā.
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Ražošanas procesa shēma SIA „Nīcas Rukši”.
2.attēls
Dzeramā ūdens
ieguve

Izvešana un
iestrāde augsnē

Elektroenerģijas
piegāde

Smakas

Piegāde
Kūtsmēslu savākšana lagūnā
un zem kūtīm
Produkcijas –
(vaislas jauncūkas,
nobarojamas cūkas)
aizvešana

Barības
pievešana

Barības
glabāšanas torņi
un telpas

Atkritumu
savākšana

Cūku
novietnes

Izvešana
saskaņā ar
līgumiem

Kritušo dzīvnieku
savākšana
Smakas

Notekūdeņu
izsmeļamā bedre
(līgums par izvešanu)

Izvešana
(līgums)

Liepājas RVP vērtējums.
1. Liepājas RVP 2010.gada 6.augustā ir izsniegusi A kategorijas piesārņojošās darbības atļauju
SIA “Nīcas rukši” fermai intensīvai cūku audzēšanai, ar kopējo ietilpību kopumā 4215 cūkas;
t.sk.:
820 sivēnmātes ar sivēniem;
1500 atšķirtie sivēni svarā zem 30 kg;
1885 nobarojamās cūkas;
Kopā: 356,6 dzīvnieku vienības.
10 kuiļi. pazemes ūdens ieguvei – 9900 m3/gadā.
 Pārskatot atļauju Nr.LI10IA0002, Liepājas RVP ir ņēmusi vērā operatora sniegto
informāciju par izmaiņām fermā izvietoto dzīvnieku skaitā un to sadalījumā pa
dzīvnieku grupām. No 2014.gada fermas pamatdarbības veids ir sivēnu audzēšana
un realizācija. Nobarojamo cūku daudzums ir samazināts no 1885 gab. līdz 300
gab., savukārt atšķirto sivēnu skaits palielināts līdz 4000 gab. Kopējais
pieprasītais cūku vietu skaits (maksimālā ietilpība) līdz 5200 gab., tai skaitā:
 890 sivēnmātes ( t.sk. 200 sivēnmātes ar sivēniem)
 4000 atšķirtie sivēni svarā 7-25 kg
 300 nobarojamas cūkas
 10 kuiļi
Kopā: 235,8 dzīvnieku vienības.
Pazemes ūdens ieguve 15053 m3 /gadā.
2. Liepājas RVP valsts vides inspektori ir veikuši plānveida integrēto pārbaudi par ko
29.09.2017. ir sastādīts ziņojums par pārbaudes rezultātiem Nr. 448-45/2017. Pārbaudē
konstatēts, ka pārbaudes laikā novietnē esošo dzīvnieku skaits: 896 sivēnmātes, tai skaitā 131
sivēnmāte ar sivēniem, 274 jauncūkas, 3807 atšķirtie sivēni līdz 30 kg, 9 kuiļi, kopā 213,7
dzīvnieku vienības. Pieprasītais sivēnmāšu vietu skaits pārsniegts, bet ir mazāks atšķirto
sivēnu skaits un nobarojamo cūku skaits. Šādas svārstības iespējamas, ņemot vērā cūku
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audzēšanas ciklus, kopējais atļaujā pieprasītais dzīvnieku vienību skaits 235,8 netiek
pārsniegts.
3. Pārbaudē konstatēts, ka šķidrmēslu uzglabāšanas lagūna pārbaudes brīdī ir bez segslāņa.
Liepājas RVP uzdeva nodrošināt šķidrmēslu krātuves - lagūnas pārklāšanu ar segslāni līdz
2017.gada 5.novembrim atbilstoši 23.12.2014. MK noteikumu Nr. 829 “Īpašās prasības
piesārņojošo darbību veikšanai dzīvnieku novietnēs” 7.1. punkta prasībām. SIA "Nīcas
rukši” Liepājas RVP noteiktajā termiņā šķidrmēslu krātuvi - lagūnu ir pārklājusi ar segslāni.
Liepājas RVP norāda, ka lai ierobežotu smaku izplatīšanos cūku audzēšanas fermā,
nepieciešams nodrošināt segslāņa pārklājumu šķidrmēslu krātuvei - lagūnai visā tās
ekspluatācijas laikā.
7. Atrašanās vietas novērtējums
Saskaņā ar Nīcas novada domes izstrādāta teritorijas plānojuma 2013. - 2025.gadam, uzņēmums
atrodas Nīcas pagasta rūpniecisko un lauksaimniecisko ražotņu teritorijā. Uzņēmums atrodas
Nīcas novada Nīcas pagastā, starp Liepājas – Klaipēdas šoseju un Liepājas ezeru. Fermai
tuvākajā apkārtnē atrodas šādas viensētas:
1) Mājas “Ciesaiņi” 130 m;
2) Mājas “Selgas” 190 m.
Uzņēmuma teritorijā no zemes virsmas līdz 35,0 m dziļumam atrodas blīvs slānis no
grants oļu un māla maisījuma, no 35,0 līdz 57,0 m dziļumam atrodas smilšu slāņi ar māla
starpkārtām. Zem smilšu slāņiem ar māla starpkārtām no 57,0 m dziļuma izvietojas blīvi un
īpaši blīvi dolomīti.
Cūku ferma neatrodas Ministru kabineta noteiktajā jutīgajā teritorijā, uz kuru attiecas
paaugstinātas prasības ūdens un augsnes aizsardzībai no lauksaimnieciskas darbības izraisīta
piesārņojuma ar nitrātiem, atbilstoši 23.12.2014. MK noteikumiem Nr. 834 “Noteikumi par
ūdens un augsnes aizsardzību no lauksaimnieciskas darbības izraisītā piesārņojuma ar nitrātiem”.
1. 8. Lēmuma pieņemšanas procesā iesniegtie priekšlikumi (norādot, kā tie ņemti
vērā):
8.1. valsts vai pašvaldību institūciju priekšlikumi

Liepājas RVP 2005.gada 10.augustā izsniedzot SIA „Nīcas rukši” pirmo atļauju A kategorijas
piesārņojošai darbībai - Nr. LIT-13-15A, ņēma vērā V/a „Sabiedrības veselības aģentūras”
priekšlikumus par dzeramā ūdens kvalitātes monitoringu un uzņēmuma radīto akustiskā trokšņa
līmeni, veicot trokšņa mērījumus uzņēmumam pieguļošā teritorijā. Ražošanas procesā nav
notikušas un netiek plānotas būtiskas izmaiņas, kopējais dzīvnieku vienību (turpmāk DV) skaits
ir samazinājies no 356,6 DV pirms, līdz 235,8 DV pieprasītajā atļaujā. Jaunā atļauja tiek
izsniegta saskaņā ar „Piesārņojuma likuma” 28.panta 10.daļas (8)punktu.
8.2. citu valstu atbildīgo institūciju priekšlikumi, ja ir pārrobežu ietekme

Neattiecas uz konkrēto a kategorijas atļauju.
8.3. sabiedrības priekšlikumi;

Nav.
8.4. operatora skaidrojumi

Nav.
9. Iesnieguma novērtējums
9.1. ieviestie un plānotie labākie pieejamie tehniskie paņēmieni A kategorijas darbībām

Saskaņā ar likumu „Par piesārņojumu”, veicot A kategorijas piesārņojošās darbības, operators
lieto labākos pieejamos tehniskos paņēmienus.
Pieteikuma sagatavošanai izmantoti Labākie pieejamie tehniskie paņēmieni (LPTP) saskaņā ar
„Integrated Pollution Prevention and Control Reference Document on Best Available
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Techniques for Intensive Rearing of Polutry and Pigs, February 2017” (turpmāk tekstā – LPTP
dok.).
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Ūdens patēriņa samazināšana
Ūdens
LPTP, kā efektīvi izmantot ūdeni, ir izmantot tālāk norādīto tehnisko paņēmienu
kombināciju:
 Veikt izmantotā ūdens uzskaiti
 Atklāt un likvidēt ūdens noplūdes
 Izvēlēties un izmantot konkrētajai dzīvnieku kategorijai piemērotu
aprīkojumu (piemēram, nipeļa tipa dzirnes, bļodiņu tipa dzirnes, ūdens
siles), vienlaikus nodrošinot ūdens pieejamību.
Kūtis tiek mazgātas ar augstspiediena pistoles mazgājamo iekārtu pēc katra ražošanas
cikla, tādējādi panākot maksimālu mītņu tīrību ar minimālu ūdens patēriņu. Cūku dzirdināšanas
iekārtas ik dienas tiek regulāri pārbaudītas. Kūtīs dzīvnieku dzirdināšanai ir uzstādīti
dzirdināšanas nipeļi.
Regulāri tiek uzskaitīts ūdens patēriņš ar tiešo uzskaites metodi izmantojot skaitītāju.
Atbilstība LPTP – atbilst prasībām
Enerģija: tehniskie paņēmieni enerģijas efektīvai izmantošanai
LPTP vērsti apsildīšanai un ventilācijai izmantojamo energoresursu taupīšanai:
 pēc iespējas lietot dabīgo ventilāciju, saskaņojot gaisa plūsmas;
 pilnveidot kūts ventilācijas sistēmas konstrukciju tādējādi, lai nodrošinātu
labu temperatūras kontroli un minimālu ventilācijas režīmu ziemā;
 veikt biežu ventilācijas sistēmas pārbaudi un attīra vadus un lāpstiņas;
 lietot zema enerģijas patēriņa apgaismojumu.
 izolēt dzīvnieku novietnes sienas, grīdas un/vai griestus
SIA „Nīcas Rukši” kūtīs ir piespiedu (mehāniskā) ventilācija. Rekonstrukcijas laikā
fermā tika veikti pasākumi, kas nodrošina optimālu siltumizolāciju. Ventilācijas sistēma regulāri
tiek uzraudzīta un uzturēta tīrā stāvoklī. Ir uzstādīta mikroklimata kontroles sistēma. Kūtīs
apgaismojumu nodrošina zema enerģijas patēriņa dienas gaismas lampas ar mazu enerģijas
patēriņu.
Atbilstība LPTP – atbilst prasībām.
Smaku un emisiju (augsnē un ūdeņos) samazināšana
Mēslu izkliede uz augsnes.
LPTP mēslu izkliedē uz augsnes tiecas samazināt amonjaka un smakas emisijas
gaisā un ūdens piesārņojumu.
LPTP smaku un amonjaka samazināšanai:
 izkliedēt uz lauka mēslus tikai tajā diennakts daļā, kad mazāka
iespējamība traucēt apkārtnes iedzīvotājus, kā arī izvairīties izkliedēt
mēslus brīvdienās un svētku dienās;
 ņemt vērā vēja virzienu attiecībā uz kaimiņos esošajām mājām.
LPTP grunts ūdeņu piesārņojuma samazināšanai:
 neizkliedēt mēslus uz lauka, kad tas ir applūdis, pārklāts ar sniegu,
sasalis vai piesātināts ar mitrumu;
 neizkliedēt mēslus uz slīpiem laukiem, nogāzēs, kur slīpums ir >10º,
šķidros kūtsmēslus lietot tika tad, ja lauku klāj augu sega, vai mēslojums
tiek iestrādāts augsnē (LLPN);
 neizkliedēt mēslus uz teritorijām, kas atrodas tiešo ūdenstilpņu tuvumā
(saglabāt neskartu 10 m joslu);
izkliedēt mēslus iespējami īsāku laiku pirms tiek uzsākta augsnes
kultivācija un barības vielu uzņemšana no zemes.
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Lai samazinātu smaku emisiju, mēsli uz lauka tiek izvesti un izkliedēti tikai darba dienās laikā
no plkst. 07.00 līdz 17.00. Mēslu izkliede nenotiek brīvdienās vai svētku dienās. Pēc iespējas tiek
ņemts vērā vēja virziens attiecībā uz kaimiņos esošajām mājām un LPTP noteikumi attiecībā uz
mēslu izvešanu:

Ievērojot LPTP prasības mēsli netiek izkliedēti uz laukiem, kuri ir applūduši, pārklāti
ar sniegu, sasaluši vai pārmērīgi mitri. Mēslus neizkliedē teritorijās, kuras atrodas
tiešo ūdenstilpņu tuvumā.

Nosacījumi par izkliedes laiku tiek ievēroti, kūtsmēsli tiek izkliedēti tikai diennakts
gaišajā laikā. LLPN - mēslošanas līdzekļu izkliede laika posmā no 15.III līdz 15.X.
Šķidrmēslus neizkliedē laika posmā no 15. novembra līdz 1 martam.

Kūtsmēslus izved divas reizes gadā šajā laika periodā. Pēc izvešanas kūtsmēsli uzreiz
tiek iestrādāti zemē.

Ap ūdenstilpēm, ūdenstecēm un meliorācijas novadgrāvjiem tiek atstāta 10 metrus
plata buferjosla, kurā netiek iestrādāts mēslojums.
Labas lauksaimniecības prakses nosacījumi:
 Ne vairāk kā 1,7 DV/ha lauksaimniecībā izmantojamās zemes;
 Kopējais slāpekļa daudzums, ko iestrādā vienā sezonā LIZ platībās ar
kūtsmēsliem, šķidrmēsliem vai vircu, nedrīkst pārsniegt 170 kg/ha;
 Komerciāliem audzētājiem (mēslošanas līdzekļus lieto 10 ha un lielākā platībā)
katru gadu jāsastāda mēslošanas plāns un jāveic lauka vēstures, t.sk., mēslošanas
līdzekļu izlietojuma uzskaite;
 Ja saimniecība >10 ha, nepieciešams izstrādāt un realizēt noteiktu augu segas
plānu.
 Jāveic mēslošanas plāna izstrāde, jāveido lauku vēstures, kā arī jāveic aprēķini, lai
noskaidrotu, vai netiek izkliedēts vienā sezonā vairāk kā 170 kg/ha slāpekļa.
LPTP ūdeņu piesārņojuma samazināšanā ir:
 Neveikt mēslojuma izkliedi uz augsnes, kad tā ir ūdens piesātināta, applūdusi,
sasalusi, pārklāta ar sniegu;
 Neveikt mēslojuma izkliedi uz laukiem ar lielu slīpumu. LLPN - Nogāzēs, kuru
slīpums ir > 10°, kūtsmēslus un vircu drīkst lietot tikai tad, ja lauku klāj augu
sega, vai arī mēslojums tiek iestrādāts tieši augsnē;
 Neveikt mēslojuma iestrādi blakus jebkāda veida ūdenstecēm (atstāt neapstrādātu
sleju) LLPN - vietējie normatīvie dokumenti prasa nelietot mēslošanas līdzekļus
tuvāk par 10 m no ūdenstilpju un ūdensteču t.sk. meliorācijas novadgrāvju krasta
līnijas;
 Iestrādāt mēslojumu cik vien tuvu iespējams maksimālai augu augšanas un
barības vielu patēriņa laikam.
Lai izpildītu labas lauksaimniecības prakses prasības, tiek ievēroti augstāk minētie
organizatoriskie pasākumi. Šķidrmēslu izkliedei izmanto šķidrmēslu izkliedes iekārtu Voga
San ar sūkni (4SKm100). Šķidrmēslu iestrādei zemē izmanto arklu P-35 un kultivatoru KM
2,8. Pēc kūtsmēslu izkliedes uz augsnes tie arī tūlīt tiek iestrādāti augsnē, vēlākais 12 stundu
laikā, panākot emisiju samazinājumu vismaz par 60-70 %, kas atbilst LPTP.
Šķidrmēslu uzskaitei ir ieviests šķidrmēslu uzskaites žurnāls, kurā tiek ierakstīts izvesto
šķidrmēslu daudzums, izkliedes vieta un datums, kā arī atbildīgā persona, un tās paraksts.
Uzskaites žurnāls tiek aizpildīts regulāri, ne retāk kā reizi mēnesī, izņemot periodu, kad
šķidrmēsli netiek izvesti, savukārt periodā, kad notiek intensīva šķidrmēslu izvešana uz
laukiem, to aizpilda katru dienu.
Izkliedējot šķidrmēslus tiek ņemti vērā :
1. meliorācijas grāvju un citu ūdenstilpju un ūdensteču aizsargjoslas;
2. laika apstākļi;
3. izkliedes tehnoloģija;
4. izkliedes blīvums;
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5. reljefs.
Mēslu uzglabāšana.
LPTP mēslu uzglabāšanai tvertnēs:
 tvertnei jābūt stabilai, kas spēj izturēt mehāniskas, termiskas un ķīmiskas
svārstības;
 tvertnes pamatne un sienas ir hermētiskas un aizsargātas pret koroziju;
 tvertne tiek regulāri pilnībā iztukšota tā, lai to varētu pārbaudīt un veikt
apkopi vismaz vienu reizi gadā;
 vārsta tipa izejā jālieto dubultstiprinājumi;
 šķidrie mēsli tiek apmaisīti tikai īsi pirms tvertnes iztukšošanas;
 mēslu pārklāšanai jāizmanto nekustīgs vāks (jumts) vai peldošs pārsegs, kā
 piemēram, salmi, dabīgā garoza, folijs, kūdra, māls, polistirols.
 kūtīs pārvietot šķidros mēslus no zemgrīdas kanāliem uz ārpusē novietoto
mēslu krātuvi
 nodrošināt mēslu virsmu atdzesēšanu
 lietot virsmas, kas ir gludas un viegli tīrāmas
2009.gada 16.oktobrī ir nodota ekspluatācijā LPTP prasībām atbilstoša lagūnas tipa
mēslu krātuve, kas ļauj uzkrāt 7 mēnešu laikā saražoto šķidrmēslu daudzumu, mēslu krātuves
virsma pārklāta ar vāku (salmiem). Bez virsmas pārklājuma mēslu krātuvi paredzēts turēt tikai
tās iztukšošanas periodā. Šķidrmēslus no aizgaldu kanāliem (ar vakuuma sistēmu regulārai
šķidrmēslu izvākšanai) pa maģistrālām caurulēm periodiski izvada ārējos krājrezervuāros
(hermētiski noslēgtās starpkrātuvēs), no kurienes tos ar sūkņa palīdzību pa spiedvadu (160 mm)
transportē uz lagūnas tipa šķidrmēslu krātuvi vai izkliedē uz augsnes. Kopējais mēslu daudzums
kompleksā „Nīcas rukši” sastāda 5746 t gadā vai 3351,83 t septiņos mēnešos. Ņemot vērā
lagūnas un zem kūts Nr.6 izvietotās krātuves kopējo ietilpību (4548 m3) un to, ka pie katras
novietnes ir ārējie krājrezervuāri, krātuvju ietilpība nodrošina šķidrmēslu uzkrāšanu
nepieciešamos septiņus mēnešus. Par cik šķidrmēslu krātuve aprīkota ar mēslu iepildes un
izvākšānas sistēmu no krātuves apakšas un ir pārsegta ar sasmalcinātu salmu segkārtu, emisijas
samazinās par 70 %.
Galvenie piesārņojošo vielu emisijas avoti (kas izraisa smakas): cūku audzēšanas komplekss un
šķidrmēslu krātuves. Saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 724 „Noteikumi par piesār ņojošas
darbības izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku
izplatīšanos”, smakas mērķlielums līdz 2018. gada 1. janvārim ir 10 ouE/m 3,
Pārejas periodā, kas nedrīkst būt ilgāks par 2022. gada 1. decembri, smakas mērķlielums ir 7
ouE/m3 un to nedrīkst pārsniegt vairāk par 168 stundām gadā – jebkurā vietā ārpus iekārtas un
iekārtas teritorijas, kas ir pieejama fiziskām personām, kā arī jebkurā vietā ārpus iekārtas un
iekārtas teritorijas, kurā izvietotas pastāvīgas dzīvesvietas.
Mēslu krātuves drīkst būt bez pārsega tikai tajos pavasara un rudens periodos, kad notiek
izvešana. Uzņēmumā SIA „Nīcas Rukši” mēslu uzglabāšana daļēji atbilst LPTP.
Barības vielu apsaimniekošanas paņēmienu pielietošana
LPTP Barības vielu apsaimniekošanā tiecas samazināt slāpekļa un fosfora
emisijas no cūku mēsliem. Galvenais ir lietot sabalansētu uzturu, pielāgojot to
atsevišķai situācijai, dzīvnieku vecumam, audzēšanas nolūkam, kā arī sekot fosfora
un slāpekļa saturam mēslos.
 slāpekļa samazināšanai LPTP uzdevums ir barot dzīvniekus ar secīgām
diētām ar iespējami zemāku nepārstrādāto proteīna saturu, šīm diētām
jātiek papildinātām ar produktiem, kam ir optimālās aminoskābju piedevas
vai rūpnieciski ražotām aminoskābēm;
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fosfora samazināšanai LPTP uzdevums ir barot dzīvniekus ar pārtiku, kas
satur pēc iespējas mazāk tīra fosfora, šajās diētās dzīvniekiem dod
neorganiskos pārtikas fosfātus ar augstu sagremotības pakāpi.
Pasākumus, kas vērsti uz barības vielu (N un P) izdalīšanās samazināšanu cūku mēslos, sauc par
„Barības vielu apsaimniekošanas paņēmieniem”. Preventīvie pasākumi samazina dzīvnieku
izdalīto barības vielu daudzumu un samazina arī to barības vielu daudzumu, kas nonāk
kūtsmēslos un netiek efektīvi izmantots.
No SIA „Baltic Agro” tiek piegādāti vairāki barības veidi (uz pieteikuma sagatavošanas brīdi 3
dažādu veidu barība), barība gatavota pēc atšķirīgām receptēm atkarībā no dzīvnieku vecuma un
fizioloģiskā stāvokļa. Tas nodrošina arī barības vielu (N un P) atkritumu daudzuma
samazināšanos cūku mēslos.
Barības vielu apsaimniekošana nodrošina to, ka barība tiek pieskaņota dzīvnieku vajadzībām
(atkarībā no vecuma un turēšanas mērķa) pēc tās enerģētiskās vērtības un satur dzīvnieku
augšanai būtiskās vielas, šādi samazinot ar kūtsmēsliem izvadīto barības vielu daudzumu. LPTP
ir pielietot šos ēdināšanas pasākumus:
Pasākumi, lai samazinātu slāpekļa (N) izdalīšanu no cūkām
Slāpeklis (nitrātu un amonjaka formā) tiek izdalīts no dzīvniekiem ar kūtsmēsliem.
LPTP ir barot dzīvniekus ar tiem (katrai ražošanas grupai) atbilstošu barību ar iespējami zemāku
kopproteīna saturu. Šādiem barības veidiem vajag pievienot sintētisko aminoskābju piedevas,
tādejādi samazinot kopējo slāpekļa vielu patēriņu un slāpekļa izdalīšanos izkārnījumos un urīnā.
Gaļas cūkām (25-100 kg) proteīna samazināšana barībā par 1 %, samazina amonjaka saturu
mēslos par 10 %. Kopproteīna daudzums (%) barībā tiks piemeklēts tā, lai tas atbilst LPTP
indikatīvajiem raksturlielumiem.
Pasākumi, lai samazinātu fosfora (P) izdalīšanu no cūkām
LPTP ir barot dzīvniekus ar tiem atbilstošu barību ar iespējami zemāku kopējā fosfora saturu.
Fosfors, tāpat kā slāpeklis, ir viens no galvenajiem elementiem, kas ir cūku mēslos un atstāj
ietekmi uz vidi.
SIA „Nīcas Rukši” barības vielu apsaimniekošana atbilst LLPN.
Organizatoriskie pasākumi
Laba lauksaimniecības prakse tiek uzskatīta par nozīmīgu LPTP daļu. Vispārējā vides snieguma
uzlabošanai intensīvā mājdzīvnieku turēšanas saimniecībā par LPTP tiek uzskatītas šādas
darbības:
Izglītības un apmācību programmas nodrošināšana saimniecības darbiniekiem.
 SIA „Nīcas Rukši” darbinieki pārzina fermas aprīkojumu un tie tiek apmācīti atbilstoši
kompetences jautājumos. Darbinieku apmācība īpaši tiek nodrošināta gadījumos, kad tiek
ieviests jauns aprīkojums vai tiek mainīti tā pielietošanas paņēmieni. Uzņēmumā tiek
uzskaitīti katra darbinieka apmācības un izglītošanas pasākumi. Attiecīgo nozaru
speciālistiem ir atbilstoši izglītības dokumenti, bet reglamentēto nozaru speciālistiem licences.
 Regulāri tiek uzskaitīts – ūdens patēriņš (ar tiešo uzskaites metodi izmantojot skaitītāju),
barības (pēc pavadzīmēm), elektroenerģijas (pēc skaitītāja) un atkritumu daudzums (pēc
pieņemšanas – nodošanas aktiem), kā arī informācija par kūtsmēslu ieguvi (pēc žurnāla).
 Ražošanas kompleksa nepārtrauktas darbības nodrošināšanai un iespējamo avārijas risku
maksimālai samazināšanai ir veikta virkne drošības pasākumu, videonovērošana,
signalizācija.
 Uzņēmuma teritorija, novietnes, aprīkojums tiek turēts tīrs un labā tehniskā kārtībā.
Regulāri uzņēmumā ir sanitārā diena. Pēc novietņu atbrīvošanas tās tiek tīrītas un
dezinficētas. Šķidrmēsli no kūtīm tiek izvākti regulāri.
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Produkcijas aizvešana un izejvielu piegāde tiek iepriekš plānota. Atkritumu aizvešana
tiek organizēta saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem. Nepiederošām personām kompleksa
teritorijā uzturēties nav atļauts.

Dzīvnieku novietņu atbilstība LPTP
Novietņu iekārtojums sivēnmātēm ar sivēniem
LPTP prasības – cūku norobežojoša sistēma ar dzelzs vai plastmasas redeļu grīdām.
Lielākajā daļā novietņu cūkām ir ierobežotas kustības, bet sivēni brīvi staigā apkārt.
Vairumā novietņu ir regulējama ventilācija un bieži pirmajās dienās sivēni tiek sildīti.
Pieļaujama ir arī pakaišu lietošana kopā ar LLPN, t.i. pakaišus pielieto pietiekamā
daudzumā, tos lieto regulāri, atbilstoši plānojot aizgaldu grīdu un izveidojot
funkcionālās zonas.

Sivēnmātes ar sivēniem tiek turētas individuālos aizgaldos uz daļējiem betona redeļu
grīdām. Tiek izmantota cūkas kustības ierobežojoša sistēma uz čuguna redeļu grīdām.
Lielākajā daļā novietņu cūkām ir ierobežotas kustības, bet sivēni brīvi staigā apkārt. Lai
nodrošinātu optimālu mikroklimatu, sivēnu apsildei pirmajās dzīves dienās lieto
luminiscentās lampas (darbināmas ar elektroenerģiju). Novietnēs ir piespiedu
ventilācija. Zem aizgalda atrodas dziļā šķidrmēslu šahta ar vakuuma sistēmu regulārai
šķidrmēslu izvākšanai.
Novietne atbilst LPTP.
Novietņu iekārtojums lecināmām un grūsnām cūkām
LPTP prasības - dziļa šahta zem betona redeļu grīdas. Šķidrmēsli tiek izvākti regulāri vai
neregulāri. Mākslīgā ventilācija aizvāc no mēslu krātuvēm emitētos gāzveida
savienojumus.
Pieļaujama ir arī pakaišu lietošana kopā ar LLPN, t.i. pakaišus pielieto pietiekamā daudzumā, tos
lieto regulāri, atbilstoši plānojot aizgaldu grīdu un izveidojot funkcionālās zonas.
Lecināmas cūkas tiek turētas atsevišķās stāvvietās pa vienai un grūsnas cūkas tiek turētas grupās,
aizgaldos uz daļējām betona redeļu grīdām ar vakuuma sistēmu regulārai šķidrmēslu izvākšanai.
Novietnēs ir piespiedu ventilācija. Barības piegāde tiek organizēta automātiski.
Novietne atbilst LPTP.
Novietņu iekārtojums nobarojamām cūkām
LPTP prasības – zem redeļu grīdas dziļa mēslu šahta un mehāniskā ventilācija.
Pieļaujama ir arī pakaišu lietošana kopā ar LLPN, t.i. pakaišus pielieto pietiekamā
daudzumā, tos lieto regulāri, atbilstoši plānojot aizgaldu grīdu un izveidojot
funkcionālās zonas.
Nobarojamās cūkas tiek turētas grupās uz vienlaidus betona grīdām, mēslu aizvākšana notiek ar
mēslu transportieri.
Novietne atbilst LPTP prasībām.
Novietņu iekārtojums atšķirtiem sivēniem
 LPTP prasības - novietne ar pilnībā vai daļēju redeļu grīdu;
 ar vakuuma sistēmu regulārai šķidrmēslu izvākšanai vai aizgalds;
 novietne ar pilnībā klātu redeļu grīdu ar betona grīdu zem tā, lai atdalītu
ekskrementus un urīnu, ar daļēju redeļu grīdu (divu klimatu sistēma);
 ar daļēju dzelzs vai plastmasas redeļu grīdu un slīpu vai izliektu cieto grīdu;
 ar daļēju redeļu grīdu no metāla vai plastmasas redelēm un seklu mēslu krātuvi
un kanālu izlietotajam dzeramajam ūdenim;
 ar daļēju redeļu grīdu, ar trīšķautņainām dzelzs redelēm un mēslu kanālu ar
slīpām malējām sienām.
Rekonstrukcijas 2.kārtā ir veikta atšķirto sivēnu kūts rekonstrukcija, tajā izbūvētas 3
sekcijas atšķirtiem sivēniem. Rekonstrukcija veikta visā atšķirto sivēnu kūtī, kura pēc
rekonstrukcijas sadalīta 3 sekcijās. Sekcijās ir piespiedu gaisa nosūces ventilatori. Arī gaisa
mitruma mērītāji ar automātisku gaisa mitrināšanas sistēmu, kas vienlaicīgi samazina smakas
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koncentrāciju gaisā. Šķidrmēslus no aizgaldu kanāliem (ar vakuuma sistēmu regulārai
šķidrmēslu izvākšanai) periodiski izvada ārējos krājrezervuāros, (hermētiski noslēgtās
starpkrātuvēs), no kurienes tos ar sūkņa palīdzību pa spiedvadu transportē uz šķidrmēslu krātuvi.
Novietne atbilst LPTP.
9.2. ieviestie un plānotie tīrākas ražošanas pasākumi

1.

2.
3.

4.
5.

6.
7.
8.

Lai samazinātu smaku un amonjaku, mēsli uz lauka tiek izvesti un izkliedēti tikai darba
dienās laikā no plkst. 7.00 līdz 17.00. Mēslu izkliede nenotiek brīvdienās vai svētku dienās.
Pēc iespējas tiek ņemts vērā vēja virziens attiecībā uz kaimiņos esošajām mājām.
Mēsli netiek izkliedēti uz laukiem, kuri ir applūduši, pārklāti ar sniegu, sasaluši vai
pārmērīgi mitri. Mēslus neizkliedē teritorijās, kuras atrodas tiešo ūdenstilpņu tuvumā.
Cūkas tiek barotas ar a/s „Saldus labība” iegādāto barību. Barība tiek pieskaņota dzīvnieku
vajadzībām (atkarībā no vecuma un turēšanas mērķa) pēc tās enerģētiskās vērtības un satur
dzīvnieku augšanai būtiskās vielas, tādejādi samazinot ar ekskrementiem un urīnu izvadīto
barības vielu daudzumu.
Kūtis tiek mazgātas ar augstspiediena mazgājamo iekārtu pēc katra ražošanas cikla, tādējādi
panākot maksimālu mītņu tīrību ar minimālu ūdens patēriņu.
Kūtīs dzīvnieku dzirdināšanai ir uzstādīti dzirdināšanas knupji. Veicot fermas rekonstrukciju
izbūvētas 2 atsevišķas ūdens apgādes sistēmas – nobarojamām cūkām un atšķirtajām
(nosacīti slimajām) cūkām. Nobarojamām cūkām ūdens tiek piegādāts no kopējā ūdensvada,
no kura tiek nodrošināta arī aizgaldu un koridoru mazgāšana.
Ūdens patēriņš kūtīs tiek uzskaitīts pēc mēraparāta rādītājiem.
Kūtīs apgaismojumu nodrošina zema enerģijas patēriņa dienas gaismas lampas.
Veicot vairākas rekonstrukcijas kūtīs ir panākta novietņu atbilstība LPTP prasībām.
9.3. resursu izmantošana (ūdens, enerģija un ķīmiskās vielas)

1. Ūdens apgāde kompleksā “Rukši” tiek nodrošināta no artēziskā urbuma Nr. LVĢMC
Nr.4160. Teritorija ap dziļurbumu ir iežogota.
Karstā ūdens sagatavošana notiek vietējā katlu mājā un tiek padota iekšējā ūdens vadā, ar karsto
ūdeni tiek apgādātas roku mazgājamās izlietnes un duša.
Mazgāšanas ūdens tiek izmantots no cūkām atbrīvoto aizgaldu dezinfekcijai un 88% no
kompleksā patērētā ūdens daudzuma izmanto lopu dzirdināšanai, pārējo - mazgāšanai un
saimnieciskām vajadzībām. Maksimālais kopējais ūdens patēriņš cūkkopības kompleksā ir
16053 m3 ūdens gadā, tai skaitā:
 cūku dzirdināšanai 14 217 m3/gadā;
 sadzīves vajadzībām – 540 m3 gadā;
 aizgaldu mazgāšanai un dezinfekcijai 686 m3 gadā;
 koridoru, gaiteņu mazgāšanai 610 m3 gadā.
2. Nepieciešamā lopbarība uzņēmumam tiek piegādāta jau sagatavota patēriņam (granulētā
veidā) no SIA „Baltic Agro”. Uzņēmuma teritorijā uzglabā aptuveni nedēļai nepieciešamo
lopbarības daudzumu, to glabā speciālos lopbarības glabāšanas torņos pie kūtīm un
atsevišķās noliktavās telpās. Lopbarības patēriņš mēnesī vidēji ~ 173 t. Barības patēriņš ir
laikā mainīgs un tas ir atkarīgs no kopējā dzīvnieku skaita kompleksā un to sadalījuma pa
dzīvnieku grupām. Barības pārvietošana no lopbarības torņiem līdz dzīvnieku barotavām ir
automatizēta. Vienlaicīgi uzņēmumā tiek lietoti 3 kombinētās spēkbarības veidi:
 sivēnmātēm (zīdītājām);
 grūsnām sivēnmātēm;
 sivēniem (15 – 30 kg);
Barība no piegādātāja tiek saņemta sapresēta-granulās, tādejādi tiek samazināta putekļu
veidošanās iespēja uzņēmuma teritorijā no barības piegādes un transportēšanas.
Cūku barības pamatā ir graudaugi, soja, taukvielas, makro- un mikrominerālvielas, un
vitamīni.
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Barības receptes tiks pilnveidotas tā, lai tās nodrošinātu cūku augšanai un reprodukcijai
nepieciešamās enerģijas, kopproteīna, neaizvietojamo aminoskābju, minerālvielu, vitamīnu
u.c. barības sastāvdaļu daudzumu.
Ražošanas procesā baktēriju, vīrusu, sēnīšu un citu mikroorganismu iznīcināšanai tiek
izmantoti dezinfekcijas līdzekļi, kas satur bīstamās ķīmiskās vielas, kuru koncentrācija un
daudzums ir nenozīmīgs (~30 kg, 3.tabula netiek aizpildīta).
Cūku novietņu un palīgtelpu mazgāšanai un dezinfekcijai izmanto līdzekļus saskaņā ar
veterinārajām instrukcijām, reģistrējot žurnālā vietu un izlietojamo daudzumu. Dezinfekciju
veic apmācīti kompleksa darbinieki, ievērojot darba drošības pasākumus.
3. Apkuri administrācijas telpās un fermā nodrošina apkures katls ar jaudu 0.05 MW, ko kurina
ar gāzi.
4. Ar elektroenerģiju kompleksu nodrošina elektroenerģijas piegādātājs saskaņā ar noslēgto
līgumu. Komplekss ir aprīkots ar automatizēto mehānisko ventilācijas sistēmu. Lai taupītu
enerģiju un nodrošinātu pietiekošu vēdināšanu ziemā, kad ventilatoru darbības ātrums ir mazs,
kūtī ir uzstādīta elektroniskā mikroklimata kontroles sistēma. Ventilācijas sistēmas pārbaude
un uzturēšana kārtībā ir iekļauta ražošanas procesa pārvaldībā.
Kūtī apgaismojumu nodrošina zema enerģijas patēriņa dienas gaismas (luminiscences)
spuldzes ar jaudu 18 – 58W. Gadījumā, ja elektrības padeve tiek pārtraukta, automātiski
ieslēdzas ģenerators. Signalizācija, kas ziņo par elektroenerģijas pārtraukšanu, instalēta
atsevišķi. Brīdinājums par elektrības padeves pārtraukšanu tiek nosūtīts arī uz darbinieku
mobilajiem tālruņiem.
9.4. emisija gaisā un tās ietekme uz vidi

Kompleksā “Rukši” identificēti septiņi gaisa piesārņojuma avoti –seši avoti no cūku kūtīm un
viena šķidrmēslu krātuve - lagūna. Piesārņojošo vielu emisijas ilgums no visiem cūku korpusiem
un šķidrmēslu krātuvēm ir nepārtraukts 365 dienas gadā, 24 stundas diennaktī.
Cūkkopības kompleksa darbības laikā būtiskākais gaisa piesārņojums un smakas rodas no
cūku kūtīm un mēslu uzglabāšanas rezervuāriem.
Kā galvenās gaisu piesārņojošās vielas cūkkopības kompleksiem definētas: amonjaks (NH 3),
sērūdeņradis (H 2S), slāpekļa oksīds (NO), PM10, PM2,5, GOS. Cūku kompleksa radītā galvenā
gaisu piesārņojošā viela ir amonjaks. Amonjaka emisijas atkarīgas no vairākiem faktoriem:
slāpekļa daudzuma barībā; dzīvnieka vecuma, lieluma; kūts iekārtojuma; veida, kā mēslojums
tiek izvadīts no kūts un uzglabāts; mēslu rezervuāra tipa (vaļējs/pārklāts); klimatiskajiem
apstākļiem kūtī un ārpusē.
Cūku kompleksa amonjaka emisijas var iedalīt divās nozīmīgās komponentēs:
1) emisijas tieši no kūtīm; 2) emisijas no kūtsmēslu uzglabāšanas.
Sērūdeņradis un citi sēru saturoši savienojumi rodas mēslu sadalīšanās rezultātā anaerobos
apstākļos. Galvenie sēra avoti dzīvnieku mēslos ir sēra savienojumu saturs barībā un neorganiskā
sēra savienojumi barības piedevās, kas kalpo kā augšanas stimulatori.
Anaerobos apstākļos sēra savienojumi, kas nav sērūdeņraža formā, tiek pārvērsti par sērūdeņradi.
Sērūdeņraža emisiju daudzums ir atkarīgs no mēslu šķidrās fāzes koncentrācijas, temperatūras un
pH līmeņa.
Cūku turēšanas kūtis Avoti A1- A6, cūku daudzumu katrā kūtī skatīt B3.tabulā.
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Cūku ietilpība cūku kompleksā
B3 tabula
Ventilācijas
Emisijas avota Nr.
Kūts Nr.
Cūku grupa
Cūku skaits
izvadu skaits
Kūts Nr. 1 Kuiļi, sivēnmātes
350
6
1
Kūts Nr. 2 Kuiļi, sivēnmātes
360
8
2
Kūts Nr. 3 Sivēnmātes ar sivēniem
60
2
3
Sivēni <25 kg
1500
9
Kūts Nr. 4 Sivēnmātes ar sivēniem
70
5
4
Sivēni <25 kg
1250
5
Kūts Nr. 5 Sivēnmātes ar sivēniem
70
5
5
Sivēni <25 kg
1250
5
Kūts Nr. 6 Nobarojamās cūkas
300
9
6
Visās novietnēs ir piespiedu gaisa nosūces ventilatori ar izvadiem virs kūts jumta. Tādēļ katra
kūts aprēķinos pieņemta kā laukumveida emisijas avots. Emisijas atmosfēras gaisā lielākoties
notiek siltajā gada laikā, bet aprēķinos pieņemts visa gada garumā, vai - 8760 h/gadā. Kūtīs
paredzēti arī gaisa mitruma mērītāji ar automātisku gaisa mitrināšanas sistēmu, kas vienlaicīgi
samazina smakas koncentrāciju gaisā. Kūtsmēslu uzglabāšanai vajadzības gadījumā tiek
izmantota krātuve zem kūts Nr.6. Tā aizņem visas kūts platību 18,2 X 39 m, t.i. 709,8 m2 un,
ņemot vērā tās dziļumu no 0,8 m, krātuves tilpums ir 568 m 3. Emisijas no šīs krātuves
neveidojas, jo tā izvietota zem kūts un ir pilnībā hermētiska. Šķidrmēslus no aizgaldu kanāliem
(ar vakuuma sistēmu regulārai šķidrmēslu izvākšanai) pa maģistrālām caurulēm periodiski
izvada ārējos krājrezervuāros (hermētiski noslēgtās starpkrātuvēs), no kurienes tos ar sūkņa
palīdzību pa spiedvadu (160 mm) transportē uz lagūnas tipa šķidrmēslu krātuvi.
mēslu krātuve – lagūna Avots A-7.
Šķidrmēsli tiek uzglabāti vienā krātuvē ar tilpumu 3980 m3 .
Stacionāro piesārņojuma avotu emisiju limitu projektu (turpmāk SPAELP) 2017.gada jūlijā
SIA “Nīcas rukši” ir izstrādājusi SIA “Estonian, Latvian & Lituanian Enviroment”. Piesārņojošo
vielu izkliedes aprēķins un atbilstības novērtējums veikts atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu
prasībām, izmantojot piesārņojuma izkliedes modelēšanas datorprogrammu ADMS 5.2 (licence
Nr. PO5-0399-C-AD520-LV).
Kompleksa “Rukši’ emisijas avotu izvietojums teritorijā atbilstoši atļaujas 3.pielikumam.
Izkliedes aprēķini veikti visām vielām, kurām noteikti gaisa kvalitātes normatīvi.
Aprēķinu veikšanā un rezultātu noformēšanā ņemtas vērā MK 02.04.2013.gada noteikumu
Nr.182 „Noteikumi par stacionāru piesārņojuma avotu emisijas limita projektu izstrādi”
prasības un rezultāti interpretēti atbilstoši MK 03.11.2009. noteikumiem Nr.1290 „Not eikumi
par gaisa kvalitāti”.
Kopumā piesārņojošo izmešu aprēķinātie apjomi cūkkopības kompleksa darbības rezultātā
atmosfēras gaisā ir 11,652 t/gadā, tai skaitā: amonjaks –7,779 t/gadā; sērūdeņradis –1,4584
t/gadā; slāpekļa oksīds – 0.0278 t/gadā; daļiņas PM10 – 1,414 t/gadā; PM2,5 – 0,1768 t/gadā);
GOS – 0.796 t/gadā.
Novērtējuma ietvaros vērtētas augstākās aprēķinātās piesārņojuma koncentrācijas paredzētās
darbības vietas tuvumā izvietotajās teritorijās, kuras ir pieejama iedzīvotājiem. Novērtējuma
ietvaros paredzētās darbības radītais piesārņojums summēts ar esošo fona piesārņojumu, par kuru
informāciju sniedza VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”. Izkliedes
aprēķinu rezultātu analīzi skatīt B4 tabulā.
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Izkliedes aprēķinu rezultāti
B4 tabula
Piesārņojošā
viela

Maksimālā
piesārņojošās
darbības emitētā
piesārņojuma
koncentrācija
mg/m3

Daļiņas PM10
(90,41. procentile)

5,21

Daļiņas PM10
(vidējā vērtība)

Daļiņas PM2,5
(vidējā vērtība)

Amonjaks
(100.procentile)

Amonjaks
(vidējā vērtība)

Sērūdeņradis
(100.procentile)

Slāpekļa
oksīds

1,44
0,18
385,76
24,96
6,91

Maksimālā
summārā
koncentrācija,
µg/m3

12,96
9,19
5,90
385,76
24,96
6,91

Vieta vai
teritorija

Piesārņojošās
darbības emitētā
piesārņojuma
daļa summārajā
koncentrācijā, %

40,2

1gads/24 h

x-315567
y-254234
x-315567
y-254234
x-315567
y-254234
x-315617
y-254234
x-315617
y-254234
x-315567
y-254234
x-315617
y-254234
x-315617
y-254234

100

1gads/24 h

Aprēķinu
periods/
laika
intervāls

1gads/24 h
1gads/24 h
1gads/24 h
1gads/24 h
1gads/24 h
1gads/24 h

202,42
202,42

15,7
3,1
100
100
100

Piesārņojuma
koncentrācija
attiecībā pret
gaisa
kvalitātes
normatīvu, %

25,9
23,0
23,6
15,4
13,9
4,6

100
4,6

(100.procentile)

Slāpekļa
oksīds

10,07
10,07

3,2

(100.procentile)

Liepājas RVP vērtējums
1. Novērtējot aprēķinātās gada vidējās koncentrācijas, jāsecina, ka uzņēmuma emisijas avotu
devums summārajā piesārņojuma koncentrācijā attiecībā pret gaisa kvalitātes normatīvu
lielākā ir 25,9 %, saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 1290 “Noteikumi par gaisa
kvalitāti” normatīvi netiek pārsniegti nevienā gadījumā.
2. Aprēķinātos izmešus var piedāvāt kā emisiju limitus, un īpaši pasākumi emisiju regulēšanai
nelabvēlīgos meteoroloģiskos apstākļos nav nepieciešami.
9.5. smaku veidošanās

Smaku emisijas no cūku kompleksa ir daudzu komponentu maisījums. Šīs komponentes ir ar
dažādiem smaku uztveres sliekšņiem un dažādām koncentrācijām. Anaerobās cūku mēslu
sadalīšanās rezultātā tiek emitētas vesela rinda smakojošu komponentu: alkoholi, aldehīdi, amīni,
karbonili, esteri, merkaptāni, fenoli, organiskās skābes, sulfīdi u.c. Smaku pētījumi ir parādījuši,
ka smaku emisijas cūkkopības rezultātā (gan no kūtīm, gan no mēslu uzglabāšanas) var mainīties
ļoti būtiski atkarībā no gada laikiem, diennakts laikiem un pat pie acīmredzami vienādiem
darbības apstākļiem. Cūku kompleksā „Rukši” ir septiņi smaku radoši avoti: cūku novietnes
(emisijas avoti A1-A6) un mēslu krātuve (emisiju avots A7).
Smaku izkliedes aprēķins un atbilstības novērtējums veikts atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu
prasībām, izmantojot piesārņojuma izkliedes modelēšanas datorprogrammu ADMS 5.2 (licence
Nr. PO5-0399-C-AD520-LV). Ventilācijas izvadi modelēšanas vajadzībām apvienoti vienā
emisijas avotā.
Smakas augstākās koncentrācijas noteiktas MK 25.11.2014. noteikumu Nr. 724 “Noteikumi par
piesārņojošās darbības izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo
smaku izplatīšanos 3.punktā norādītajās teritorijās, kuru identificēšanai izmantots Nīcas novada
teritorijas plānojums 2013.-2025.gadam un tajā sniegtā informācija par plānoto zemes
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izmantošanu. Augstākā smaku koncentrācija konstatēta pie mājām “Strauti”. Smakas
koncentrācijas aprēķinu rezultātus skatīt B5 tabulā.
Smakas koncentrācijas aprēķinu rezultāti un to novērtējums
B5 tabula
Aprēķinu
periods/
Maksimālā
laika
koncentrācija1,
intervāls
ouE/m3
Smakas
koncentrācija

2,8

gads/1h

Vieta vai teritorija

X, m

Y, m

315567

254384

Uzņēmuma vai
iekārtas emitētā
piesārņojuma
daļa summārajā
koncentrācijā, %

Summārā smakas
koncentrācija
attiecībā pret
gaisa kvalitātes
normatīvu
(mērķlielumu), %

100
56

Liepājas RVP izvērtējums.
Ņemot vērā smaku emisiju daudzuma aprēķinu rezultātus, secināms, ka uzņēmuma darbības
rezultātā nav paredzama smaku traucējumu rašanās ārpus uzņēmuma teritorijas, kā arī netiks
pārsniegts smaku emisijas mērķlielums.
Liepājas RVP norāda, ka uzņēmumam savā darbībā jāievēro MK 25.11.2014. noteikumu Nr.724
"Noteikumi par piesārņojošas darbības izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību,
kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos". Atbilstoši MK Nr.724 noteiktajam, no 01.01.2018,
smakas mērķlielums, kuru nosaka stundas periodam, ir 5 ouE/m3 . Šo koncentrāciju nedrīkst
pārsniegt vairāk par 168 stundām gadā, tātad attiecīgi aprēķinā nepieciešams izmantot 98,08
procentili.
9.6. emisija ūdenī un tās ietekme uz vidi

Uzņēmuma darbības rezultātā veidojas sadzīves notekūdeņi ~ 1.48 m3 /dnn, 540 m3 gadā.
Sadzīves notekūdeņi tiek savākti betonētā tvertnē uzņēmuma teritorijā, tās izvešana pēc
nepieciešamības tiek organizēta uz Nīcas pagasta notekūdeņu attīrīšanas iekārtām saskaņā ar
noslēgto līgumu.
Atmosfēras nokrišņu ūdeņi aizplūst no uzņēmuma teritorijas uz uzņēmuma teritoriju
ierobežojošiem grāvjiem.
9.7. atkritumu veidošanās un apsaimniekošana

Ražošanas procesā veidojās šādi atkritumu veidi:
Sadzīves atkritumi
Sadzīves savākšanai uzņēmuma teritorijā izmanto 250 l konteineru un tā iztukšošanu 2 reizes
mēnesī nodrošina SIA „Clean R saskaņā ar noslēgto līgumu.
Ražošanas atkritumi.
 Šķidrmēsli veidojas cūku nobarošanas procesā no dzīvnieku ekskrementiem un urīna
(līdz 6000 t gadā). Tie tiek izmantoti augšņu mēslošanai saskaņā ar noslēgtajiem zemes
nomas līgumiem, kā arī tiek mēslota uzņēmuma īpašumā esošās lauksaimniecībā
izmantojamās zemes platības.
 Kritušie dzīvnieki rodas ražošanas procesā. Gadā veidojas līdz 50 t kritušo dzīvnieku
audu atkritumu, attiecīgi mēnesī līdz 4.17 t. Kritušos dzīvniekus uzglabā speciālos šim
nolūkam paredzētos konteineros. Kritušo dzīvnieku audu atkritumu savākšanu,
pieņemšanu pārstrādei un iznīcināšanu nodrošina SIA „Reneta”.
 Veterinārmedicīnas atkritumi veidojas no dažādiem ražošanā izmantotiem medikamentu
un citu palīglīdzekļu atlikumiem līdz 18 kg mēnesī, gadā līdz 210 kg. Uzņēmumam
noslēgts līgums ar SIA „Ragn-Sells” par veterinārmedicīnas atkritumu un dzīvsudrabu
saturošo priekšmetu likvidāciju savākšanu un transportēšanu uz likvidācijas vietu.
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Bīstamie atkritumi (luminescentās spuldzes) ko izmanto ražošanas procesā
apgaismojuma nodrošināšanai. Izdegušās spuldzes paredzēts savākt un glabāt plastmasas
kastē un nodod atkritumu savākšanas organizācijā - ar SIA „Lampu demerkurizācijas
centrs”.
Atkritumu veidošanos un plūsmu skatīt 21. un 22. tabulā
9.8. trokšņa emisija

Trokšņu mērījumi nav veikti. Sūdzības par troksni nav saņemtas.
Transports uz uzņēmuma teritoriju un pa teritoriju kursē darba laikā, t.i. maksimāli no plkst. 7.00
līdz 18.00. Transports nakts stundās netiek izmantots.
9.9. augsnes aizsardzība

Augsnes piesārņojumu var radīt labas lauksaimniecības prakses ieteikumiem neatbilstoša
šķidrmēslu izvešana un iestrādes normu augsnē neievērošana.
Mēslu daudzuma aprēķins lauksaimniecības dzīvniekiem, pamatojoties uz MK 23.12.2014.
noteikumiem Nr. 834 “Noteikumi par ūdens un augsnes aizsardzību no lauksaimnieciskas
darbības izraisīta piesārņojuma ar nitrātiem" norādīts B2 tabulā. Noteikumi nosaka, ka
lauksaimniecībā izmantojamās platībās iestrādātā organiskā mēslojuma daudzums gadā nedrīkst
pārsniegt 170 kg slāpekļa uz hektāru, kas atbilst 1.7 dzīvnieku vienībām (DzV) uz hektāru.
9.10. avāriju risks un rīcības plāni ārkārtas situācijām.

Ražošanas darbības rezultātā vislielāko iespējamo kaitējumu var radīt masveida dzīvnieku
bojāeja. Dzīvnieku bojāejas risku var radīt ugunsgrēks, slimību epidēmija, nosalšana, noslāpšana,
nosmakšana.
Ražošanas kompleksa nepārtrauktas darbības nodrošināšanai un iespējamo avārijas risku
maksimālai samazināšanai ir veikta virkne drošības pasākumu:
 Situāciju kūtīs un uzņēmuma teritorijā uzrauga sargs;
 Ir izstrādāta shēmas dzīvnieku evakuācijai ugunsgrēka gadījumā.
Uguns riska samazināšana
Ārpus fermas atrodas ūdens ņemšanas vietas, kuras apzīmētas ar atbilstošām, arī tumšajā
diennakts laikā pamanāmā, norādījuma zīmēm. Uzņēmuma teritorijā ir izvietoti ugunsdzēsības
aparāti. Izstrādātas ugunsdrošības instrukcijas un rīcības plāni iespējamo ugunsgrēku izcelšanās
gadījumiem, objektā ieviesti instruktāžu un ugunsdzēšamo aparātu uzskaites žurnāli.
Slimību epidēmiju riska samazināšana
Stingri noteikumi personām (t.sk. arī darbiniekiem), kas gatavojas ieiet kompleksa teritorijā.
Nepiederošām personām ieeja un atrašanās uzņēmuma teritorijā ir stingri AIZLIEGTA.
Maksimāli izslēgta grauzēju, putnu, knišļu u.c. veida iespējamo slimību pārnēsātāju iekļūšana
kūtī, regulāri tiek veikti dezinfekcijas pasākumi.
Noslāpšanas riska samazināšana
Fermā uzstādīta piespiedu ventilācija, kas elektroenerģijas padeves pārtraukuma gadījumā
automātiski atveras un paliek neaizvērtā stāvoklī, tādejādi nodrošinot gaisa pieplūdi fermā.

C SADAĻA
Atļaujas nosacījumi
10. Nosacījumi uzņēmuma darbībai:
10. 1. darbība un vadība

1. Atļauja izsniegta SIA “Nīcas rukši” cūku audzēšanas kompleksam adresē: “Rukši”, Nīcas
pagasts, Nīcas novads:
cūku vietu skaitam, kas nepārsniedz 5200 gab.:
- 890 sivēnmātes, tai skaitā 200 sivēnmātes ar sivēniem;
- 4000 atšķirtos sivēnus;
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- 300 nobarojamās cūkas
- 10 kuiļi.
pazemes ūdens ieguvei – 16053 m3/gadā.
2. Atļauju drīkst izmantot tikai operators (komersants), kuram tā ir izsniegta. Saskaņā ar likuma
„Par piesārņojumu” 30. panta trešo daļu operatoram jāinformē Liepājas RVP par operatora
maiņu, lai precizētu atļauju, ierakstot tajā datus par jauno operatoru.
3. Atļaujas turētāja pienākums veikt piesārņojošo darbību atbilstoši atļaujā un normatīvajos
aktos noteiktajām prasībām, kā arī sekot līdzi izmaiņām normatīvajos aktos, tai skaitā
teritorijas plānojumā.
4. 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” 57. punktu Liepājas RVP var atcelt atļauju, ja tā konstatē, ka operators
sniedzis nepatiesu vai maldinošu informāciju.
5. Saskaņā ar likuma “Par piesārņojumu” 6.panta 2.daļu operatoram jāsniedz darbiniekiem, kuri
veic piesārņojošo darbību, nepieciešamās zināšanas par kārtību, kādā šī darbība veicama, tās
iespējamo ietekmi uz cilvēku veselību un vidi, par piesardzības pasākumiem šīs ietekmes
samazināšanai, kā arī par rīcību avārijas situācijā.
6. Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 32 9. 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;
 veicot piesārņojošo darbību, atkārtoti tiek pārkāpti vides aizsardzības normatīvie akti - vai
netiek pildīti vides aizsardzības valsts iestāžu administratīvie akti.
7. Lai novērstu vai, ja tas nav iespējams, samazinātu vides piesārņošanu vai tās risku, kā arī
avārijas risku, veicot piesārņojošo darbību, ievērot likuma “Par piesārņojumu” 5.pantā
noteiktos piesardzības pasākumus.
8. Saskaņā ar likuma “Par piesārņojumu” 30.panta 1.daļu un 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” 4.1. punktu –
operators 150 dienas pirms darbības izmaiņām paziņo par to Liepājas RVP, kas izvērtē, vai
šīs izmaiņas uzskatāmas par būtiskām izmaiņām un vai ir nepieciešams izdarīt grozījumus
atļaujas nosacījumos.
9. Saskaņā ar Vides aizsardzības likuma 25.panta pirmo un otro punktu, 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. Operatora pienākums ir segt izmaksas, ko radījis
viņa nodarītais kaitējums videi vai tieša kaitējuma draudi.
10. Reģistrēt saņemtās sūdzības par vides piesārņojumu, noskaidrot piesārņojuma rašanās
cēloni un operatīvi veikt pasākumus piesārņojuma cēloņa likvidēšanai. Par sūdzībām un
veiktajiem pasākumiem nekavējoties informēt Liepājas RVP.
11. Katru gadu līdz 1.martam sagatavot gada pārskatu par atļaujas nosacījumu izpildi, vides
monitoringa rezultātiem, to izvērtējumu, kā arī ūdens resursu izmantošanu par iepriekšējo
gadu. Pārskatu iesniegt Liepājas RVP atbilstoši likuma "Par iesārņojumu" 45.punkta
(6)daļai, 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" 9.punktam un atļaujas nosacījumiem.
10.2. darba stundas

Nosacījumi netiek izvirzīti.
11. Resursu izmantošana:
11.1. ūdens
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1. SIA „Nīcas Rukši” kompleksa ūdensapgādei nepieciešamo pazemes ūdeni – 16053 m3/gadā
iegūt no artēziskā urbuma LVĢMC Nr.4160.
2. Ūdens ieguves vietā 1 x mēnesī veikt ūdens caurplūdes instrumentālo uzskaiti un datus
reģistrēt ūdens lietošanas instrumentālās uzskaites žurnālos (23.12.2003. MK noteikumu
Nr.736 “Noteikumi par ūdens resursu lietošanas atļauju” - 42., 44.punkts).
3. Katra ieraksta pareizību un atbilstību mēraparātu rādījumiem 1 x ceturksnī jāapliecina
atbildīgai amatpersonai.
4. Veikt ūdens apgādes sistēmas dezinfekciju (14.11.2017. MK noteikumu Nr.671 “Dzeramā
ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība”,
6.punkts).
5. Pēc ūdens apgādes sistēmas dezinfekcijas, nodrošināt dzeramā ūdens kvalitātes pārbaudi.
(MK noteikumu Nr.671, 16.punkts).
6. Katru gadu par ūdens ieguvi veikt maksājumus saskaņā ar “Dabas resursu nodokļa likuma” un
MK noteikumu Nr.404 “Dabas resursu nodokļa un aprēķināšanas un maksāšanas kārtība, kādā
izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju” prasībām.
7. Katru gadu līdz 1.martam iesniegt valsts statistikas pārskatu “Nr.2 Ūdens. Pārskats par ūdens
resursu lietošanu " par iepriekšējo kalendāro gadu, ievadot datus elektroniskajā datu bāzē
tiešsaistes režīmā www.meteo.lv atbilstoši MK 23.05.2017. noteikumu Nr.271 "Noteikumi
par vides aizsardzības oficiālās statistikas veidlapām" prasībām.
8. Pazemes ūdens uzskaitei izmantotās mēraparatūras metroloģisko kontroli veikt akreditētās
institūcijās (05.12.2006. MK noteikumi Nr.981 “Noteikumi par mērīšanas līdzekļu atkārtoto
verificēšanu, verificēšanas sertifikātiem un verificēšanas atzīmēm” , 3.pielikums).
9. Mēraparatūras metroloģisko pārbaudi veikt 1 x 4 gados (likums "Par mērījumu vienotību" un
09.01.2007. noteikumi Nr.40 “Noteikumi par valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauto
mērīšanas līdzekļu sarakstu”).
10. Pazemes ūdens ieguves urbumu atveres konstrukcijā jābūt ierīkotai vietai ūdens līmeņa
mērīšanai un ūdens paraugu ņemšanai (23.12.2003. MK noteikumu Nr.736 34.punkts).
11. Izmantot sūkņus, kuru ražība nepārsniedz artēziskā urbuma pasē norādīto rekomendējamo
ūdens ieguves debitu.
11.2. enerģija

1. Elektroenerģiju cūku audzēšanas kompleksa darbības nodrošināšanai saņemt no
elektoenerģijas piegādātāja uz līguma pamata.
2. Veicot piesārņojošu darbību, racionāli izmantot enerģiju saskaņā ar likuma „Par
piesārņojumu” 4. panta 10. punktā noteikto.
11.3. izejmateriāli un palīgmateriāli

Uzņēmumā izmantojamo barības vielu gada patēriņš atbilstoši 2.tabulā norādītajiem
daudzumiem.
12. Gaisa aizsardzība:
12.1. emisija no punktveida avotiem, emisijas limiti;

Neattiecas
12.2. emisija no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem, emisiju limiti

Piesārņojošo vielu emisijas gaisā no neorganizētajiem emisijas avotiem A1 – A7 atļautas saskaņā
ar 12.tabulā dotajiem fizikālajiem parametriem un 15.tabulā minētajiem piesārņojošo vielu
emisiju limitiem.
12.3. procesa un attīrīšanas iekārtu darbība
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1. Nodrošināt cūku novietņu ventilācijas sistēmas darbību atbilstoši izgatavotāja izstrādātajiem
ekspluatācijas noteikumiem un regulāri veikt ventilācijas sistēmas pārbaudes un tīrīšanu.
Savlaicīgi (vismaz reizi gadā) veikt gaisa klimata kontroles sistēmas tehniskās apkopes, ja
tādas nepieciešamas. Vizuālu apskati veikt katru dienu, lai pārliecinātos par sistēmas
atbilstību tehnoloģiskajām prasībām un savlaicīgi konstatētu ekspluatācijas noteikumu
pārkāpumus.
2. Šķidrmēslu krātuvei nepārtraukti nodrošināt pārsegu, kas samazina un aizkavē amonjaka
iztvaikošanu un smakas izplatīšanos, kā arī nokrišņu ūdens iekļūšanu krātuvē. Šķidros
kūtsmēslus ievadīt krātuvē zem tajā esošā mēslu līmeņa, lai nepieļautu pretplūsmas iespēju.
Uzpildes sistēma nedrīkst ietekmēt peldošo segslāni.
3. Mainoties cūku daudzumam vienlaicīgā turēšanā un tehnoloģiskajiem procesiem, izstrādāt un
iesniegt Liepājas RVP jaunu Stacionāru piesārņojuma avotu emisiju limitu un smaku emisijas
limitu projektu atbilstoši MK 02.04.2013. noteikumu Nr. 182 “Noteikumi par stacionāru
piesārņojuma avotu emisijas limitu projekta izstrādi” prasībām.
12.4. smakas

1. Nepārsniegt MK 25.11.2014. noteikumu Nr. 724 „Noteikumi par piesārņojošas darbības
izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos”
8.punktā (46.punktā) noteikto mērķlielumu.
2. Pamatotas sūdzības gadījumā par traucējošu smaku trīs dienu laikā sniegt informāciju
Liepājas RVP 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” 23. punkta prasībām.
3. Smakas koncentrācijas mērījumus veikt izmantojot standarta LVS EN 13725:2004 ,,Gaisa
kvalitāte. Smakas koncentrācijas noteikšana ar dinamisko olfaktometriju" noteikto metodi vai
citu līdzvērtīgu vai labāku metodi.
4. Smaku koncentrācijas mērījumus atļauts veikt laboratorijām, kas ir akreditētas atbilstoši
standartam LVS EN ISO/IEC 17025:2005,,Testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju
kompetences vispārīgās prasības". Laboratorijas izmantotajam kontroles metodikām jāietilpst
laboratorijas akreditācijas sfērā.
5. Mērījumu rezultātus salīdzināt ar atļaujā noteiktajiem smaku emisijas limitiem un 10 dienu
laikā pēc rezultātu saņemšanas iesniegt Liepājas RVP izvērtēšanai. Ja mērījumu rezultāti
atšķirsies no smaku emisiju limitu projektā aprēķinātajiem emisijas daudzumiem, tad Liepājas
RVP jāiesniedz iesniegums A kategorijas atļaujas nosacījumu pārskatīšanai, pielikumā
pievienojot pārstrādātu smaku emisijas limitu projektu.
12.5. emisijas uzraudzība un mērīšana (mērījuma vietas, regularitāte, metodes)

Neattiecas.
12.6. to emisijas veidu pārraudzība, kas rodas no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem

1. Reizi gadā gaisu piesārņojošo vielu emisiju daudzumu noteikt aprēķinu ceļā, izmantojot
stacionāro piesārņojuma avotu emisijas limitu projektā izmantotās aprēķinu metodes.
2. Aprēķinu rezultātus un aprēķinam nepieciešamas izejas datus reģistrēt piesārņojuma apjoma
uzskaites dokumentos (reģistrēt arī sākotnējos datus, pamatojoties uz kuriem tiek veikts
emisiju aprēķins). Datorizētas uzskaites gadījumā vienu reizi mēnesī veikt izdrukas un
saglabāt tās kā uzskaites žurnālu.
12.7. gaisa monitorings

Nosacījumi netiek izvirzīti.
12.8. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija
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Neattiecas.

12.9. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām

1. Katru gadu līdz 1.martam iesniegt valsts statistikas pārskatu "Nr.2 Gaiss. Pārskats par gaisa
aizsardzību" par iepriekšējo kalendāro gadu, ievadot datus elektroniskajā datu bāzē tiešsaistes
režīmā www.meteo.lv atbilstoši MK 23.05.2017. noteikumu Nr.271 "Noteikumi par vides
aizsardzības oficiālās statistikas veidlapām" prasībām.
2. Katru gadu aprēķināt dabas resursu nodokli par faktisko gaisa piesārņojumu un veikt
maksājumus (15.12.2005. “Dabas resursu nodokļa likums” 27.panta (4) 2) punkts).
3. Katru gadu aizpildīt dabas resursu nodokļa aprēķina lapu par faktiskiem gaisa piesārņojuma
apjomiem un uzrādīt pēc pieprasījuma pārbaudes laikā Liepājas RVP vides valsts
inspektoram; šos uzskaites materiālus uzglabāt trīs gadus (MK 19.06.2007. noteikumu Nr.404
“Dabas resursu nodokļa un aprēķināšanas un maksāšanas kārtība un kārtība, kādā izsniedz
dabas resursu lietošanas atļauju” 43.punkts., 6.pielikums).
4. Par avārijām ziņot Liepājas RVP ne vēlāk kā 24 stundu laikā.
13. Notekūdeņi:
13.1. izplūdes, emisijas limiti

1. Sadzīves notekūdeņus no kompleksa administratīvā korpusa novadīt uz izsmeļamo sistēmu,
kuru izvest un nodot tālākai apstrādei Nīcas pagasta attīrīšanas iekārtās saskaņā ar līgumu
2. Nepieļaut neattīrītu notekūdeņu nonākšanu gruntī un virszemes ūdeņos. (MK noteikumu
Nr.34 “Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” 42.punkts).
13.2. procesa norise un attīrīšanas iekārtu darbība

Veikt labas saimniekošanas prakses pasākumus, lai lietus ūdeņos nenokļūtu atkritumi.
13.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes);

Neattiecas.
13.4. mērījumi saņēmējā ūdenstilpē

Neattiecas.
13.5. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija

Neattiecas.
13.6. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām

Par avārijas gadījumiem nekavējoties ziņot Liepājas RVP.
14. Troksnis:
14.1. trokšņa avoti un nosacījumi troksni radošo iekārtu darbībai

Nosacījumi netiek izvirzīti.
14.2. trokšņa emisijas limiti

Nepārsniegt MK 07.01.2014. noteikumu Nr.16 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” 2.
pielikumā noteiktos robežlielumus.
14.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes);

24

1. Pamatotu iedzīvotāju sūdzību gadījumā akreditētā laboratorijā veikt trokšņu mērījumus.
Mērījumu vietas saskaņot ar Veselības inspekciju (MK noteikumu Nr.16 „Trokšņa
novērtēšanas un pārvaldības kārtība” 7.punkts, 1., 2.pielikums).
2. Trokšņa robežlielumu ievērošanu kontrolē Veselības inspekcija, kā arī attiecīgās pašvaldības
institūcijas, kurām pašvaldība ir deleģējusi minēto funkciju (likums "Par piesārņojumu"
49.pants otrā daļa; MK noteikumu Nr.16 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība”
12.punkts).
14.4. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām.

Ja tiek veikti vides trokšņu instrumentālie mērījumi, rezultātus mēneša laikā iesniegt Liepājas
RVP Kontroles daļā Jaunā ostmala 2a, Liepāja un Veselības inspekcijas Kurzemes kontroles
nodaļā E.Veidenbauma ielā 11, Liepājā (likuma “Par piesārņojumu” 45.panta otrā daļa).
15. Atkritumi:
15.1. atkritumu veidošanās

1. Apsaimniekojamo atkritumu veidi un apjomi atbilstoši 21.tabulai.
2. Atkritumus klasificēt atbilstoši MK noteikumu Nr.302 “Noteikumi par atkritumu klasifikatoru
un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus” 1.pielikuma prasībām.
15.2. atkritumu apsaimniekošanas (savākšanas, apstrādes, reģenerācijas un apglabāšanas) nosacījumi

1. Uzņēmumā savācamo un apstrādāto atkritumu apsaimniekošanu veikt saskaņā ar likuma
“Atkritumu apsaimniekošanas likums” V nodaļas prasībām.
2. Aizliegts uzglabāt, apstrādāt tādus atkritumu veidus, kuri nav iekļauti šajā atļaujā (MK
noteikumu Nr.898 "Noteikumi par atkritumu savākšanas un šķirošanas vietām" 26.pants).
3. Nešķirotos sadzīves atkritumus un nebīstamos ražošanas atkritumus savākt atbilstoši
22.tabulai un saskaņā ar līgumu nodot apsaimniekošanai specializētam uzņēmumam.
Nepieļaut bīstamo atkritumu ievietošanu šajos konteineros (“Atkritumu apsaimniekošanas
likums” 15.pants).
4. Līgumi par bīstamo atkritumu tālāku apsaimniekošanu jāslēdz ar atkritumu
apsaimniekotājiem, kuri saņēmuši attiecīgā atkritumu veida apsaimniekošanas atļauju
(Atkritumu apsaimniekošanas likums 17.panta pirmā daļa 3.punkts, otrā un trešā daļa).
5. Visus bīstamos atkritumus savlaicīgi un regulāri, bet ne retāk kā reizi gadā nodot atkritumu
apsaimniekošanas uzņēmumiem.
6. Atkritumu apsaimniekošanu veikt saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 4. panta
prasībām. Atkritumu apsaimniekošana nedrīkst negatīvi ietekmēt vidi, tai skaitā:
 radīt apdraudējumu ūdeņiem, gaisam, augsnei, kā arī augiem un dzīvniekiem;
 radīt traucējošus trokšņus vai smakas;
 nelabvēlīgi ietekmēt ainavas un īpaši aizsargājamās dabas teritorijas;
 piesārņot un piegružot vidi.
7. Kritušos
dzīvniekus
līdz
nodošanai
licencētai
atkritumu
apsaimniekošanas
organizācijai, savākt un uzglabāt speciāli šim nolūkam paredzētajos hermētiskos konteineros.
Nepieļaut kritušo dzīvnieku ilglaicīgu uzglabāšanu.
8. Cūku šķidrmēslus – līdz 6000 tonnām gadā – savākt un uzglabāt nosegtā mēslu krātuvē lagūnā (ar ietilpību 3980 m3 ) un nepieciešamības gadījumā krātuvē zem kūts Nr. 6 (ar
ietilpību 568 m3) un izmantot lauksaimniecības zemju mēslošanai.
9. Rakstiski saskaņot ar Nīcas pašvaldību paredzamo kūtsmēslu izkliedēšanas laiku, kūtsmēslu
izvešanas maršrutu un izpildes termiņu, ņemot vērā laika apstākļus un vēja virzienu.
Aizliegts izvest kūtsmēslus svētdienās un svētku dienās.
10. Laikposmā no 20. oktobra līdz 15. martam kūtsmēslu izkliede nav atļauta (MK 23.12.2014.
noteikumu Nr. 834 "Noteikumi par ūdens un augsnes aizsardzību no lauksaimnieciskās
darbības izraisīta piesārņojuma ar nitrātiem" 6.1.punkts)
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15.3.uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)

1. Veikt bīstamo atkritumu uzskaiti īpašā žurnālā papīra vai elektroniskā veidā (MK noteikumi
Nr.484 „Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakošanas, marķēšanas
un pārvadājumu uzskaites kārtība”, 4.punkts, 1.pielikums).
2. Veikt nebīstamo atkritumu uzskaiti, fiksējot atkritumu veidus, daudzumus, transportēšanas
datumus, apliecinot to ar atbildīgās amatpersonas parakstu. Uzglabāt šo informāciju ne mazāk
kā trīs gadus (likums “Atkritumu apsaimniekošanas likums” 23.pants pirmā daļa 1.punkts).
3. Nodrošināt apsaimniekoto kūtsmēslu uzskaiti un dokumentēt darbības ar kūtsmēsliem
uzskaites žurnālā, atbilstoši MK 23.12.2014. noteikumu Nr.829 "Īpašās prasības piesārņojošo
darbību veikšanai dzīvnieku novietnēs" 11., 12.punktam un MK 23.12.2014. noteikumiem
Nr. 834 "Noteikumi par ūdens un augsnes aizsardzību no lauksaimnieciskās darbības izraisīta
piesārņojuma ar nitrātiem" 3.3.5.punktam.
4. Datu pareizību apliecināt ar atbildīgās amatpersonas parakstu. Atkritumu uzskaites žurnālus
uzglabāt ne mazāk kā trīs gadus, saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 23. panta
pirmās daļas pirmo punktu un MK 23.12.2014. noteikumu Nr.829
"Īpašās prasības piesārņojošo darbību veikšanai dzīvnieku novietnēs" 11. punktu.
5. Nodrošināt atkritumu uzskaites datu pieejamību inspektora pārbaudes laikā.
15.4. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām

Katru gadu līdz 1.martam pamatojoties uz Atkritumu uzskaites reģistrācijas žurnālu datiem,
iesniegt valsts statistikas pārskatu “Nr.3-Atkritumi. Pārskats par atkritumiem” par iepriekšējo
kalendāra gadu, ievadot datus elektroniskajā datu bāzē www.meteo.lv tiešsaistes režīmā saskaņā
ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 23.panta pirmās daļas otro punktu un atbilstoši 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.
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.
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. Nodrošināt kūtsmēslu krātuvju necaurlaidību, lai nepieļautu augsnes, grunts un pazemes
ūdeņu piesārņojumu. Regulāri (reizi nedēļā) vizuāli kontrolēt kūtsmēslu uzglabāšanas
krātuvju tehnisko stāvokli.
2. Kūtsmēslus izkliedēt divas reizes gadā, laika periodā no 15.marta līdz 20.oktobrim. Ap
ūdens tilpnēm, ūdenstecēm un meliorācijas novadgrāvjiem atstāt 10 metru platu buferjoslu,
kurā netiek izkliedēts mēslojums.
3. Veikt mēslošanas plāna izstrādi, veidot lauku vēstures, kā arī veikt aprēķinus, lai
noskaidrotu, vai netiek izkliedēts vienā sezonā vairāk kā 170 kg/ha.
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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.
1. Slimību vai masveida dzīvnieku bojāejas gadījumos rīkoties atbilstoši Pārtikas un
Veterinārā dienesta norādījumiem.
2. Mēslus izkliedēt laikā, kad vēja virziens nav uz tuvumā esošajām mājām.
3. Neveikt mēslojuma izkliedi uz augsnes, kad tā ir ūdens piesātināta, applūdusi, sasalusi,
pārklāta ar sniegu.
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.
Ne vēlāk kā 30 dienas pirms objekta darbības pilnīgas pārtraukšanas iesniegt Liepājas RVP
attiecīgu iesniegumu (likuma “Par piesārņojumu” 30.panta ceturtā daļa).
2. Ja objekta darbība pilnīgi tiek pārtraukta, veikt pasākumus, kas nepieciešami piesārņojuma
riska novēršanai un iekārtas atrašanās vietas sakārtošanai atbilstošā stāvoklī (likuma „Par
piesārņojumu” 4.panta devītā daļa).
3. Pārtraucot objekta darbību, nodrošināt atkritumu nodošanu utilizācijai uzņēmumam, kuram
ir atbilstoša atkritumu apsaimniekošanas atļauja (Atkritumu apsaimniekošanas likuma
16.panta pirmā daļa, 17.panta pirmās daļas 3.punkts).
1.

19. Nosacījumi avāriju novēršanai un darbībām ārkārtas situācijās.
1. Novērtēt avāriju iespējamību, veikt piesardzības pasākumus, kas novērstu avārijas vai
samazinātu to sekas (likuma "Par piesārņojumu" 5.pants).
2. 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 ir nodarīts kaitējums videi, nekavējoties rakstveidā informē Pārvaldi par kaitējumu
videi un sniedz pilnīgu situācijas raksturojumu;
- ja ir 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. Ja pārkāpti atļaujas nosacījumi vai apdraudēta šo nosacījumu turpmāka ievērošana, ja radušies
vai var rasties draudi cilvēku veselībai, dzīvībai vai videi vai pastāv nopietni šāda
piesārņojuma rašanās draudi, notikusi avārija vai tās draudu gadījumā, nekavējoties informēt
Liepājas RVP, sniedzot informāciju par notikuma vietu, laiku, vidē noplūdušo piesārņojošo
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vielu daudzumu, iemeslu un atbilstošo rīcību (likums "Par piesārņojumu" 6.panta ceturtā,
piektā daļa, 45.panta ceturtā daļa).
2. Veikt katra pārkāpuma, sūdzības un avārijas reģistrāciju.
21. Nosacījumi vides valsts inspektoru regulārajām kontrolēm.
1. Atļaujas nosacījumu izpildi kontrolē vides valsts inspektori (Vides aizsardzības likuma
19.pants; likuma “Par piesārņojumu” 49.panta pirmā daļa).
2. Nodrošināt, inspekcijas veikšanai un atļaujas nosacījumu pārbaudei, brīvu pieeju
nepieciešamajiem dokumentiem un datiem par objektu (Vides aizsardzības likuma 21.pants,
likuma “Par piesārņojumu” 49.panta pirmā daļa).
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) – 1.pielikums.
1.pielikums. Informācija par iesniegumu, tā precizējumu vai papildinājumu saņemšanas
datumiem.
2.pielikums Iesnieguma kopsavilkums
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Tabulu saraksts
Tabulas
Nr

Nosaukums

Aizpildīta
(atzīmēt ar X)

1.

Informācija par noslēgtajiem līgumiem.

X

2.

Ķīmiskās vielas, maisījumi un citi
materiāli, ko izmanto ražošanas procesā kā
izejmateriālus vai palīgmateriālus un kuri
nav klasificēti kā bīstami

X

3.

Bīstamās ķīmiskās vielas un maisījumi,
kas izmantoti ražošanā kā izejmateriāli,
palīgmateriāli vai veidojas starpproduktos
vai gala produktos

4.
5.

Kurināmā vai degvielas izmantošana
siltumenerģijai, elektroenerģijai un
transportam iekārtā
Uzglabāšanas tvertņu saraksts

Komentārs, ja tabula nav
aizpildīta

Neattiecas

x

Atļaujā netiek pievienota

X
Neattiecas

6.

Atkritumi, ko izmanto sadedzināšanas vai
līdzsadedzināšanas procesā

-

7.

Elektroenerģijas izmantošana (gadā)

x

8.
9.

X

Neattiecas

x

Atļaujā netiek pievienota

11.

Siltumenerģijas izmantošana gadā
Ūdens ieguve
Informācija par ūdensapgādes sistēmu un
derīgo izrakteņu (pazemes ūdens)
atradnēm
Ūdens lietošana

12.

Emisijas avotu fizikālais raksturojums

X

13.

No emisiju avotiem gaisā emitētās vielas
(tai skaitā smakas)

X

15.

Piesārņojošo vielu emisijas limitu projekts

X

16.

Piesārņojošās vielas notekūdeņos

-

17.

Notekūdeņu un lietusūdeņu novadīšana
ūdensobjektos (grāvī, upē, ezerā, jūrā)

-

18.

Notekūdeņu novadīšana uz cita operatora
attīrīšanas iekārtu

-

19.

Operatora rīcībā esošie kanalizācijas
sistēmu raksturojošie dokumenti

-

20.

Trokšņa avoti un to rādītāji

-

21.

Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem

X

22.

Atkritumu savākšana un pārvadāšana

X

23.
24.

Atkritumu apglabāšana
Monitorings

-

10.

Atļaujā netiek pievienota

X

Neattiecas
Neattiecas
Neattiecas
Neattiecas
Neattiecas

Neattiecas
Neattiecas
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Informācija par noslēgtajiem līgumiem.
1.tabula
Nr.
p.k.
1.

Līguma numurs

Līguma priekšmets

Līguma puses

NIC 0045

Sadzīves atkritumi

SIA”Clean R”

Līgumā norādītā jauda (piemēram,
notekūdeņu, atkritumu apjoms)
8.98m 3 gadā

2.

49/2014

SIA “Reneta”

50t/gadā

beztermiņa

3.

3

Kritušo dzīvnieku
utilizācija
Dienas gaismas spuldzes

SIA “Lampu demerkurizācijas centrs”

21kg/gadā

beztermiņa

4.

AST-05/2015

Barība

SIA “Baltic Agro”

2076t/ gadā

beztermiņa

5.

VM33-259

Veterinārmediciniskie
atkritumi

SIA „Ragn-Sells”

0.21t/gadā

beztermiņa

Līguma termiņš
beztermiņa

Piezīme. *Operators pēc pārvaldes pieprasījuma uzrāda līgumu oriģinālus.

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 Ķīmiskā viela vai maisījums (vai
kods
to grupas)

Ķīmiskās vielas vai
maisījuma
veids(1)

Izmantošanas veids

Uzglabātais daudzums
(tonnas),
uzglabāšanas veids(2)

Izmantotais daudzums gadā
(tonnas)

1.

Barība grūsnām sivēnmātēm

Organiskās vielas

Barība

10 t, granulas, tornī

660

2.

Barība zīdītāj sivēnmātēm

Organiskās vielas

Barība

12 t, granulas, tornī

576

3.

Barība sivēniem

Organiskās vielas

Barība

10 t, granulas, tornī

840

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 %, 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.
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Uzglabāšanas tvertņu saraksts
5. tabula
Kods
B1

Tvertnes
Uzglabāšanas tvertnes
izmēri
saturs
(kubikmetros)
Gāze
4,5

Tvertnes
vecums
(gados)
13

Pārbaudes datums
iepriekšējās
nākamais

Tvertnes
izvietojums
Ēkā

Katru gadu

Ūdens ieguve
9.tabula
Ūdens ieguves
avota
identifikācijas
numurs(*)

Ūdens ņemšanas avots (ūdens objekts vai urbums)
nosaukums un atrašanās
vieta (adrese)

P 400709

Artēziskais urbums
LVĢMC 4160

ģeogrāfiskās koordinātas
Z platums
56°23'58"

A garums
21° 00'45"

ūdens
saimnieciskā
iecirkņa kods
34292

Ūdens daudzums
Teritorijas kods kubikmetri dienā kubikmetri gadā

0647978

44

16 053

Ūdens lietošana
11.tabula
Ūdens ieguves avoti un izmantošanas
veidi
1. No ārējiem piegādātājiem
2. No īpašniekam piederoša urbuma
3. Ezers vai upe
4. Jūras ūdens
5. Citi avoti
Kopā

Ražošanas
procesiem
(kubikmetri
gadā)

Sadzīves
vajadzībām
(kubikmetri
gadā)

16 053

14218

540

16 053

14218

540

Kopējais ūdens
patēriņš
(kubikmetri gadā)

Atdzesēšanai
(kubikmetri
gadā)

Citiem mērķiem
(kubikmetri
gadā)

Emisijas avotu fizikālais raksturojums
12. tabula
Emisijas
avota kods Emisijas avota apraksts
(1)

A6

Kūts Nr.1 (kuiļi, sivēnmātes)
Kūts Nr.2 (kuiļi, sivēnmātes)
Kūts Nr.3 (sivēnmātes)
Kūts Nr.3 (sivēni)
Kūts Nr.4 (sivēnmātes)
Kūts Nr.4 (sivēni)
Kūts Nr.5 (sivēnmātes)
Kūts Nr.5 (sivēni)
Kūts Nr.6 (nobarojamās cūkas)

A7

Šķidrmēslu krātuve - lagūna

A1
A2
A3
A4
A5

ģeogrāfiskās koordinātas
Z
platums
56°23'45,9"
56°23'46,1"

A
garums
21°00'41,6"
21°00'43,4"

56°23'44,1"

21°00'44,1"

56°23'43,9"

21°00'42,4"

56°23'43,7"

21°00'40,9"

56°23'43,9"
56°23'46,1"
56°23'47,1"
56°23'47,5"
56°23'46,5"

21°00'39,0"
21°00'45,2"
21°00'44,7"
21°00'47,5"
21°00'48"

Emisijas avota un emisijas raksturojums
dūmeņa
dūmeņa
emisijas temperatūra
iekšējais
plūsma
augstums
(2)
diametrs

emisijas
ilgums

m

mm

Nm3/h

°C

h

4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5

500-650
650
650
650
650
650
650
650
400

5250-35000
5400-36000
1800-24000
4500-60000
2100-28000
3750-50000
2100-28000
3750-50000
4500-30000

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

8760
8760
8760
8760
8760
8760
8760
8760
8760

Tilpumveida emisijas avots

Ārgaisa temperatūra

8760

2,5

Piezīmes.
(1)
Katru dūmeni vai citu emisijas avotu, ja to neuzskata par difūzās emisijas avotu, identificē ar iekšēju kodu A1, A2, A3 utt.
(2)
Ģeogrāfiskās koordinātas noteiktas ar precizitāti līdz sekundei.
(3)
Emisijas temperatūra plūsmas mērīšanas vietā.

No emisijas avotiem gaisā emitētās vielas
13. tabula
Iekārta, process, ražotne, ceha nosaukums

Nosaukums

Tips

Emisi-jas
avota
kods

Darbības
ilgums, h

dnn
Kūts Nr.1
(kuiļi,
sivēnmātes)

Laukum
veida

A1

A2
Kūts Nr.2
(kuiļi,
sivēnmātes)

24

24

8760

8760

Kūts Nr.3
(sivēnmātes)

Laukum
veida
Kūts Nr.3
(sivēni)

24

vielas
kods

nosaukums

g/s vai
ouE/s

mg/m3
vai ouE/
m3

gadā

Laukum
veida

A3

Piesārņojošā viela

8760

Gāzu attīrīšanas
iekārtas

Emisijas raksturojums pirms
attīrīšanas
tonnas/
gadā vai
ouE/ gadā

nosau
kums,
tips

efektivitāte,
%
ProFaktis
jek
kā
tētā

Emisijas raksturojums pēc
attīrīšanas
g/s vai
ouE/s

3

mg/m
vai ouE/ m3

tonnas/
gadā vai
ouE/ gadā

020 001

Amonjaks

0,0302

20,70

0,952

0,0302

20,70

0,952

020 036

Sērūdeņradis

0,00266

1,826

0,0840

0,00266

1,826

0,0840

200002

Daļiņas PM10

00,0071

4,871

0,224

00,0071

4,871

0,224

200003

Daļiņas PM2,5

0,000888

0,609

0,028

0,000888

0,609

0,028

2310

238-1584

7,28x1010

230031

Smakas

020 001

7,28x10

10

2310

238-1584

Amonjaks

0,0311

20,70

0,979

0,0311

20,70

0,979

020 036

Sērūdeņradis

0,00274

1,826

0,0864

0,00274

1,826

0,0864

200002

Daļiņas PM10

0,00731

4,871

0,23

0,00731

4,871

0,23

200003
230031

Daļiņas PM2,5
Smakas

0,000913
2310

0,609
238-1584

0,0288
7,28x1010

0,000913
2310

0,609
238-1584

0,0288
7,28x1010

020 001

Amonjaks

0,00518

10.350

0,163

0,00518

10.350

0,163

020 036

Sērūdeņradis

0,000457

0,913

0,0144

0,000457

0,913

0,0144

200002

Daļiņas PM10

0,00122

2,435

0,0384

0,00122

2,435

0,0384

200003
230031

Daļiņas PM2,5
Smakas

0,000152
480

0,304
72-960

0,0048
1,51x1010

0,000152
480

0,304
72-960

0,0048
1,51x1010

020 001

Amonjaks

0,0323

25,875

1,020

0,0323

25,875

1,020

020 036

Sērūdeņradis

0,00285

2,283

0,09

0,00285

2,283

0,09

200002
200003

Daļiņas PM10
Daļiņas PM2,5

0,00761
0,000951

6,088
0,761

0,24
0,03

0,00761
0,000951

6,088
0,761

0,24
0,03

230031

Smakas

3375

203-2700

1,06 x1010

3375

203-2700

1,06x1011

Kūts Nr.4
(sivēnmātes)
24

8760

A4
Kūts Nr.4
(sivēni)

Kūts Nr.5
(sivēnmātes)
24
Laukum
veida

8760

A5

Kūts Nr.5
(sivēni)

24
Kūts Nr. 6
(Nobarojamās
cūkas)

Mēslu krātuve
- lagūna

Laukum
veida

A6

Tilpum
veida

A7

8760

020 001

Amonjaks

0,00604

10,350

0,190

0,00604

10,350

0,190

020 036

Sērūdeņradis

0,000533

0,913

0,0168

0,000533

0,913

0,0168

200002

Daļiņas PM10

0,00142

2,435

0,0448

0,00142

2,435

0,0448

200003
230031
020 001
020 036

Daļiņas PM2,5
Smakas
Amonjaks
Sērūdeņradis

0,000178
560
0,0270
0,00238

0,304
72-960
25,875
2,283

0,00560
1,77 x1010
0,850
0,0750

0,000178
560
0,0270
0,00238

0,304
72-960
25,875
2,283

0,00560
1,77x1010
0,850
0,0750

200002

Daļiņas PM10

0,00634

6,088

0,20

0,00634

6,088

0,20

200003

Daļiņas PM2,5

0,000793

0,761

0,0250

0,000793

0,761

0,0250

2812,5
0,00604

203-2700
10,350

8,87 x10
0,190

10

8,87x1010
0,190

230031
020 001

Smakas
Amonjaks

2812,5
0,00604

203-2700
10,350

020 036

Sērūdeņradis

0,000533

0,913

0,0168

0,000533

0,913

0,0168

200002

Daļiņas PM10

0,00142

2,435

0,0448

0,00142

2,435

0,0448

200003

Daļiņas PM2,5

0,000178

0,304

0,00560
1,77 x10
0,190
0,0168
0,0448

0,000178

0,304

0,00560

10

560
0,00604
0,000533
0,00142

72-960
10,350
0,913
2,435

1,77x1010
0,190
0,0168
0,0448

230031
020 001
020 036
200002

Smakas
Amonjaks
Sērūdeņradis
Daļiņas PM10

560
0,00604
0,000533
0,00142

72-960
10,350
0,913
2,435

200003
230031
020 001
020 036
200002
200003
230031
020001
020040
020036

Daļiņas PM2,5
Smakas
Amonjaks
Sērūdeņradis
Daļiņas PM10
Daļiņas PM2,5
Smakas
Amonjaks
Slāpekļa oks.
Sērūdeņradis

0,000178
2812,5
0,0259
0,00228
0,00609
0,000761
1950
0,0561
0,000883
0,0294

0,304
203-2700
20,7
1,826
4,871
0,609
234-1560
25,875
2,283
6,088

0,00560
8,87 x1010
0,816
0,0720
0,192
0,0240
6,15x1010
1,769
0,0278
0,928

0,000178
2812,5
0,0259
0,00228
0,00609
0,000761
1950
0,0561
0,000883
0,0294

0,304
203-2700
20,7
1,826
4,871
0,609
234-1560
25,875
2,283
6,088

0,00560
8,87x1010
0,816
0,0720
0,192
0,0240
6,15x1010
1,769
0,0278
0,928

230001

GOS

0,0252

0,761

0,796

0,0252

0,761

0,796

230031

Smakas

11242

203-2700

3,6x1011

6283

203-2700

2x1011

Smal
cināti
salmi

2070
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Piesārņojošo vielu emisijas limitu projekts
15. tabula
Emisijas avots

Piesārņojošā viela

ģeogrāfiskās koordinātas
Nr.
p.k.

1.

2.

nosaukums

Kūts Nr.1 (kuiļi,
sivēnmātes)

Z platums

A garums

56°23'45,9"

21°00'41,6"

56°23'46,1"

21°00'43,4"

56°23'44,1"

21°00'44,4"

56°23'43,9"

21°00'42,4"

Kūts Nr.2 (kuiļi,
sivēnmātes)

Kūts Nr. 3
(sivēnmātes)
3.
Kūts Nr. 3 (sivēni)

4.

Kūts Nr. 4
(sivēnmātes)

mg/m3 v
ai ouE3/
m
20,70
1,826
4,871
0,609
238-1584
20,70
1,826
4,871
0,609
238-1584
10.350
0,913
2,435
0,304
72-960
25,875
2,283
6,088
0,761
203-2700
10,350

tonnas/ gadā
vai ouE/ gadā

0,0168

Amonjaks
Sērūdeņradis
Daļiņas PM10
Daļiņas PM2,5
Smakas
Amonjaks
Sērūdeņradis
Daļiņas PM10
Daļiņas PM2,5
Smakas
Amonjaks
Sērūdeņradis
Daļiņas PM10
Daļiņas PM2,5
Smakas
Amonjaks
Sērūdeņradis
Daļiņas PM10
Daļiņas PM2,5
Smakas
Amonjaks

020 001
020 036
200002
200003
230031
020 001
020 036
200002
200003
230031
020 001
020 036
200002
200003
230031
020 001
020 036
200002
200003
230031
020 001

g/s
vai ouE
/s
0,0302
0,00266
00,0071
0,000888
2310
0,0311
0,00274
0,00731
0,000913
2310
0,00518
0,000457
0,00122
0,000152
480
0,0323
0,00285
0,00761
0,000951
3375
0,00604

Sērūdeņradis

020 036

0,000533

0,913

Daļiņas PM10

200002

0,00142

2,435

0,0448

Daļiņas PM2,5

200003

0,000178

0,304

0,00560

Smakas

230031

560

72-960

1,77 x1010

nosaukums

kods

0,952
0,0840
0,224
0,028
7,28x1010
0,979
0,0864
0,23
0,0288
7,28x1010
0,163
0,0144
0,0384
0,0048
1,51x1010
1,020
0,09
0,24
0,03
1,06 x1011
0,190

O2 %

Kūts Nr. 4
(sivēni

56°23'43,7"

21°00'40,9"

Kūts Nr. 5
(sivēnmātes)

5.
Kūts nr. 5
(sivēni)

56°23'43,7"

21°00'40,9"

Kūts Nr.6
(nobarojamās
6. Cūkas)

56°23'43,7"
Šķidrmēslu
7.
krātuve- lagūna

21°00'40,9"

Amonjaks

020 001

0,0270

25,875

0,850

Sērūdeņradis

020 036

0,00238

2,283

0,0750

Daļiņas PM10
Daļiņas PM2,5

200002
200003

0,00634
0,000793

6,088
0,761

0,20
0,0250

Smakas

230031

2812,5

203-2700

8,87 x1010

Amonjaks

020 001

0,00604

10,350

0,190

Sērūdeņradis

020 036

0,000533

0,913

0,0168

Daļiņas PM10

200002

0,00142

2,435

0,0448

Daļiņas PM2,5

200003

0,000178

0,304

0,00560

Smakas

230031

560

72-960

1,77 x1010

Amonjaks

020 001

0,00604

10,350

0,190

Sērūdeņradis

020 036

0,000533

0,913

0,0168

Daļiņas PM10

200002

0,00142

2,435

0,0448

Daļiņas PM2,5

200003

0,000178

0,304

0,00560

Smakas

230031

2812,5

203-2700

8,87 x1010

Amonjaks

020 001

0,0259

20,7

0,816

Sērūdeņradis

020 036

0,00228

1,826

0,0720

Daļiņas PM10

200002

0,00609

4,871

0,192

Daļiņas PM2,5

200003

0,000761

0,609

0,0240

Smakas

230031

1950

234-1560

Amonjaks

020001

0,0561

1,769

Slāpekļa oksīds

020040

0,000883

0,0278

Sērūdeņradis

020036

0,0294

0,928

GOS

230001

0,0252

0,796

6283

2x1011

Smakas

230031

6,15x1010

Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem
21.tabula
Atkritumu Atkritumu
klase(1) nosaukums(2)

020106 Dzīvnieku
mēsli
200301 Nešķiroti
sadzīves
atkritumi
020102 Kritušie
dzīvnieki
160214 Dienas
gaismas
spuldzes
180201 Veterinār
180202 medicīnas
180205 atkritumi
180206

Ienākošā atkritumu plūsma (t/a)
Izejošā atkritumu plūsma (t/a)
Pagaidu
Atkritumu glabāšanā
saražots
pārstrādāts
apglabāts
saņemts no citiem
nodots citiem
bīstamība(3) (tonnas galvenais tonnas
uzņēmumiem
kopā
uzņēmumiem
kopā
RDdaudzums
daudzums
gadā)
avots(4) gadā (uzņēmējsabiedrībām)
kods(5)
kods(6) (uzņēmējsabiedrībām)

Nav
bīstami
Nav
bīstami

3830*

Ražošana 5746

5746

-

strādnieki 8.98

8.98 -

Nav
bīstami
Bīstami

-

Ražošana 50

50

Bīstami

5746

D2

-

-

-

8.98

8.98

-

-

-

-

50

50

Apgaisme0.023 -

0.023-

-

-

-

0.023

0.023

Ražošana 0.21

0.21

0.21

0.21

-

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”.
(1), (2), (3)

*šķidrmēslu daudzums, kas kompleksā uzkrājas 8 mēnešos
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Saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 19.aprīļa noteikumiem Nr.302 "Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus".
Konteineri, mucas, maisi un citi.

(1), (2), (3)
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Atkritumu
nosaukums(2)

1.pielikums

Informācija par iesniegumu, tā precizējumu vai
papildinājumu saņemšanas datumiem
Dokuments
SIA “Nīcas rukši” Iesniegums
(saskaņā ar MK 2010.gada 30.novembra noteikumu Nr.1082
"Kārtība, kādā piesakāmas A,B un C kategorijas piesārņojošas
darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas
piesārņojošo darbību veikšanai" II daļu, 3.pielikumu)

Pārvaldes atzinums par papildus informāciju
SIA “Nīcas rukši” Iesniegums

Saņemts/Nosūtīts
Saņemts
2017.gada 26.jūlijā

2017.gada8.augustā
2017.gada 29.augustā

(saskaņā ar MK 2010.gada 30.novembra noteikumu Nr.1082
"Kārtība, kādā piesakāmas A,B un C kategorijas piesārņojošas
darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas
piesārņojošo darbību veikšanai" II daļu, 3.pielikumu)

Pārvaldes Atzinums
(saskaņā ar MK 2010.gada 30.novembra noteikumu Nr.1082
"Kārtība, kādā piesakāmas A,B un C kategorijas piesārņojošas
darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas
piesārņojošo darbību veikšanai" 25.punktu)

Nosūtīts
2017.gada 11.septembrī

40

2.pielikums

PIETEIKUMA KOPSAVILKUMS

1.Uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) nosaukums, informācija par operatoru,
īpašnieku un iekārtas atrašanās vietu.
SIA „Nīcas Rukši”
Uzņēmuma adrese: “Rukši” Nīcas pagasts, Nīcas novads
Tālruņa numuri: + 371 26470569;
E-pasts; tdevita@inbox.lv
2.Īss ražošanas apraksts un iemesls kāpēc nepieciešama atļauja.
3.Piesārņojošās darbības aprakstu, norādot izmantojamos resursus un emisiju
ietekmi uz vidi.
3.1.ūdens patēriņš (ikgadējais daudzums - esošām iekārtām) un pasākumi
ūdens lietošanas samazināšanai.
A kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas pagarināšana nepieciešama esošās
piesārņojošās darbībās turpināšanai, lai turpinātu cūku audzēšanu, saskaņā ar likuma
“Par piesārņojumu” 1.pielikuma (6) daļas 6) punktam – fermas intensīvai cūku
audzēšanai, kurās audzē c) vairāk nekā 750 sivēnmāšu.
Esošā cūku audzēšanas kompleksa „Rukši” ražošanas jauda ir:
 890 sivēnmātes ( t.sk. 200 sivēnmātes ar sivēniem)
 4000 atšķirtie sivēni svarā 7-25 kg
 300 nobarojamas cūkas
 10 kuiļi.
3.2.galvenie izejmateriāli (arī kurināmais un degviela) un to lietojums.
Kompleksam “Rukši” ūdeni automatizēti piegādā no uzņēmumam piederošā ūdens
apgādes dziļurbuma ar LĢMC Nr.4160. Teritorija ap ūdens apgādes dziļurbumu ir
iežogota.
Karstā ūdens sagatavošana notiek vietējā katlu mājā un tiek padota iekšējā ūdens vadā,
ar karsto ūdeni tiek apgādātas roku mazgājamās izlietnes un duša.
Mazgāšanas ūdens tiek izmantots no cūkām atbrīvoto aizgaldu dezinfekcijai un
mazgāšanai.
88% no kompleksā patērētā ūdens daudzuma izmanto lopu dzirdināšanai, pārējo mazgāšanai un saimnieciskam vajadzībām. Apkalpojošā personāla un saimniecības
vajadzībām patērētais ūdens apjoms nepārsniedz 540 m3 gadā, līdz ar to maksimālais
kopējais ūdens patēriņš cūkkopības kompleksā ir 16053 m3 ūdens gadā.
Ražošanas procesu galvenā izejviela ir cūku barība – kombinētā lopbarība. Cūku barības
pamatā ir graudaugi, soja, bet pārējo daļu sastāda taukvielas, makro- un
mikrominerālvielas un vitamīni. Kompleksa kopējais barības patēriņš ir apm. 2076
tonnas gadā.
Fermas apsildei un ražošanas procesiem izmantos lokālajā katlu mājā saražoto
siltumenerģiju, ko nodrošinās gāzes apkures katls.

3.3.bīstamo ķīmisko vielu lietošana un plānotie pasākumi to aizvietošanai.
Ražošanas procesā baktēriju, vīrusu, sēnīšu un citu mikroorganismu iznīcināšanai tiek
izmantoti dezinfekcijas līdzekļi, kas satur bīstamās ķīmiskās vielas, kuru koncentrācija
un daudzums ir nenozīmīgs.
Cūku novietņu un palīgtelpu mazgāšanai un dezinfekcijai izmanto līdzekļus saskaņā ar
veterinārajām instrukcijām, reģistrējot žurnālā vietu un izlietojamo daudzumu.
Dezinfekciju veiks apmācīti kompleksa darbinieki, ievērojot darba drošības pasākumus.
3.4.nozīmīgākās emisijas gaisā un ūdenī (koncentrācija un ikgadējais lielums).
Kompleksā “Rukši” identificēti septiņi gaisa piesārņojuma avoti –seši avoti no cūku
kūtīm un viena šķidrmēslu krātuve - lagūna. Piesārņojošo vielu emisijas ilgums no
visiem cūku korpusiem un šķidrmēslu krātuvēm ir nepārtraukts 365 dienas gadā, 24
stundas diennaktī.
Cūkkopības kompleksa darbības laikā būtiskākais gaisa piesārņojums un smakas
rodas no cūku kūtīm un mēslu uzglabāšanas rezervuāriem.
Kā galvenās gaisu piesārņojošās vielas cūkkopības kompleksiem definētas: amonjaks
(NH3), sērūdeņradis (H 2S), slāpekļa oksīds (NO), PM10, PM2,5, GOS. Cūku kompleksa
radītā galvenā gaisu piesārņojošā viela ir amonjaks. Amonjaka emisijas atkarīgas no
vairākiem faktoriem: slāpekļa daudzuma barībā; dzīvnieka vecuma, lieluma; kūts
iekārtojuma; veida, kā mēslojums tiek izvadīts no kūts un uzglabāts; mēslu rezervuāra
tipa (vaļējs/pārklāts); klimatiskajiem apstākļiem kūtī un ārpusē.
Kopumā piesārņojošo izmešu aprēķinātie apjomi cūkkopības kompleksa darbības
rezultātā atmosfēras gaisā ir 11,652 t/gadā, tai skaitā: amonjaks –7,779 t/gadā;
sērūdeņradis –1,4584 t/gadā; slāpekļa oksīds – 0.0278 t/gadā; daļiņas PM 10 – 1,414
t/gadā; PM2,5 – 0,1768 t/gadā); GOS – 0.796 t/gadā.
3.5.atkritumu veidošanās un apsaimniekošana.
Ražošanas procesā veidojās šādi atkritumu veidi:
Sadzīves atkritumi
Sadzīves savākšanai uzņēmuma teritorijā izmanto 250 l konteineru un tā iztukšošanu 2
reizes mēnesī nodrošina SIA „Clean R saskaņā ar noslēgto līgumu.
Ražošanas atkritumi.
 Šķidrmēsli veidojas cūku nobarošanas procesā no dzīvnieku ekskrementiem un
urīna (līdz 6000 t gadā). Tie tiek izmantoti augšņu mēslošanai saskaņā ar
noslēgtajiem zemes nomas līgumiem, kā arī tiek mēslota uzņēmuma īpašumā
esošās lauksaimniecībā izmantojamās zemes platības.
 Kritušie dzīvnieki rodas ražošanas procesā. Gadā veidojas līdz 50 t kritušo
dzīvnieku audu atkritumu, attiecīgi mēnesī līdz 4.17 t. Kritušos dzīvniekus
uzglabā speciālos šim nolūkam paredzētos konteineros. Kritušo dzīvnieku audu
atkritumu savākšanu, pieņemšanu pārstrādei un iznīcināšanu nodrošina SIA
„Reneta”.
 Veterinārmedicīnas atkritumi veidojas no dažādiem ražošanā izmantotiem
medikamentu un citu palīglīdzekļu atlikumiem līdz 18 kg mēnesī, gadā līdz 210
kg. Uzņēmumam noslēgts līgums ar SIA „Ragn-Sells” par veterinārmedicīnas
atkritumu un dzīvsudrabu saturošo priekšmetu likvidāciju savākšanu un
transportēšanu uz likvidācijas vietu.
 Bīstamie atkritumi (luminescentās spuldzes) ko izmanto ražošanas procesā
apgaismojuma nodrošināšanai. Izdegušās spuldzes paredzēts savākt un glabāt
plastmasas kastē un nodod atkritumu savākšanas organizācijā - ar SIA „Lampu
Demerkurizācijas centrs”.

3.6.trokšņa emisijas līmenis.
Ražošanas procesā nerodas troksnis, kas pārsniegtu 40 decibelu atzīmi.
4.Iespējamo avāriju novēršana.
Ražotnes darbības rezultātā vislielāko iespējamo kaitējumu videi varētu radīt masveida
dzīvnieku bojāeja. Dzīvnieku bojāejas risku var radīt ugunsgrēks, slimību epidēmija,
nosalšana, noslāpšana, nosmakšana.
Ražošanas kompleksa nepārtrauktas darbības nodrošināšanai un iespējamo avārijas
risku maksimālai samazināšanai ir veikta virkne drošības pasākumu:
a) Kūtī ir uzstādīta elektroniskā mikroklimata kontroles sistēma, kas signalizē par
jebkuru novirzi no uzstādītajām normām gaisa temperatūrā, mitruma līmenī, gaisa
apmaiņā u.c. Ja sistēma reģistrē ventilācijas sistēmas apstāšanos, automātiski atveras
kūts logi un dzīvnieki saņem gaisu no ārpuses.
b) Papildus elektroniskai kontroles sistēmai katrā no kūts nodaļām ir uzstādīts sensors
noteiktā temperatūras režīma kontrolei. Pie jebkuras temperatūras novirzes tiks dots
signāls mobilā telefona operatoram un adresēts uz atbildīgo uzņēmuma darbinieku
telefoniem
c) Ja jebkāda iemesla dēļ tiek traucēta ūdens apgāde no artēziskās akas, sāk strādāt
signalizācija, turklāt ja traucēta strāvas padeve ūdenssūknim, ieslēdzas avārijas
elektrības ģenerators. Artēziskā aka apgādāta arī ar rezerves sūkni. Uguns riska
samazināšanai apkures katls atrodas norobežotā, ugunsdrošā telpā, tas darbojas
automātiskā režīmā, tādējādi maksimāli izslēdzot, „dzīvās” uguns vai dzirksteles
izkļūšanu ārpus katla. Kūtī izvietoti rokas ugunsdzēšamie aparāti. Ārpus kūts
izbūvēta ugunsdzēsības ūdens krātuve (dīķis).
d) Epidēmiju riska novēršanai izstrādāti īpaši stingri higiēnas noteikumi personām, kas
gatavojas ieiet kūtī. Kūtī nav iespējams ne ieiet, ne iziet bez mazgāšanās dušās.
Maksimāli izslēgta grauzēju, putnu, knišļu u.c. veida iespējamo slimību pārnēsātāju
iekļūšana kūtī.
e) Kūtī tiks izstrādāti rīcības plāni un shēmas konkrētai rīcībai dažādos avārijas
gadījumos.
5.Nākotnes plānus - iekārtas plānotā paplašināšanās, atsevišķu daļu vai procesu
modernizāciju.
Tuvākajā laikā iekārtas paplašināšanās, atsevišķu daļu vai procesu modernizācija nav
plānota.

