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« Mēs nemantojam Zemi no mūsu senčiem, mēs
to aizņemamies no saviem bērniem.»
(Navadžo sakāmvārds)

Foto: Delfi.lv

Mums ir jāsaimnieko apdomīgi, apzinoties to, ka mēs esam
atbildīgi par to, kāda būs mūsu un mūsu bērnu nākotne.
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Ir svarīgi nodrošināt to, ka saražoto kūtsmēslu apjoms
nepārsniegtu to daudzumu, ko pieļauj aramzemes platība.
 Ir jānodrošina līdzsvars starp lauksaimniecības dzīvnieku skaitu
saimniecībā un kūtsmēslu iestrādei pieejamo zemes platību, ko
izsaka ar lauksaimniecības dzīvnieku blīvumu.
 Lauksaimniecības dzīvnieku blīvumu aprēķina, izmantojot
dzīvnieku vienības (DV).
 Dzīvnieku vienība (DV) ir nosacīts dzīvnieks, kas gadā saražo
100 kg slāpekļa kūtsmēslos pēc to uzglabāšanas.
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Lauksaimniecības dzīvnieku vienības- DV (pēc MK Nr. 834 «Prasības ūdens, augsnes un gaisa
aizsardzībai no lauksaimnieciskās darbības izraisīta piesārņojuma»)
Lauksaimniecības dzīvnieku suga un vecuma grupa Dzīvnieku vienības (DV)
Slaucama govs
0,7
Zīdītājgovs ar teli
0,59
Vaislas bullis (no 12 mēnešu vecuma)
0,60
Tele (līdz 6 mēnešu vecumam)
1 dzīvnieks
0,11
1 vieta kūtī gadā
0,22
Tele (6–12 mēnešu vecumā)
0,35
Vaislas tele (no 12 mēnešu vecuma)
0,50
Nobarojamais jaunlops (līdz 6 mēnešu vecumam)
0,20
Nobarojamais jaunlops (no 6 mēnešu vecuma)
0,45
Sivēnmāte ar sivēniem
1 dzīvnieks 1 metiens
0,08
1 vieta kūtī gadā
0,19
Sivēnmāte bez sivēniem
0,20
Nobarojamā cūka (30–100 kg)
1 dzīvnieks
0,03
1 vieta kūtī gadā
0,10
Kuilis
0,18
Jauncūka (85–180 kg)
1 dzīvnieks
0,08
1 vieta kūtī gadā
0,15
Atšķirtais sivēns (7,5–30 kg)
1 dzīvnieks
0,007
Kaza ar kazlēniem
0,13
Aita ar jēriem
0,13
Zirgs
0,48
Dējējvista
0,006
Broilers
1 broilers
0,0004
1 vieta kūtī gadā
0,003
Tītars, zoss
0,01
Trusis
0,024
Strauss
0,11
Kažokzvērs
0,05
Mazais kažokzvērs
0,018
Briedis
0,15
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Saimniecībās, kurās lauksaimniecības
dzīvnieku skaits pārsniedz 10 dzīvnieku
vienības vai īpaši jūtīgās teritorijās 5
dzīvnieku vienības, jābūvē jaunas vai
jārekonstruē esošās kūtsmēslu krātuves.
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Kūtsmēslu iestrādei nepieciešamo lauksaimniecībā
izmantojamās zemes platību (ha) aprēķina, izmantojot
šādu formulu:





𝐿=

𝐷𝑉
𝐷𝑉𝑝

, kur

L– kūtsmēslu iestrādei nepieciešamā lauksaimniecībā
izmantojamās zemes platība, ha;



𝐷𝑉– saimniecības kopējais lauksaimniecības
dzīvnieku skaits, izteikts dzīvnieku vienībās;



DVp – pieļaujamais lauksaimniecības dzīvnieku
vienību skaits, rēķinot uz vienu lauksaimniecībā
izmantojamās zemes hektāru. DVp = 1,7 dzīvnieku
vienības.
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Saimniecības kopējais lauksaimniecības dzīvnieku
skaits, kas izteikts dzīvnieku vienībās.

𝐷𝑉 = 𝑧𝑗=1 𝐷𝑉𝑗 ∗ 𝑛𝑗 , kur




z – lauksaimniecības dzīvnieku grupu skaits (pēc sugas
un vecuma saskaņā ar tabulu);



DVj – attiecīgās lauksaimniecības dzīvnieku sugas un
vecuma grupas vienam dzīvniekam atbilstošais
dzīvnieku vienību skaits (saskaņā ar tabulu);



nj – attiecīgās lauksaimniecības dzīvnieku sugas un
vecuma grupas dzīvnieku skaits saimniecībā.
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Likums «Par ietekmes uz vidi
novērtējumu».
Kas ir ietekmes uz vidi novērtējums?
 Procedūra, kas sekmē pamatota un izsvērta lēmuma
pieņemšanu par dažādu projektu, plānu vai
programmu realizācijas iespējām.
 Tās laikā tiek novērtēta paredzētās darbības vai
plānošanas dokumenta īstenošanas iespējamā ietekme
uz vidi un izstrādāti priekšlikumi nelabvēlīgas
ietekmes novēršanai vai samazināšanai.

8

Ja plānots uzsākt jaunu saimniecisko darbību vai
arī veikt būtiskas izmaiņas esošajā saimnieciskajā
darbībā, tiek piemērota ietekmes uz vidi
novērtējuma procedūra.
 Procedūras galvenie soļi ir:
1. paredzētās darbības sākotnējais izvērtējums;
2. sākotnējā sabiedriskā apspriešana;
3. programmas izstrādāšana;
4. ziņojuma par ietekmes novērtējumu
sagatavošana;
5. ziņojuma sabiedriskā apspriešana;
6. atzinuma par ziņojumu sagatavošana un
paredzētās darbības akcepts.
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Ir nepieciešams ietekmes uz vidi
novērtējums:
Cūku vai mājputnu intensīvās audzēšanas
kompleksi ar vairāk nekā:
1) 85 000 vietu broileriem;
2) 60 000 vietu vistām;
3) 3000 vietu cūkām, kuru masa ir lielāka par 30
kilogramiem;
4) 900 vietām sivēnmātēm.
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Sākotnējais novērtējums ir
nepieciešams:
mājlopu un mājputnu intensīvas audzēšanas kompleksu
būvniecība, ja tie paredzēti:
a) vairāk nekā 2000 gaļas cūkām, kuru svars pārsniedz 30
kilogramus,
b) vairāk nekā 750 sivēnmātēm,
c) vairāk nekā 40 000 mājputniem,
d) saimniecībām, kurās ir 500 liellopu,
e) saimniecībām, kurās ir 250 liellopu, ja šajās
saimniecībās nav pietiekamas lauksaimniecībā
izmantojamās zemes platības kūtsmēslu izkliedei
(nosakot pieļaujamās dzīvnieku vienības — 1,7 dzīvnieku
vienības uz vienu hektāru lauksaimniecībā izmantojamās
zemes).
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Iesniegumi tehnisko noteikumu saņemšanai un
SIVI iesniedzami Valsts vides dienesta
reģionālajā vides pārvaldē.
 Iesniegumu ietekmes uz vidi novērtējumam
iesniedz Vides pārraudzības valsts birojam.
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Likums «Par piesārņojumu»
Piesārņojošas darbības iedala A, B un C
kategorijā, ņemot vērā piesārņojuma daudzumu
un iedarbību vai risku, ko tas rada cilvēku
veselībai un videi.
 A kategorijas atļauja nepieciešama fermām
intensīvai cūku un mājputnu audzēšanai, kurās
ir vietu skaits:
a) vairāk nekā 40 000 mājputnu,
b) vairāk nekā 2000 gaļas cūku, kuru svars
pārsniedz 30 kilogramus,
c) vairāk nekā 750 sivēnmāšu.
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Piesārņojošas darbības, kuru veikšanai nav
nepieciešama atļauja, bet pirms kuru uzsākšanas
vai būtiskas izmaiņas iesniedzams iesniegums
vides aizsardzības institūcijām, ir C kategorijas
darbības.
 Pie C kategorijas tiek pieskaitītas dzīvnieku
novietnes, kurās audzē (ieskaitot cieto kūtsmēslu,
šķidrmēslu, vircas un skābbarības sulas glabāšanu,
savākšanu un novadīšanu) 10 un vairāk dzīvnieku
vienību, kā arī dzīvnieku novietnes, kuras atrodas
īpaši jutīgās teritorijās, un kurās audzē piecas un
vairāk dzīvnieku vienības.
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MK Nr.724 «Noteikumi par piesārņojošas darbības
izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību,
kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos»


Smakas mērķlielums, kuru nosaka stundas
periodam, ir 5 ouE/m3. Veicot piesārņojošas
darbības, kuras izraisa traucējošu smaku, smakas
mērķlielumu nedrīkst pārsniegt vairāk kā 168
stundas kalendāra gadā.
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Lai saimniecībā samazinātu smaku izdalīšanos, ir
ieteicams:
1. Regulāri izvākt kūtsmēslus un vircu no
dzīvnieku novietnēm un nogādāt to krātuvē;
2. Uzturēt tīru un sakoptu fermas apkārtni;
3. Novērst vircas noplūdi no kūtsmēslu
glabātuvēm;
4. Lietot pietiekami daudz pakaišu, lai dzīvnieki
būtu tīri;
5. Sabalansēt dzīvnieku barības devā esošo
slāpekļa daudzumu, lai novērstu pārāk lielu
amonjaka izdalīšanos no dzīvnieku organisma;
6. Jānosedz šķidrmēslu vai vircas krātuves, lai
samazinātu amonjaka iztvaikošanu.
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MK Nr. 829 «Īpašās prasības piesārņojošo
darbību veikšanai dzīvnieku novietnēs»
Kūtsmēslu savākšanai, novadīšanai un
uzglabāšanai ir noteiktas šādas prasības:
 savākšanas un novadīšanas sistēmas dzīvnieku
novietnē izbūvē no ūdensnecaurlaidīga
materiāla, kas ir noturīgs pret dzīvnieku novietnē
izmantotās tehnikas ietekmi;
 krātuves pamatni un sienas izbūvē no
ūdensnecaurlaidīga materiāla, kas ir izturīgs pret
izmantotās tehnikas ietekmi;
 dzīvnieku novietnē izveido piemērotu sistēmu
šķidro kūtsmēslu vai vircas savākšanai un
novadīšanai uz attiecīgajām krātuvēm;
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pakaišu kūtsmēslus uzglabā:
a) pie dzīvnieku novietnes līdz to tālākai izmantošanai, ja
dzīvnieku novietnē atrodas mazāk par 10 dzīvnieku vienībām vai, ja
tā atrodas īpaši jutīgā teritorijā, – mazāk par 5 dzīvnieku vienībām;
b) kūtsmēslu krātuvē, kas būvēta no betona, vai betonētā
laukumā, vai speciāli ierīkotā
laukumā
ar šķidruma
necaurlaidīgu pamatni, ja
dzīvnieku novietnē atrodas
vairāk par 10 dzīvnieku vienībām vai, ja tā atrodas īpaši jutīgā
teritorijā, – vairāk
par 5 dzīvnieku vienībām. Vircu uzkrāj
speciāli ierīkotā krātuvē (tvertnē);
c) dziļajā kūtī. Ārpus dzīvnieku novietnes dziļajā kūtī
uzkrātos kūtsmēslus, ja nodrošina sausnas saturu vismaz 45 procenti,
uzglabā ne ilgāk kā 24 mēnešus. izņēmuma gadījumā ārpus
dzīvnieku novietnes ne ilgāk kā piecus mēnešus – no 1. maija līdz 30.
septembrim – vai tad, ja tiek veikta kūtsmēslu krātuves atjaunošana
vai pārbūve.
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MK Nr. 829 «Īpašās prasības piesārņojošo darbību veikšanai
dzīvnieku novietnēs» ir arī punkti, kas jāievēro, ja vēlas
kūtsmēslu krātuvi izvietot ārpus dzīvnieku novietnes. Kā arī
ir punkti šajos noteikumos, kas attiecas uz skābbarības
glabāšanu tranšejās un kaudzēs.

Šajos noteikumos ir atrodamas arī formulas, lai
veiktu kūtsmēslu krātuves ietilpības aprēķinus.
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Ir jāveic arī datu uzskaite.
Uzskaites žurnālā norāda:
 datumu, kad papildināts peldošā segslāņa klājums
(ja tāds ir);
 datumu, kad kūtsmēsli, fermentācijas atliekas vai
skābbarības sula izkliedēta uz lauka;
 datumu, kad kūtsmēsli, fermentācijas atliekas vai
skābbarības sula nodota citai fiziskajai vai
juridiskajai personai, norādot daudzumu un
fiziskās vai juridiskās personas adresi;
 datumu, kad pakaišu kūtsmēsli novietoti
uzglabāšanas vietā ārpus dzīvnieku novietnes.
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Paldies par uzmanību!

Foto: J. Andrušaitis, Delfi.lv

«Kad mēs palīdzam dabai, mēs
palīdzam paši sev.» ( Deivids Orrs.)
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