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Ietekmes uz vidi novērtējums sagatavots SIA “Ancers” ierosinātājai darbībai – dzīvnieku 
turēšanas vietu skaita un dzīvnieku kategoriju izmaiņas šķirnes cūku audzēšanas kompleksā 
“Rukas” Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā (zemes vienībā ar kadastra Nr. 8068 010 0111). 
Paredzētās darbības rezultātā plānots palielināt atšķirto sivēnu turēšanas vietu skaitu un 
samazināt pieaugušo dzīvnieku vietu skaitu. Rezultātā cūku audzēšanas kompleksā “Rukas” 
paredzētas līdz 8 000 dzīvnieku turēšanas vietām. Paredzētās darbības īstenošana neparedz 
kompleksa teritorijas paplašināšanu. 
 
Vides pārraudzības valsts birojs (turpmāk – VPVB) 2017. gada 13. janvārī ir pieņēmis lēmumu 
Nr. 14 piemērot ietekmes uz vidi novērtējuma (turpmāk – IVN) procedūru SIA “Ancers” 
ierosinātajai darbībai. 2017. gada 27. februārī VPVB izsniedza IVN programmu ziņojuma 
sagatavošanai. 
 
Paredzētās darbības ierosinātājs ir SIA “Ancers” (Reģ. Nr. 40002024037, adrese: Ābeļu iela 4, 
Salaspils, Salaspils novads, LV-2169). Ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu sagatavoja SIA 
“Estonian, Latvian & Lithuanian Environment” eksperti. 

Esošās un paredzētās darbības raksturojums 
SIA “Ancers” šķirnes cūku audzēšanas kompleksā “Rukas” ar cūku audzēšanu nodarbojas kopš 
90-to gadu beigām. Teritorijā cūku ferma atrodas kopš 1950. gada, 1968. gadā tika veikta cūku 
fermas rekonstrukcija, un kopš šī laika tajā ir apmēram 6 000 vietas dzīvnieku turēšanai.   
 
SIA “Ancers” cūku audzēšanas komplekss “Rukas” atrodas Krimuldas pagastā, Krimuldas 
novadā uz austrumiem no ciema Sunīši. Paredzētās darbības vietas apkaimē atrodas apdzīvota 
vieta Sunīši. Tuvākās viensētas ir “Pupas”, “Pupas 2”un “Pupas 15”, kuras izvietotas vienā māju 
“pudurī” ziemeļrietumu virzienā aptuveni 120 m attālumā no kompleksa žoga. Zemes vienība 
ar kadastra Nr. 8068 010 0111, uz kuras atrodas kompleksa teritorija, tiek izmantota uz nomas 
līguma pamata. Kompleksa “Rukas” teritorijas platība ir 5,25 ha.  Kompleksa “Rukas” atrašanās 
vieta parādīta 1. attēlā.  
 
Kompleksā atrodas dzīvnieku novietnes un ar to saistītā infrastruktūra, kā arī divas šķidrmēslu 
krātuves u.c. kompleksa darbības nodrošināšanas nepieciešamas būves un iekārtas. 
 
Uzņēmuma SIA “Ancers” cūku audzēšanas kompleksa “Rukas” galvenais darbības virziens ir 
intensīva cūku audzēšana. Komplekss galvenokārt orientējas uz sivēnmāšu un sivēnu 
audzēšanu, bet vēsturiski audzē arī nobarojamās cūkas. 
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1. attēls. SIA “Ancers” cūku audzēšanas kompleksa “Rukas” atrašanās vieta 

 
Lecināšanas un grūsno sivēnmāšu nodaļās sivēnmātes tiek turētas grupās. Vienu nedēļu pirms 
atnešanās sivēnmātes tiek pārvietotas uz atnešanās kūti, kur pavada 28 dienas ar 
jaundzimušiem sivēniem. Pēc zīdīšanas sivēnmāte atgriežas lecināšanas nodaļā vai tiek 
nosūtīta uz kautuvi ārpus kompleksa. Kompleksa tehnoloģiskā shēma paredz, ka atšķirtie 
sivēni līdz 30 kg svara sasniegšanai tiek turēti atsevišķā novietnē. Sasniedzot 30 kg svaru, tie 
tiek pārvesti uz novietnēm, kurās paredzētas vietas nobarojamo cūku audzēšanai līdz 100 – 
105 kg svara sasniegšanai. Pēc tam cūkas tiek pārdotas.  
 
Sivēnmāšu atnešanās intensitāte ir 2,35 metieni gadā. Vidēji viena sivēnmāte atnes desmit 
sivēnus vienā metienā. Cūku nobarošanas ilgums ir no 4 līdz 5 mēnešiem. Vienlaikus tiek veikta 
arī ganāmpulka sivēnmāšu nomaiņa ar jaunām, kad tās noveco, kļūst mazražīgas un no 
ganāmpulka izbrāķē. Gadā vidēji brāķē 30 – 40% no kopējā sivēnmāšu skaita. No sivēniem pēc 
noteiktām pazīmēm un kritērijiem tiek atlasītas jaunas vaislas cūciņas, kuras audzē par 
jauncūkām. 
 
SIA “Ancers” 2010. gada 26. aprīlī ir izsniegta A kategorijas piesārņojošās darbības atļauja 
Nr. VA10IA0001 (turpmāk – atļauja).   
 
SIA “Ancers” plāno dzīvnieku kategoriju izmaiņas esošajās novietnēs, kā arī dzīvnieku skaita 
izmaiņas – kompleksā vairs netiks turētas nobarojamās cūkas, savukārt plānots grūsno 
sivēnmāšu, atnesušos sivēnmāšu un atšķirto sivēnu skaita palielinājums. Paplašināt esošo 
kompleksa teritoriju nav plānots. Paredzētie ražošanas apjomi, salīdzinot ar esošajiem 
ražošanas apjomiem, ir apkopoti 1. tabulā. 
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1. tabula. SIA “Ancers” atļautie un plānotie ražošanas apjomi 

Ražošanas darbība Esošie ražošanas 
apjomi 

Plānotie ražošanas 
apjomi 

Maksimālais dzīvnieku vietu skaits 
novietnēs 

8 178 vietas 8 000 vietas 

Šķidrmēslu apjoms (ar mazgāšanas 
ūdeņiem) 

9 845 m3 
 

8 594 m3 
 

Labības pieņemšana 3 600 t/gadā 5 000 t/gadā 

 
Lai to nodrošinātu, plānotas šādas darbības: 

• dzīvnieku kategoriju izmaiņas esošajās novietnēs, kā arī dzīvnieku skaita izmaiņas (skat. 
2. tabulu). Daļu no izaudzētajiem sivēniem paredzēts realizēt uz SIA “Ancers” 
piederošo cūku audzēšanas kompleksu “Bunči 1”, savukārt pārējo realizēt brīvā tirgus 
apstākļos, 

• apkures iekārtu pārvietošana ārpus dzīvnieku novietņu teritorijas, kurināmā maiņa 
(iespējamās alternatīvas) un ievadītās siltuma jaudas palielinājums, 

• barības sagatavošanas iecirkņa izveide kompleksa teritorijā. 
 
2. tabula. SIA “Ancers” plānotās izmaiņas ganāmpulkā un novietņu izmantošanā 

Novietnes 
Nr. 

Esošā situācija Plānotā situācija 

Dzīvnieku kategorija 
Dzīvnieku 

vietu skaits 
Dzīvnieku kategorija 

Dzīvnieku 
vietu skaits 

1 Nobarojamās cūkas 1 400 Grūsnās sivēnmātes 826 

2 
Nobarojamās cūkas 100 

Kuiļi 12 
Kuiļi 18 

3 Grūsnās sivēnmātes 685 
Grūsnās sivēnmātes 240 

Jauncūkas 210 

4 
Atšķirtie sivēni (līdz 

30 kg) 
2 500 

Atšķirtie sivēni (līdz 
30 kg) 

1 150 

Jauncūkas 290 

5 Nobarojamās cūkas 1 265 Grūsnās sivēnmātes 432 

6 
Atnesušās 

sivēnmātes 
210 

Atnesušās sivēnmātes 208 

Atšķirtie sivēni (līdz 
30 kg) 

1 718 

6A 
Atšķirtie sivēni (līdz 

30 kg) 
2 000 

Atnesušās sivēnmātes 294 

Atšķirtie sivēni (līdz 20 
kg) 

2 620 

 
Ietekmes uz vidi novērtējuma ietvaros tika vērtēta paredzētās cūku audzēšanas kompleksa 
“Rukas” dzīvnieku kategoriju un turēšanas vietu skaita izmaiņu ietekme uz vidi kopumā, kā arī 
vairākas pasākumu alternatīvas kurināmā izvēle gan administrācijas, gan dzīvnieku novietņu 
apsildei: 
 
Alternatīva A-1: nepieciešamās siltumenerģijas nodrošināšanai plānots arī turpmāk izmantot 
malkas apkures iekārtas. 
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Alternatīva A-2: tiek izskatīta iespēja nomainīt visus apkures katlus uz sadedzināšanas 
iekārtām, kas kā kurināmo izmanto dabasgāzi. 
 
Alternatīva A-3: tiek izskatīta iespēja nomainīt visus apkures katlus uz sadedzināšanas 
iekārtām, kas kā kurināmo izmanto sašķidrinātu gāzi. 
 

 
2. attēls. Cūku audzēšanas kompleksa “Rukas” plānotās situācijas plāns 
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Vides stāvokļa novērtējums 
 Ziņojumā sniegta plaša informācija un izvērtēti pieejamie dati par: 

• uzņēmuma teritoriju un tai piegulošām teritorijām, t.sk. tuvākās dzīvojamās mājas, 
sabiedriskās ēkas un apbūvētās teritorijas, tuvākās rūpnieciskās, biškopības un 
lauksaimniecības teritorijas; 

• paredzētās darbības atbilstību teritorijas plānojumam; 

• meteoroloģiskajiem apstākļiem; 

• hidroloģiskajiem apstākļiem; 

• teritorijas hidroģeoloģiskajiem un inženierģeoloģiskajiem apstākļiem; 

• grunts un gruntsūdens kvalitāti; 

• apkārtnes dabas vērtībām; 

• ainavisko un kultūrvēsturisko teritorijas un apkārtnes nozīmīgumu;  

• tuvumā esošiem riska objektiem, piesārņotām un potenciāli piesārņotām teritorijām; 

• esošo gaisa piesārņojumu; 

• fona trokšņa līmeni paredzētās darbības teritorijas apkārtnē. 
 
Novērtējuma rezultātā netika konstatēti tādi vides aspekti, kas būtu vērtējami kā izslēdzoši 
paredzētās darbības realizācijai. 
 
Gruntsūdens un grunts kvalitāte 
IVN Ziņojuma izstrādes laikā veiktu gruntsūdens analīžu rezultāti neuzrāda paaugstinātu 
slāpekļa savienojumu un fosfora, kā arī citu analizēto parametru koncentrāciju gruntsūdens 
paraugos, kas kopumā liecina par labu saimniekošanas praksi cūku audzēšanas kompleksā ilgā 
laika periodā. 
 
Nevienā no kompleksa vietām, kur plānoti būvdarbi (iekārtu uzstādīšana), iepriekš nav 
atradušies objekti – degvielas uzpildes un uzglabāšanas vietas, darbnīcas, stāvvietas, 
transformatoru stacija u.tml., kas varētu radīt grunts piesārņojumu ar smagajiem metāliem 
vai naftas produktiem. Nevienā no paraugiem netika konstatēts grunts piesārņojuma ar naftas 
produktiem vai smagajiem metāliem piesardzības robežlieluma pārsniegums. 
 
Gaisa kvalitāte 
SIA “Ancers” cūku audzēšanas kompleksa “Rukas” teritorijā nozīmīgākās gaisu piesārņojošās 
emisijas izdalās šādos procesos: cūku audzēšana un nobarošana, šķidrmēslu uzglabāšana un 
koksnes sadedzināšana apkures iekārtās.  
 
Lai novērtētu esošo gaisa kvalitāti, aprēķini tika veikti visām vielām, kurām normatīvajos aktos 
noteikti gaisa kvalitātes normatīvi vai mērķlielumi. Papildus, izmantojot atbilstošos literatūras 
avotos minētās vadlīnijas, novērtētas arī vairākas citas cūku audzēšanai raksturīgu vielu 
koncentrācijas (amonjaka, slāpekļa (I) oksīda). Novērtējuma rezultāti apliecina, ka esošā gaisa 
kvalitāte nepārsniedz vides kvalitātes normatīvus.  
 
Smaku piesārņojums 
Cūku audzēšanas, nobarošanas un šķidrmēslu uzglabāšanas rezultātā gaisā tiek emitētas 
smakas. Kompleksā “Rukas” esošie smaku emisijas avoti ir cūku audzēšanas novietnes ar 
zemgrīdas šķidrmēslu uzglabāšanas baseiniem un šķidrmēslu krātuves.  



SIA Estonian, Latvian & Lithuanian Environment  
Dzīvnieku turēšanas vietu skaita un dzīvnieku kategoriju izmaiņas šķirnes cūku audzēšanas kompleksā “Rukas” 
Ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma (sabiedriskajai apspriešanai) kopsavilkums 

 

7 
 

 
Smaku izkliedes aprēķini veikti saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 25. novembra 
noteikumos Nr. 724 “Noteikumi par piesārņojošās darbības izraisīto smaku noteikšanas 
metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatību” noteikto smakas normatīvu 
(mērķlielumu). Noteikumi definē smakas mērķlielumu 5 ouE/m3 (ouE – smakas vienība). 
Norādīto mērķlielumu nedrīkst pārsniegt vairāk par 168 stundām gadā.  
 
Saskaņā ar aprēķinu rezultātiem augstākās smakas koncentrācijas veidojas uzņēmuma 
darbības teritorijā. Kā redzams nākamajā attēlā, augstākā smakas koncentrācija konstatēta 
viensētas “Pupas” teritorijā un tā ir 1,41 ouE/m3. 
 

 
3. attēls. Uzņēmuma esošās darbības radītā 169. augstākā smakas koncentrācija 

 
Trokšņa piesārņojums 
Cūku audzēšanas kompleksa “Rukas” darbības laikā identificējamas 2 nozīmīgas trokšņa avotu 
grupas – cūku mītņu ventilācijas darbības radītais troksnis un ar kompleksa darbību saistītā 
kravas transporta un traktortehnikas radītais troksnis.  
 
Lai aprēķinātu esošo fona trokšņa līmeni, ko rada citi trokšņa avoti, paredzētās darbības 
teritorijas apkārtnē, tika izmantota AS “Latvijas Valsts ceļi” apkopota publiski pieejamā 
informācija par satiksmes intensitāti uz autoceļiem A3 Inčukalns – Valmiera – Igaunijas robeža 
(Valka) un V92 Sunīši – Viesturi. Ministru kabineta 2014. gada 7. janvāra noteikumos Nr. 16 
“Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” noteiktie trokšņa robežlielumi tiek pārsniegti 
visos diennakts periodos tajos pašos īpašumos, kur jau konstatēti fona trokšņa līmeņa 
pārsniegumi – “Centrs 44”, “Garāžas Sunīšos”, “Centrs 41”, “Centrs 40”, “Centrs 39”, “Centrs 
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38”, “E.Sovera iela 2” un “Kapūnas 51”, kā arī “Kapūnas 50” (vakara un nakts periodos). Šajās 
apbūves teritorijās galvenais trokšņa avots ir autotransporta kustība pa autoceļiem A3 un V92. 
 
Pamatojoties uz aprēķinu rezultātiem, jāsecina, ka uzņēmuma esošā darbība pie atsevišķām 
viensētām paaugstina esošo augstāko fona trokšņa līmeni par 0,1 līdz 1,0 dB(A), tomēr nerada 
jaunus vides trokšņa robežlieluma pārsniegumus un nepalielina esošos, ko izraisa ar 
uzņēmuma darbību nesaistīta autotransporta kustība pa autoceļu V92. 
 
 

 
4. attēls. Aprēķinātais esošais summārais trokšņa līmenis trokšņa rādītājam Lnakts 
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Iespējamā ietekme uz vidi 
Ziņojumā sniegta informācija par paredzētās darbības iespējamo ietekmi uz vidi,izvērtējot 
iespējamās alternatīvas, sniegts atbilstošo vides aspektu raksturojums un ietekmes 
novērtējums. Visos gadījumos izvērtēta nepieciešamība veikt pasākumus ietekmes novēršanai 
vai samazināšanai. 
 
Paredzētā darbība nav saistīta ar nozīmīgiem būvniecības procesiem. Pārkārtojumi skars 
sivēnu novietņu apkures sistēmu, proti, sadedzināšanas iekārtas nākotnē atradīsies atsevišķā 
katlu mājā, kā arī tiks uzstādīti labības bunkuri pie novietnes Nr.1 un veikti remontdarbi, lai 
esošo tehnisko noliktavu pielāgotu barības sagatavošanas mezgla vajadzībām.   
 
Objekta ekspluatācijas laikā novērtēti šādi vides aspekti un ar tiem saistītās ietekmes:  

• gaisa piesārņojums; 

• trokšņa piesārņojums;  

• ūdens resursu patēriņš; 

• virszemes un pazemes ūdeņu piesārņojums; 

• augsnes un grunts piesārņojums;  

• bioloģiskā daudzveidība; 

• ainava un kultūrvēsturiskā vide; 

• sociāli ekonomiskie aspekti.  
 
Ietekmes uz vidi novērtējuma procesā netika konstatēti izslēdzošie faktori paredzētās darbības 
realizācijai kopumā. No vides ietekmju aspekta, respektīvi, gaisa piesārņojuma, ir īstenojama 
alternatīva, kas kā kurināmo izmantot dabasgāzi vai sašķidrinātu gāzi, taču no siltumnīcefektu 
izraisošo gāzu viedokļa jāsecina, ka kurināmais – malka – ir atjaunojamais resurss. No pārējo 
vides ietekmju aspekta alternatīvas ir līdzvērtīgas, realizējamas un var nodrošināt to, ka 
paredzētās darbības ietekme nepārsniegs normatīvajos aktos noteiktos robežlielumus un 
mērķlielumus. 
 
Tālāk sniegts īss nozīmīgo apsvērumu pārskats. 
 
Gaisa piesārņojums 
SIA “Ancers” cūku audzēšanas kompleksā “Rukas” netiek paredzēta jaunas darbības 
uzsākšana, kas būtu saistīta ar cita veida ražošanas procesiem un varētu radīt jauna veida 
emisijas avotus. Aprēķini tika veikti visām vielām (slāpekļa dioksīdam, sēra dioksīdam, daļiņām 
PM10 un PM2,5, oglekļa oksīdam, sērūdeņradim), kurām saskaņā ar Ministru kabineta 2009. 
gada 3. novembra noteikumiem Nr. 1290 “Noteikumi par gaisa kvalitāti” noteikti gaisa 
kvalitātes normatīvi vai mērķlielumi, kā arī amonjakam un slāpekļa (I) oksīdam. 
 
Samazinot lielo dzīvnieku apjomu (vairs neplāno audzēt nobarojamās cūkas), savukārt 
palielinot atšķirto sivēnu (līdz 30 kg) vietu skaitu dzīvnieku turēšanas vietu skaitu, kopumā 
radīsies nedaudz mazākas emisijas kā esošajā situācijā definētās dzīvnieku kategorijas. 
Palielinoties apkures iekārtu jaudām, paredzēts piesārņojošo vielu palielinājums no kurināmā 
sadedzināšanas, tomēr aprēķinu rezultāti liecina, ka nav prognozējami gaisa kvalitātes 
normatīvu pārsniegumi. 
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Smaku piesārņojums 
Paredzētās darbības ietvaros cūku audzēšanas kompleksā “Rukas” netiek plānoti jauni smaku 
emisijas avotu veidi. Smakas veidosies no dzīvnieku turēšanas korpusos ar zemgrīdas 
šķidrmēslu uzglabāšanas baseiniem un šķidrmēslu uzglabāšanas divās krātuvēs. 
 
Vērtējot smaku izkliedes rezultātus, secināts, ka līdzīgi kā esošajā situācijā, arī paredzētās 
darbības rezultātā augstākās smakas koncentrācijas veidojas uzņēmuma darbības teritorijas 
tiešā tuvumā. Salīdzinot ar esošo situāciju, secināms, ka paredzētās darbības rezultātā 
maksimālā smakas koncentrācija nedaudz samazināsies, kas saistīts ar izmaiņām audzēto 
dzīvnieku kategorijā. Smakas koncentrācija tuvākajā mērķlieluma noteikšanas zonā var 
samazināties līdz 1,13 ouE/m3. Augstākā smakas koncentrācija konstatēta Sunīšu ciema 
savrupmāju apbūves teritorijā, bet nevienā no paredzētiem šķidrmēslu apsaimniekošanas 
alternatīvu gadījumiem smakas izkliedes rezultāti nepārsniedz Ministru kabineta 2014. gada 
25. novembra noteikumos Nr. 724 “Noteikumi par piesārņojošas darbības izraisīto smaku 
noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos” noteikto smakas 
mērķlielumu (5 ouE/m3). 
 

 
5. attēls. Uzņēmuma darbības radītā 169. stundas augstākā smakas koncentrācija 
(paredzētā darbība) 

 
Trokšņa piesārņojums 
Plānotā trokšņa līmeņa novērtējuma ietvaros tika sagatavotas trokšņa izkliedes kartes trokšņa 
rādītājiem Ldiena, Lvakars un Lnakts.  
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6. attēls. Aprēķinātais sagaidāmais summārais trokšņa līmenis trokšņa rādītājam Lnakts 

 
Saskaņā ar modelēšanas rezultātiem sagaidāmais summārais trokšņa līmenis pārsniedz MK 
noteikumos Nr. 16 (07.01.2014.) noteiktos vides trokšņa robežlielumus visos diennakts 
periodos tajās pašās dzīvojamās apbūves teritorijās, kur jau šobrīd konstatēti fona trokšņa 
līmeņa pārsniegumi, taču, vērtējot SIA “Ancers” cūku audzēšanas kompleksa “Rukas” devumu 
summārajā trokšņa līmenī, jāsecina, ka uzņēmuma esošā darbība pie atsevišķām viensētām 
paaugstina esošo augstāko fona trokšņa līmeni par 0,1 līdz 1,0 dB(A), tomēr nerada jaunus 
vides trokšņa robežlieluma pārsniegumus un nepalielina esošos, ko izraisa ar uzņēmuma 
darbību nesaistīta autotransporta kustība pa autoceļu V92. 
 
Resursu un izejvielu patēriņš 
Īstenojot paredzēto darbību, nav plānotas izmaiņas dezinfekcijas līdzekļa patēriņā (līdz 
300 l/gadā), kā arī novietņu mazgāšanai nepieciešamajā ūdens daudzumā (240 m3/gadā). 
 
Kopējais ūdens patēriņš saglabāsies esošais – 35 000 m3/gadā, to iegūstot no esošā urbuma, 
kura debits ir pietiekams, lai nodrošinātu kompleksa darbībai nepieciešamo ūdens daudzumu.  
 
Šķidrmēslu apsaimniekošana 
Līdz ar paredzētās darbības īstenošanu šķidrmēslu apjoms samazināsies līdz 8  594 m3/gadā 
(ieskaitot novietņu mazgāšanas ūdeņus), bet līdz ar izmaiņām ganāmpulkā slāpekļa daudzums 
palielināsies līdz 38,38 t/gadā. 
 
Esošo krātuvju kopējā ietilpība nodrošina šķidrmēslu uzkrāšanu vismaz 8 mēnešus. 
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SIA “Ancers” neplāno īstenot ieceri par biogāzes un koģenerācijas iekārtas uzstādīšanu cūku 
audzēšanas kompleksā “Rukas”, līdz ar to procesi, kas saistīti ar biogāzes ražošanu, ietekmes 
uz vidi novērtējuma procedūras laikā netiek vērtēti. 
 
Arī turpmāk radītie šķidrmēsli tiks izkliedēti lauksaimniecības zemēs, ņemot vērā prasības un 
ierobežojumus, kas noteikti Ministru kabineta 2014. gada 23. decembra noteikumos Nr. 834 
“Noteikumi par ūdens un augsnes aizsardzību no lauksaimnieciskās darbības izraisīta 
piesārņojuma ar nitrātiem” un Ministru kabineta 2014. gada 25. novembra noteikumos Nr. 
724 “Noteikumi par piesārņojošas darbības izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī 
kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos”. 
 
Citas ietekmes 
Sagaidāma nebūtiska ietekme uz bioloģisko daudzveidību, apkārtnes ainavu, kultūrvēsturisko 
vidi un rekreācijas resursiem. Pasākumi ietekmes samazināšanai nav nepieciešami. 
 
Sabiedrības intereses un sociāli ekonomiskā ietekme 
Pirms jebkura projekta īstenošanas ir jāizvērtē tā iespējamā ietekme uz sevišķi svarīgām 
sabiedrības interesēm, kas ietver veselības aizsardzību, sabiedrības drošību, videi primāri 
svarīgas labvēlīgas pārveides (piemēram, kas mazina tādus vides riskus kā plūdi), tai skaitā arī 
sociālas un ekonomiskas intereses.  
 
Saskaņā ar spēkā esošo krimuldas novada teritorijas plānojumu no 2016. gada cūku 
audzēšanas komplekss “Rukas” atrodas lauksaimniecības teritorijā, kur viens no izmantošanas 
veidiem ir lauksaimnieciskā ražošana. Atbilstoši Krimuldas novada Teritorijas plānojuma 2016. 
gada paskaidrojuma rakstam1 jauna dzīvojamā un publiskā apbūve gar uzņēmumu netiek 
plānota. 
Kā norādīts kopsavilkumā ekspluatācijas laikā ir iespējami traucējumi apkārtnes iedzīvotājiem, 
kas var izpausties kā smaku izplatība vai troksnis, tomēr nepārkāpjot normatīvajos aktos 
noteiktās koncentrācijas vai līmeņus paredzētās darbības rezultātā, kā arī nepasliktinot esošo 
situāciju. Tāda veida traucējumi ir pieļaujami, kas tiek atzīts arī tiesu praksē, norādot, ka 
“cilvēkam līdz zināmai robežai jāpiecieš citu fizisko personu, kā arī juridisko personu radītie 
trokšņi, smakas un citi vides piesārņojumi”2, kas ir saistīti ar noteikta veida saimniecisko 
darbību veikšanu.  
 
Kopumā paredzētās darbības ietekme uz sabiedrību ir vērtējama pozitīvi, ņemot vērā kopējo 
ietekmi uz tautsaimniecību, sabiedrības labklājību, kā arī ietekmes uz vidi mazināšanu.  

 
1 Krimuldas novada teritorijas plānojuma 2016. gada paskaidrojuma raksts. Pieejams: 
http://www.krimulda.lv/normativie-akti/teritorijas-planojums--jauns 
2 Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta 2013. gada 12. jūlija spriedums lietā Nr. SKA-
759/2013. 



SIA Estonian, Latvian & Lithuanian Environment  
Dzīvnieku turēšanas vietu skaita un dzīvnieku kategoriju izmaiņas šķirnes cūku audzēšanas kompleksā “Rukas” 
Ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma (sabiedriskajai apspriešanai) kopsavilkums 

 

13 
 

Iekārtu un darbību kontrole un monitorings  
Esošais iekārtu un darbību kontroles mehānisms detalizēti aprakstīts ziņojumā. Tā kā 
paredzētā darbība neietver jauna veida darbību vai ražošanas procesu uzsākšanu uzņēmuma 
teritorijā, tad tiks uzturētas un nepieciešamības gadījumā aktualizētas esošās ražošanas 
procesu vadības, uzraudzības un kontroles procedūras. 
 
Monitoringa prasības uzņēmuma darbībai nosaka spēkā esošā atļauja. Monitoringa sistēma 
paredz iegūtā ūdens daudzuma uzskaiti, izmantotā kurināmā, ķīmisko vielu un ķīmisko 
produktu daudzuma uzskaiti, gaisu piesārņojošo vielu emisijas limitu ievērošanas kontroli 
aprēķinu ceļā, radīto bīstamo atkritumu daudzuma uzskaiti. Monitoringa rezultātu analīze 
sniegta atbilstošajās ziņojuma nodaļās (gan raksturojot atļaujas prasību izpildi, gan vērtējot 
dažādus vides aspektus). Esošajā monitoringa sistēmā izmaiņas nav paredzētas, papildus tiek 
plānoti tālāk aprakstītie kontroles un monitoringa pasākumi. 
 
Smaku emisijas 
Saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 25. novembra noteikumu Nr. 724 prasībām, ja par 
uzņēmuma darbību iepriekšējā gada laikā tiks saņemtas vismaz trīs pamatotas sūdzības, 
operators paredz veikt smaku koncentrācijas un, ja nepieciešams, emisijas plūsmas ātruma 
mērījumus šādos reprezentatīvos emisijas avotos iekārtas optimālas darbības režīmā divas 
reizes gadā, izmantojot standartā LVS EN 13725:2004 "Gaisa kvalitāte. Smakas koncentrācijas 
noteikšana ar dinamisko olfaktometriju" minēto metodi: 

• novietnē, kurā atrodas grūsnās sivēnmātes (novietnē Nr. 1 vai 5), 

• novietnē, kurā atrodas kuiļi (novietnē Nr. 2), 

• novietnē, kurā atrodas grūsnās sivēnmātes un jauncūkas (novietnē Nr. 3), 

• novietnē, kurā atrodas jauncūkas un atšķirtie sivēni (novietnē Nr. 4), 

• novietnē, kurā atrodas atnesušās sivēnmātes un atšķirtie sivēni (novietnē Nr. 6 vai 6A). 
 

Iegūtie rezultāti tiks salīdzināti ar atļaujā noteiktajiem smaku emisijas limitiem, izvērtēti 
sūdzību iemesli un risinājumu nepieciešamība. 
 
Trokšņa piesārņojums 
Ņemot vērā ietekmes uz vidi novērtējuma rezultātus, nav konstatēta nepieciešamība veikt 
regulāru vai pastāvīgu vides trokšņa piesārņojuma monitoringu. Gadījumā, ja tiks saņemtas 
sūdzības par trokšņa līmeņa pieaugumu SIA “Ancers” cūku audzēšanas kompleksa “Rukas” 
ietekmes zonā esošajām dzīvojamām apbūves teritorijām, tiks veikti vides trokšņa mērījumi, 
lai konstatētu sūdzības pamatotību un identificētu iespējamos trokšņa rašanās cēloņus. 
 
 


