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Nr. 5-02/12
Adresāts: SIA „GALLUSMAN” (reģ.Nr. LV40103895261), adrese: Tīnūžu šoseja 15, Ikšķile,
Ikšķiles novads, LV-5052, e-pasta adrese: info@gallusman.eu (turpmāk - Ierosinātāja).
Pilnvarotā persona: AS „VentEko” (reģ.Nr.41203008864), adrese: Rīgas iela 22, Piņķi, Babītes
pagasts, Babītes novads, LV-2107, e-pasta adrese: info@venteko.com (turpmāk – Pilnvarotā
persona).
Paredzētās darbības nosaukums: Vistu novietņu kompleksa - olu un olu produktu ražotnes
izveide (turpmāk – Paredzētā darbība).
Paredzētās darbības iespējamā norises vieta: Ogres novads, Madlienas pagasts, nekustamā
īpašuma „Vecbadragi” (kadastra Nr. 7468 011 0022) zemes vienība ar kadastra apzīmējumu
7468 011 0066, nekustamā īpašuma „Audriņi” (kadastra Nr.7468 011 0038) zemes vienība ar
kadastra apzīmējumu 7468 011 0038), nekustamā īpašuma „Ēriki” (kadastra Nr.7468 011 0041)
zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7468 011 0077 un nekustamā īpašuma „Daudži”
(kadastra Nr.7468 011 0005) zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7468 011 0005.
Īss paredzētās darbības raksturojums, faktu konstatācija un apsvērumi lēmuma satura
noteikšanai:
1. Ierosinātājas Pilnvarotā persona, pamatojoties uz Ierosinātājas izsniegtu 2018. gada
12. septembra pilnvaru Nr.3/09-2018, ir vērsusies ar 2018. gada 14. septembra iesniegumu
Nr. 01-02/228 „Par paredzētās darbības iesniegumu” (turpmāk - Iesniegums) ietekmes uz
vidi novērtējuma procedūras uzsākšanai Vides pārraudzības valsts birojā (turpmāk – Birojs).
Saskaņā ar Iesniegumu un tam pievienotajiem dokumentiem:
1.1. Ierosinātāja ir paredzējusi izveidot olu un olu produktu ražotni jeb mājputnu audzēšanas
novietņu kompleksu (turpmāk – Komplekss) ar ietilpību līdz 8 miljoniem dējējvistu (tai
skaitā jaunputni).
1.2. Kompleksa būvniecības iespējamā norises vieta ir Ogres novads, Madlienas pagasts,
nekustamā īpašuma „Vecbadragi” (kadastra Nr. 7468 011 0022) zemes vienība ar
kadastra apzīmējumu 7468 011 0066, nekustamā īpašuma „Audriņi” (kadastra Nr.7468
011 0038) zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7468 011 0038), nekustamā īpašuma
„Ēriki” (kadastra Nr.7468 011 0041) zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7468
011 0077 un nekustamā īpašuma „Daudži” (kadastra Nr.7468 011 0005) zemes vienība
ar kadastra apzīmējumu 7468 011 0005. No Iesniegumam pievienotajiem un papildus
iesniegtajiem dokumentiem izriet, ka starp Ierosinātāju un iepriekš minēto īpašumu
īpašniekiem ir slēgtas nodomu vienošanās par īpašumu iespējamu izmantošanu
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Paredzētās darbības realizācijai, vai sniegta īpašnieku piekrišana Paredzētās darbības
ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras veikšanai.
1.3. Atbilstoši šī brīža projektēšanas stadijas iecerei Kompleksā paredzētas 18 dējējvistu
kūtis, 9 jaunputnu kūtis, olu šķirotavas ēka, barības cehs ar graudu pirmapstrādi un
noliktavu, kā arī 9 graudu torņi. Plānotā Kompleksa ražošanas jauda ir ~ 2160 miljoni
saražotu olu gadā (plānotā realizācija ~ 60% olas; ~40% olu produkti). Nepieciešamais
putnu barības daudzums aprēķināts kā 960 t saražotas putnu barības dienā.
1.4. Paredzēto darbību plānots īstenot divos posmos – pirmajā kārtā (līdz ~ 2020. gada
beigām) paredzēts uzbūvēt un uzsākt ekspluatēt 9 dējējvistu kūtis un 6 jaunputnu kūtis,
savukārt līdz 2026. gada beigām otras 9 dējējvistu kūtis un 3 jaunputnu kūtis.
1.5. Precīzas tehnoloģiskās iekārtas, tostarp mājputnu dzirdīšanai, barošanai, olu savākšanai,
kūtsmēslu savākšanai u.c. šī brīža projektēšanas stadijā vēl nav definētas, atbilstīgie
risinājumi un to ietekme uz vidi, kā arī atbilstība vides aizsardzības normatīvajiem
aktiem tiks vērtēta ietekmes uz vidi novērtējuma procedūrā. Ierosinātāja neizslēdz, ka
Kompleksā varētu tikt izbūvēta arī biogāzes stacija.
1.6. Tuvākās dzīvojamās mājas no Paredzētās darbības teritorijas atrodas ~ 450m attālumā.
1.7. Tuvākā īpaši aizsargājamā dabas teritorija, kurai noteikts arī Eiropas nozīmes īpaši
aizsargājamās dabas teritorijas (Natura 2000) statuss, - dabas parks „Ogres ieleja” no
Paredzētās darbības teritorijas atrodas ~300 m attālumā.
2. Likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” (turpmāk – Novērtējuma likums) 7. pants noteic,
ka paredzētās darbības, kas minētas Novērtējuma likuma 4. panta pirmās daļas 1. un
5. punktā, to ierosinātāji piesaka kompetentajai institūcijai jeb Birojam (Novērtējuma likuma
6. panta pirmā daļa). Novērtējuma likuma 4. panta pirmās daļas 1. punkts noteic, ka ietekmes
uz vidi novērtējums ir nepieciešams paredzētajām darbībām, kas saistītas ar šī likuma
1. pielikumā minētajiem objektiem. Novērtējuma likuma 1. pielikuma 23. punkta
2. apakšpunkts noteic, ka to objektu vidū, kam ietekmes uz vidi novērtējums ir nepieciešams,
ir „mājputnu intensīvās audzēšanas kompleksi ar vairāk nekā 60 000 vietu vistām”.
3. Paredzētā darbība ir mājputnu intensīvās audzēšanas kompleksa izveide ar ietilpību līdz
8 miljoniem vietu dējējvistām, kas vairāk nekā 130 reizes pārsniedz Novērtējuma likuma
1. pielikuma 23. punkta 2. apakšpunktā noteikto robežvērtību. Ņemot vērā minēto, ietekmes
uz vidi novērtējums Paredzētajai darbībai ir nepieciešams saskaņā ar Novērtējuma likuma
4. panta pirmās daļas 1. punktu.
4. Ņemot vērā plānoto Kompleksa jaudu (Paredzētās darbības apjoms), kā arī to, ka Paredzētās
darbības vietas tuvumā atrodas dzīvojamās mājas, Birojs saskaņā ar Novērtējuma likuma
15. panta otro daļu pieprasa organizēt sākotnējās sabiedriskās apspriešanas sanāksmi.
Ierosinātājai jāņem vērā, ka Novērtējuma likuma 15. panta pirmā daļa noteic, ja ir saņemts
kompetentās institūcijas lēmums, ka veicams paredzētās darbības ietekmes novērtējums, „ierosinātājs vismaz vienā pašvaldības izdotajā laikrakstā vai citā vietējā laikrakstā publicē
paziņojumu par paredzēto darbību un sabiedrības iespēju iesniegt rakstveida priekšlikumus
par šīs darbības iespējamo ietekmi uz vidi, kā arī individuāli informē tos nekustamo īpašumu
īpašniekus (valdītājus), kuru nekustamie īpašumi robežojas ar paredzētās darbības teritoriju.
Ierosinātājs minēto paziņojumu ievietošanai mājaslapā internetā elektroniski iesniedz
kompetentajai institūcijai un pašvaldībai, kuras administratīvajā teritorijā tiek plānota
paredzētā darbība”. Ierosinātājai tāpat jāņem vērā, ka saskaņā ar Ministru kabineta
2015. gada 13. janvāra noteikumu Nr. 18 “Kārtība, kādā novērtē paredzētās darbības
ietekmi uz vidi un akceptē paredzēto darbību” (turpmāk – Noteikumi Nr. 18) 25. punktu, „ja
saskaņā ar biroja vai pašvaldības pieprasījumu vai ierosinātāja iniciatīvu tiek organizēta
sākotnējā sanāksme, paziņojumā par sākotnējo apspriešanu papildus norāda sākotnējās
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sanāksmes norises vietu un laiku. Ierosinātājs sākotnējo sanāksmi organizē ne agrāk kā 10
dienas pēc publikācijas pašvaldības izdotajā laikrakstā vai citā vietējā laikrakstā”.
5. Novērtējuma likuma 16. panta pirmā daļa paredz, ka pēc ierosinātāja rakstveida pieprasījuma
kompetentā institūcija izstrādā un nosūta ierosinātājam programmu, kas ietver prasības
attiecībā uz informācijas apjomu un detalizācijas pakāpi, kā arī ietekmes novērtējuma
turpmākai veikšanai nepieciešamo pētījumu un organizatorisko pasākumu kopumu. Savukārt
Noteikumu Nr. 18 29. punkts noteic, ka paredzētās darbības ierosinātājs rakstisku
pieprasījumu par programmas izstrādāšanu iesniedz Birojā ne agrāk kā pēc paziņojuma par
sākotnējo apspriešanu publicēšanas atbilstoši šo noteikumu 22.1. apakšpunktam.
Izvērtētā dokumentācija:
Ierosinātājas Pilnvarotās personas 2018. gada 14. septembra iesniegums Nr. 01-02/228 „Par
paredzētās darbības iesniegumu” un tam pievienotais Ierosinātājas 2018. gada 14. septembra
iesniegums „Paredzētās darbības iesniegums” ar pielikumiem, Pilnvarotās personas 2018. gada
5. oktobrī un 8. oktobrī sniegtā papildus informācija (Biroja reģistrācijas Nr.5-01/1660 un Nr.501/1670).
Lēmums:
Piemērot
ietekmes
uz
vidi
novērtējuma
procedūru
SIA
„GALLUSMAN”
(reģ.Nr. LV40103895261) Paredzētajai darbībai: vistu novietņu kompleksa - olu un olu produktu
ražotnes izveidei Ogres novada Madlienas pagastā, nekustamā īpašuma „Vecbadragi” (kadastra
Nr. 7468 011 0022) zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 7468 011 0066, nekustamā īpašuma
„Audriņi” (kadastra Nr.7468 011 0038) zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 7468 011 0038),
nekustamā īpašuma „Ēriki” (kadastra Nr.7468 011 0041) zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu
7468 011 0077 un nekustamā īpašuma „Daudži” (kadastra Nr.7468 011 0005) zemes vienībā ar
kadastra apzīmējumu 7468 011 0005.
Lēmuma pieņemšanas pamatojums:
Novērtējuma likuma 4. panta pirmās daļas 1. punkts, Novērtējuma likuma 1. pielikuma
23. punkta 2. apakšpunkts.
Lēmums izsūtīts arī:
1.
2.

Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālajai vides pārvaldei, adrese: lielriga@lielriga.vvd.gov.lv.
Ogres novada domei, adrese: ogredome@ogresnovads.lv.

Direktors

(*paraksts)

A. Lukšēvics

* Dokuments parakstīts ar elektronisko parakstu
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