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Daugavpilī

2018.gada 09. augustā

Lēmums Nr. DA18VL0036
Par pārrakstīšanās kļūdas labošanu SIA „Miķelāni bekons“ 2018. gada 06. augustā
pārskatītajā A kategorijas piesārņojošās darbības atļaujā Nr. DA13IA0002.
Adresāts
(iesniedzējs) :

SIA „Miķelāni bekons”, Reģ. Nr.48503015657,
Juridiskā adrese: „Ošlejas”, Jaunbērzes pagasts, Dobeles novads, LV - 3717

Administratīvā procesa dalībnieku viedokļi un argumenti:
Valsts vides dienesta Daugavpils reģionālajā vides pārvaldē (turpmāk – VVD Daugavpils RVP)
nav saņemti.
Izvērtētā dokumentācija:
1. VVD Daugavpils RVP 06.08.2018. pārskatīta A kategorijas piesārņojošās darbības atļauja
Nr.DA13IA0002 (turpmāk - Atļauja).
Faktu konstatācija un to izvērtējums :
1. VVD Daugavpils 06.08.2018. pārskatīta SIA „Miķelāni bekons” A kategorijas piesārņojošās
darbības atļauja Nr.DA13IA0002.
2. VVD Daugavpils RVP konstatēja, ka Atļaujā ir pieļauta pārrakstīšanas kļūda, t.i. Atļaujas
3.pielikumā (G sadaļa, SIA „Miķelāni bekons” iesnieguma kopsavilkums) kļūdaini pievienots
neatbilstošs pielikums.
3. Administratīvā procesa likuma 72. panta pirmā daļa nosaka, ka iestāde jebkurā laikā
administratīvā akta tekstā var izlabot acīmredzamas pārrakstīšanās vai matemātiskā aprēķina
kļūdas, kā arī citas kļūdas un trūkumus, ja tas nemaina lēmuma būtību.
Lēmums un tā pieņemšanas pamatojums:
VVD Daugavpils RVP, ņemot vērā visu augstāk minēto un saskaņā ar Administratīvā procesa
likuma 65. un 66. pantā noteikto, apsverot šī administratīvā akta izdošanas lietderību, kā arī
pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 72. pantu,
nolēma:
1. Veikt šādas izmaiņas VVD Daugavpils RVP 06.08.2018. pārskatītajā A kategorijas
piesārņojošās darbībās atļaujā Nr.DA13IA0002:
1.1.A kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas Nr.DA13IA0002 3.pielikumu izteikt šādā
redakcija:
“3.Pielikums
G sadaļa
Kopsavilkums
24. Kopsavilkumā sabiedrības informēšanai par iekārtu norāda:
24.1. iekārtas nosaukumu, informāciju par operatoru, īpašnieku un iekārtas atrašanās vietu.
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Miķelāni bekons” cūku komplekss „Miķelāni”
Valdes priekšsēdētājs Ilvars Strazdiņš

Juridiskā adrese: Dobeles nov., Jaunbērzes pag., "Ošlejas", LV-3717.
Faktiskā adrese: „Miķelāni”, Salas novads, Salas pagasts, LV-5230.
24.2. īsu ražošanas aprakstu un iemeslu, kāpēc nepieciešama atļauja.
Cūkkopības kompleksa “Miķelāni” galvenais ražošanas process ir cūku audzēšana gaļas
ieguvei. Uz šo brīdi dzīvnieku skaits korpusos sastāda: 733 gab. sivēnmātes ar sivēniem (līdz 7 kg)
(ap 4886 gab.), grūsnās sivēnmātes – 2120 gab., jauncūkas 933 gab., kuiļi – 43 gab., atšķirtie sivēni
(7-30 kg) – 8100 gab. un nobarojamās cūkas (30 – 100 kg) – 13185 gab. Dzīvnieku daudzums
grupās mainās katru mēnesi, bet maksimāli esošos cūku korpusos var izmitināt līdz 30000
dzīvniekiem. Pēc klasifikācijas uzņēmuma darbība pieskaitāma A kategorijai – saskaņā ar likuma
“Par piesārņojumu” pielikuma punktu (6).6-b) ferma cūku audzēšanai, kurās gaļas cūku skaits ir
vairāk nekā 2000 gabalu ar svaru virs 30 kg un punktu (6).6-c - vairāk nekā 750 sivēnmāšu. Cūku
kompleksā tika ierīkots barības cehs, kur plāno ražot uz vietas kombinēto lopbarību un tiek veikta
graudu pārstrāde. Sadzīves notekūdeņi veidojas no darbinieku dušām, izlietnēm, tualetēm un
virtuves. Sadzīves notekūdeņi (kopā 11,7 m3/dnn) un lietus – sniega notekūdeņi (kopā 60 m3/dnn)
tiek ievadīti kanalizācijas cauruļvados, kur tos tālāk novada uz trim nosēddīķiem ar kopējo tilpumu
7124 m3 (mehāniskai attīrīšanai), ar tālāko izplūdi Podvāzes upē. Saskaņā Noteikumu Nr.1082
1.pielikumu p. - 8.9. notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru diennaktī,
kuras attīrītos notekūdeņus novada vidē.
24.3. piesārņojošās darbības aprakstu (norāda izmantojamos resursus un emisiju ietekmi uz
vidi). Aprakstā sniedz šādas ziņas:
24.3.1. ūdens patēriņš (ikgadējais daudzums – esošai iekārtai) un pasākumi ūdens
lietošanas samazināšanai.
Ūdensapgādei cūku kompleksā „Miķelāni” izmanto divas artēziskās akas:
Artēziskā aka Nr.1 LVĢMC DB Nr. 6696, urbta 1979. g. – ūdens ieguve 174,5m3/dnn, 63692,5
m3/gadā.
Artēziskā aka Nr.2 LVĢMC DB Nr.6697, urbta 1979. g. – ūdens ieguve 174,5m3/dnn, 63692,5
m3/gadā. Kopējais pieprasītais ūdens patēriņš – 349,0 m3/dnn, 1127385,0 m3/gadā.
Ūdens ieguves daudzums tiek fiksēts ar ūdensmērītājiem Zenner Dn50, kuri ir uzstādīti
artēziskās akās. Faktiskais ūdens patēriņš sastāda :
- 2015.g.
o Artēziskā aka Nr.1 LVĢMC DB Nr. 6696 - 17785 m3/gadā;
o Artēziskā aka Nr.2 LVĢMC DB Nr. 6697 - 63690 m3/gadā;
- 2016.g.
o Artēziskā aka Nr.1 LVĢMC DB Nr. 6696 - 8829 m3/gadā;
o Artēziskā aka Nr.2 LVĢMC DB Nr. 6697 - 47420 m3/gadā;
Notekūdeņus veido sadzīves vajadzībām lietotais ūdens un lietus - sniega notekūdeņi no asfaltētām
platībām. Notekūdeņu daudzums gadā sastāda 26170,5 m³/gadā, diennaktī 71,7 m³/dnn, tai skaitā
sadzīves notekūdeņi 11,7 m³/dnn vai 4270,5 m3/gadā, lietus - sniega ūdeņi vidēji 60 m³/dnn vai
21900 m3/gadā. Sadzīves notekūdeņi tiek ievadīti kanalizācijas cauruļvados, kur tos tālāk novada
uz trim nosēddīķiem ar kopējo platību 2719 m2 un tilpumu 7124 m3(mehāniskai attīrīšanai), kam
seko izplūde Podvāzes upē. Arī lietus (sniega) ūdeņi no teritorijas tiek aizvadīti izmantojot kopējo
kanalizācijas kolektoru.
24.3.2. galvenie izejmateriāli (arī kurināmais un degviela) un to lietojums.
Kopš 2017. gada cūku kompleksā tiek veikta lopbarības sagatavošana. Cūku kompleksā
uzstādītas graudu dzirnavas un barības sagatavošanas ražošanas līnija. Barības sagatavošanai tiek
izmantotas vietējās izejvielas: graudi: kvieši, zirņi, sojas spraukumi, cukurbiešu granulas, lauku
pupas, lucerna. Bez tam tiek izmantots barības kaļķakmens, sojas proteīns, premiksi, rapšu/sojas
eļļa. Cūku kompleksa teritorijā ir izvietoti 5 graudu glabāšanas torņi, graudu pieņemšanas bedre,
un blakus barības sagatavošanas ceham ierīkotas graudu dzirnavas.
Dzīvnieku ārstēšanai izmanto 1,6 t/gadā medikamentu, kuru maksimālais uzglabājamais
daudzums 0,05 tonnas. Tie tiek uzglabāti iepakotā veidā noliktavas telpās.
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Apkures katlā, kā kurināmais, tiek izmantota malka. Malka tiek glabāta speciālā laukumā.
Saskaņā ar gaisu piesārņojošo vielu emisiju aprēķinu kurināmā patēriņš pie maksimālās katlu
jaudas – 50,0 t malkas gadā. Pašlaik apkurei biroja ēkā ir uzstādīts malkas apkures katls VIADRUS
U22 D ar nominālo siltuma jaudu 53,5 kW. Katla lietderības koeficients ir 0,75 un ievadītā siltuma
jauda – 71,3 kW. Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” un Noteikumu Nr.1082 1. un 2. pielikumu
prasībām, katlu mājas darbība neatbilst nekādai piesārņojošo darbību kategorijai.
Cūku un sivēnu komforta temperatūras nodrošināšanai kompleksā atrodas 15 pārvietojami
dīzeļdegvielas siltumģeneratori – 9 siltumģeneratori GE90 ar siltuma jaudu 100 kW katrs un 6
siltumģeneratori GRY 40 ar siltuma jaudu 35 kW katrs. Siltumģeneratoros, kā kurināmo, izmanto
dīzeļdegvielu. Siltumģeneratoru kopējā siltuma jauda ir 1,110 MW.
24.3.3. bīstamo ķīmisko vielu lietošana un plānotie pasākumi to aizvietošanai.
Pēc katra dzīvnieku pārvietojuma atbrīvojošos (tukšo) korpusu mazgā un dezinficē. Cūku
kompleksā „Miķelāni” ir izstrādāta higiēnas programma dzīvnieku novietņu tīrīšanai un
dezinfekcijai. Korpusu dezinfekcija tiek veikta pašu spēkiem, izmantojot dezinfekcijas līdzekļus
(2% NaOH šķidrums un 0,5% Intra Multi-Des šķidrums). Uzņēmumā reizi nedēļā tiek veikta
traktoru dezinfekcija ar līdzekli Intra Multi-Des.
Dezinfekcijai tiek izmantotas:
- kaustiskā soda (nātrija hidroksīds) – 2,0 t/gadā;
- skudrskābe – 35,0 t/gadā;
- dezinfekcijas līdzeklis Intra Multi - Des vai analogs – 1,0 t/gadā.
Papildus regulāri tiek veikta telpu dezinsekcija un deratizācija, kuru veic veterinārais ārsts.
24.3.4. nozīmīgākās emisijas gaisā un ūdenī (koncentrācija un ikgadējais lielums).
Kaitīgas vielas nosaukums
Kods
Bīstamības klase
Cietās daļiņas PMkop
200 001
Netoksiskie
Cietās daļiņas PM10
200 002
Netoksiskie
Cietās daļiņas PM2,5
200 003
Netoksiskie
Oglekļa oksīds (CO)
020 029
Vid. bīstams
Oglekļa dioksīds (CO2)
020 028
Vid. bīstams
Slāpekļa dioksīds (NOx)
020 039
Bīstams
Sēra dioksīds
020 032
Bīstams
GOS
230001
Bīstams
Amonjaks (NH3)
020 001
Bīstams
Sērūdeņradis (H2S)
020 036
Bīstams
Notekūdeņu emisijas:
Notekūdeņu piesārņojums :
SIA „Miķelāni bekons” attīrītos notekūdeņus pēc nosēddīķiem tiek plānots novadīt Podvāzes upē:
Suspendētās vielas: Kvid - 35 mg/l; PSg – 0,916 t/gadā;
BSP5: Kvid - 25 mg/l; PSg – 0,654 t/gadā;
ĶSP: Kvid - 125 mg/l ; PSg – 3,271 t/gadā.
24.3.5. atkritumu veidošanās un apsaimniekošana.
SIA „Miķelāni bekons” darbības rezultāta rodas šādi atkritumi:
1. Sadzīves atkritumi (atkritumu kods 200301) tiek savākti konteineros (2 gab. ar tilpumu 1,3
m3 katrs), kuri izvietoti speciālajā laukumā pie administratīvās ēkas. SIA „VĪGANTS” tos
izved (2 reizes mēnesī) uz sadzīves atkritumu poligonu saskaņā ar līgumu. Daudzums –
12.0 t/gadā. Maksimālais vienlaicīgi uzglabājamais apjoms – 2.6 m3 jeb 0.52 tonnas.
2. Kurtuvju pelni no katla (atkritumu klase 100101) tiek savākti konteinerā (1 gab. ar tilpumu
1,3 m3), kurš izvietots katlu mājas telpā (pie administrācijas ēkas), un tiek izvesti uz
zemnieku saimniecībām tālākai izmantošanai lauksaimniecībā (mēslošanai) reizi mēnesī.
Daudzums – 1,0 t/gadā. Maksimālais vienlaicīgi uzglabājamais apjoms – 1,0 tonna.
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3. Luminiscentās lampas (atkritumu klase 200121) ar daudzumu 0,04 t/gadā tiek savāktas
kārbās un līdz utilizācijai glabājas kompleksa teritorijā slēgtā telpā. Utilizācijai lampas tiek
nodotas specializētai firmai, kurai ir atbilstošā atļauja. Maksimālais vienlaicīgi
uzglabājamais apjoms – 0.04 tonnas.
4. Dzīvnieku ārstēšanas atkritumi (atkritumu klase 180202) ar daudzumu 0,95 t/gadā tiek
savākti speciālā konteinerā un nodoti tālākai utilizācijai SIA „Ragn-Sells”, saskaņā ar
līgumu. Maksimālais vienlaicīgi uzglabājamais apjoms – 0.08 tonnas.
5. Kritušie dzīvnieki (atkritumu klase 020199) ar daudzumu 300,0 t/gadā tiek savākti
speciālizēto konteineros (3 gab. (metāla) ar tilpumu 2 t katrs un 10 gab. (plastmasas) ar
tilpumu 0,6 t katrs), kuri izvietoti bijušajos kompostēšanas laukumos un regulāri tiek nodoti
tālākai utilizācijai SIA „Grow Energy”. Maksimālais vienlaicīgi uzglabājamais apjoms –
12 tonnas. Kritušie dzīvnieki tiek savākti 2 reizes nedēļā.
6. Notekūdeņu dūņas (atkritumu kods 190805) veidojas notekūdeņu attīrīšanas procesā, kad
ir paredzēta nosēddīķu (biodīķu) tīrīšana no nosēdumiem. Pēc biodīķu tīrīšanas darbiem,
notekūdeņu dūņas tiek nodotas lauksaimniecības zemju apsaimniekotājiem. Biodīķu
tīrīšanas process ir atkarīgs no notekūdeņu piesārņojuma koncentrācijas ieplūdē.
Ražošanas procesā (cūku audzēšanā) rodas kūtsmēsli (atkritumu kods 020106). Cūku mēsli,
sajaukti kopā ar mazgāšanas ūdeni, vispirms pašteces ceļā (vecajos korpusos) vai ar vakuuma sūkni
(renovētajos korpusos) nonāk tuvākajā starpkrātuvēs, kuras ir daļēji slēgtas, bez ventilācijas
izvadiem. Kompleksā ir šādas šķidrmēslu starpkrātuves:
 Starpkrātuve Nr. 1, kas atrodas starp 4. un 5. cūku korpusu. Izmērs 9 m x 6 m, augstums
2 m, virsmas laukums 208 m2, maksimālā ietilpība – 200 m3;
 Starpkrātuve Nr. 2, kas atrodas starp 5. un 6. cūku korpusu. Izmērs 9 m x 6 m, augstums
2 m, virsmas laukums 54 m2, maksimālā ietilpība – 100 m3;
 Starpkrātuve Nr. 3, kas atrodas pie 8. cūku korpusa. Izmērs 9 m x 12 m, augstums 2 m,
virsmas laukums 54 m2, maksimālā ietilpība – 100 m3;
 Starpkrātuve Nr. 4, kas atrodas pie 13. un 18. cūku korpusa. Izmērs 9 m x 12 m, augstums
2 m, virsmas laukums 208 m2, maksimālā ietilpība – 200 m3;
 Starpkrātuve Nr. 5, kas atrodas pie 20. un 25. cūku korpusa. Izmērs 9 m x 12 m, augstums
2 m, virsmas laukums 208 m2, maksimālā ietilpība – 200 m3;
 Starpkrātuve Nr. 6, kas atrodas pie 35. un 40. cūku korpusa. Izmērs 9 m x 12 m, augstums
2 m, virsmas laukums 208 m2, maksimālā ietilpība – 200 m3.
No starpkrātuves šķidrmēsli tiek iesūknēti ar traktoru pārvietojamās mucās un pārdoti vai
iesūknēti lagūnas tipa šķidrmēslu krātuvēs, virs kurām ir izveidojusies dabiska sakaltušu mēslu
garoza, kas kalpo kā biopārsegs (permeable biocover). Abas lagūnas ir vienādas:
 Lagūna Nr. 1. Izmērs 77 m x 65 m, dziļums 2.5 m, virsmas laukums 5000 m2, maksimālā
ietilpība – 12120 m3;
 Lagūna Nr. 2. Izmērs 77 m x 65 m, dziļums 2.5 m, virsmas laukums 5000 m2, maksimālā
ietilpība – 12120 m3.
Šķidrmēslu izvešanai paredzētā platība saskaņā ar līgumiem ir 1358.40 ha. Saskaņā ar MK
23.12.2014. noteikumiem Nr.834 „Noteikumi par ūdens un augsnes aizsardzību no
lauksaimnieciskās darbības izraisīta piesārņojuma ar nitrātiem” 1.pielikuma veiktajiem
aprēķiniem, šķidrmēslu izkliedei nepieciešamā zemes platība ir 1341.21 ha, tātad ir pietiekama
platība, kura iestrādāt kūtsmēslus.
24.3.6. trokšņa emisijas līmenis.
Uzņēmumā nav nozīmīgu trokšņa avotu, kuri būtiski paaugstinātu trokšņa līmeni. Tā kā
komplekss atrodas tālu no apdzīvotām vietām, tad arī uz tām nekādām negatīvām ietekmēm
nevajadzētu rasties.
24.4. iespējamo avāriju novēršanu.
SIA „Miķelāni bekons” cūku kompleksā „Miķelāni” ir izstrādāts operatīvais avārijgatavības plāns.
24.5. nākotnes plāni – iekārtas plānoto paplašināšanos, atsevišķu daļu vai procesu modernizāciju.
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Turpmākajos gados plānotie pārbūves darbi cūku kompleksā:
- 2018. gadā tiek plānots uzsākt Nr.15 un Nr.14 korpusu pārbūvi.
- no 2018. gada decembra līdz 2019. gada sākumam tiks ierīkotas divas cauruļvadu
pārsūknēšanas sistēmas:
- no starpkrātuves, kas atrodas starp Nr.5. un Nr.6. korpusu, uz starpkrātuvi starp Nr.4.
un Nr.5.korpusu;
- no starpkrātuves, kas atrodas starp Nr.4. un Nr.5. korpusu, uz starpkrātuvi pie Nr.13.
un Nr.18. korpusa.
- 2019. gadā tiks ierīkotas šķidrmēslu cauruļvadu pārsūknēšanas sistēmas no visām
starpkrātuvēm uz lagūnām;
- 2019. vai 2020. gadā (ņemot vēra finansiālās iespējas) tiks būvēta vēl viena lagūna ar 20
000 m3 ietilpību;
- 2018. gadā uzsākts vienas esošās lagūnas pārbūves projekts, 2019. gadā – otras esošās
lagūnas pārbūves projekts. Pārbūves darbi ietvers arī lagūnas pārsegšanu ar plēvi.
Piemērotās tiesību normas:
Administratīvā procesa likuma 65. pants, 66. pants un 72. pants.
Uzliktais tiesiskais pienākums:
1. Šīs lēmums ir 06.08.2018. pārskatītās A kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas
Nr.DA13IA0002 neatņemama sastāvdaļa.
2. SIA „Miķelāni bekons” (Reģ. Nr.48503015657) pienākums ir uzradīt šo lēmumu
kontrolējošām institūcijām.
Saskaņā ar MK 30.11.2010. noteikumu Nr.1082 “Kārtība, kādā piesakāmas A, B vai C
kategorijas piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo
darbību veikšanai” 56.p. prasībām, šā lēmuma kopija ir nosūtīta:
1. Vides pārraudzības valsts birojam (elektroniski uz e-pasta adresi: vpvb@vpvb.gov.lv).
2. Veselības inspekcijas Latgales kontroles nodaļai (elektroniski uz e-pasta adresi:
vi@vi.gov.lv).
3. Salas novada pašvaldībai (elektroniski: salaspag@salas.lv).
Šo VVD Daugavpils RVP lēmumu var apstrīdēt Vides pārraudzības valsts birojā (Rūpniecības ielā
23, Rīgā, LV – 1045) viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanas dienas, iesniegumu par lēmuma
apstrīdēšanu iesniedzot VVD Daugavpils RVP (Raiņa ielā 28, Daugavpilī, LV-5401).

Direktora p.i.,
Kontroles daļas
Piesārņojuma kontroles sektora vadītāja

G. Novika

ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU
UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Cvirkoviča, 65422466
valentina.cvirkovica@daugavpils.vvd.gov.lv
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