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Olu un olu produktu ražotnes kompleksa izveides  
Krustpils novada Krustpils pagastā  

ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedriskās apspriešanas  
sanāksmes protokols 

 
Sanāksmes vieta: Neklātienes formā (attālināti)   
Sanāksmes laiks: no 2021. gada 15. marta līdz 2021. gada 19. martam 
Sanāksmē piedalījās – Videoprezentācija skatīta 24 reizes; tiešsaistes videokonferencei 
pieslēdzās 15 interesenti 
Sanāksmi vada – Raimonds Spēks, Krustpils novada pašvaldības izpilddirektors 
Sanāksmi protokolē – Kristīna Mežapuķe, SIA „Geo Consultants” vides pārvaldības 
speciāliste 
 
Darba kārtība: 

1. Videoprezentācija (SIA „Geo Consultants”) 
2. Tiešsaistes videokonference 

 
Videoprezentācija (pieejama no 2021. gada 15. marta).   
Kristīna Mežapuķe, SIA "Geo Consultants", informē par ietekmes uz vidi novērtējuma 
procedūru. Informē, ka ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedriskās apspriešanas 
laiks ir no 2021. gada 5. marta līdz 2021. gada 5. aprīlim. Tiek sniegta informācija par 
paredzētās darbības vietu un paredzētās darbības ierosinātāju, paredzētās darbības 
teritorijas alternatīvām un tuvāko dzīvojamo apbūvi. Tiek sniegta informācija par plānotās 
darbības raksturojošajiem lielumiem. Prezentācijas laikā tiek sniegta informācija par putnu 
mēslu pārstrādi, tehnoloģiskajiem risinājumiem, ūdensapgādi un notekūdeņiem, 
inženierkomunikācijām,  transporta loģistiku,  kā arī par ietekmes uz vidi novērtējuma 
izstrādes laikā iegūtajiem rezultātiem gaisa un smaku emisijām, trokšņa izplatību, 
notekūdeņu emisijām, grunts un gruntsūdens kvalitātes stāvokli, bioloģiskās daudzveidības 
izmaiņām, ietekmi uz ainavu un projekta sociāli – ekonomisko ietekmi. 

Sagatavotā videoprezentācija bija pieejama saitē:  
https://www.loom.com/share/0c0c3c23e11e4ab392ebcfbefde0bd8a 

Saite uz videoprezentāciju 2021. gada 15. martā publicēta tīmekļa vietnēs www.krustpils.lv 
un www.geoconsultants.lv. 

Ziņojuma sabiedriskās apspriešanas sanāksmes laikā, t.i. no 2021. gada 15. marta līdz 19. 
martam interesentu jautājumi uz SIA “Geo Consultants” e-pasta adresi gc@geoconsultants.lv 
netika saņemti. Nekādi jautājumi netika saņemti arī telefoniski.   

 
Tiešsaistes videokonference (2021. gada 17. martā plkst. 16:00 - 16:50) 
R. Spēks, Krustpils novada pašvaldība, atklāj tiešsaistes videokonferenci un iepazīstina ar sevi 
(Krustpils novada pašvaldības izpildirektors). Informē, ka tiešsaites videokonference tiek 
rīkota SIA “GALLUSMAN” olu un olu produktu ražotnes kompleksa izveides ietekmes uz vidi 
novērtējuma ziņojuma sabiedriskās apspriešanas ietvaros, un šī ziņojuma sabiedriskās 
apspriešanas laiks ilgs līdz šī gada 5. aprīlim. Informē par sabiedriskās apspriešanas 
neklātienes sanāksmes laiku (no 2021.gada 15. līdz 19. martam), un ka šajā laikā ikviens var 
sūtīt jautājumus, sūtot tos uz e-pasta adresi gc@geoconsultants.lv. Papildus sniedz Krustpils 
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novada pašvaldības viedokli par paredzēto investīciju projektu, norādot, ka Krustpils novada 
pašvaldības dome atbalsta šo projektu, ņemot vērā būtiskos ieguvumus pašvaldībai un tās 
iedzīvotājiem, ko šāds projekts varētu sniegt. Dod vārdu SIA "Geo Consultants" pārstāvei 
Kristīnai Mežapuķei, lai informētu par ietekmes uz vidi novērtējuma procesā secināto.   
K. Mežapuķe, SIA "Geo Consultants", sniedz prezentāciju par paredzētās darbības veikto 
ietekmes uz vid novērtējumu, t.sk. informē par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru un 
ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedriskās apspriešanas laiku. Sniedz informāciju 
par paredzētās darbības vietu, paredzētās darbības ierosinātāju, paredzētās darbības 
teritorijas alternatīvām un tuvāko dzīvojamo apbūvi. Informē par paredzētās darbības 
raksturojošajiem lielumiem. Videokonferences dalībniekiem tiek sniegta informācija par 
putnu mēslu pārstrādes un citiem tehnoloģiskajiem risinājumiem, ūdensapgādes un 
notekūdeņu attīrīšanas risinājumiem, paredzētajām inženierkomunikācijām un transporta 
plūsmu un maršrutiem. Iepazīstina ar ietekmes uz vidi novērtējuma izstrādes laikā iegūtajiem 
rezultātiem, t.sk. gaisa un smaku emisijām un to izplatību, trokšņa emisijām un to izplatību, 
paredzēto notekūdeņu apjomu, to raksturojumu un novadīšanas vidē risinājumiem, grunts 
un gruntsūdens kvalitātes stāvokli, bioloģiskās daudzveidības iespējamām izmaiņām, ietekmi 
uz ainavu un projekta sociāli – ekonomisko ietekmi. Norāda, ka veiktā ietekmes uz vidi 
novērtējuma ietvaros secināts, ka paredzētās darbības rezultātā nevienā no alternatīvām 
netiek pārsniegtas normatīvajos aktos noteiktās robežvērtības. Atgādina, ka līdz 19. martam 
sabiedriskās apspriešanas sanāksmes ietvaros ikviens var sūtīt interesējošos jautājumus uz e-
pasta adresi gc@geoconsultants.lv. 
R. Spēks Krustpils novada pašvaldība, informē, ka uz jautājumiem tiešsaistes 
videokonferences laikā ir gatavas atbildēt projektā iesaistītās, videokonferencei pieslēgušās 
personas: SIA “GALLUSMAN” valdes priekšsēdētājs Arnis Veinbergs (par projektu kopumā), 
SIA “Ovostar Europe” komercdirektors Edgars Lesnieks (par saražotās produkcijas realizāciju 
un eksportu), SIA “Adven Latvia” biznesa attīstības vadītājs Kristaps Greidāns (par 
siltumapgādes un mēslu pārstrādes tehnoloģijām), SIA “Baltic BioRefinery Park” valdes 
priekšsēdētājs Edgars Kamišovs (par organizska minerālmēslojuma ražošanu) un SIA 
“GENERIS” valdes priekšsēdētājs Valdis Bisters (par organiska minerālmēslojuma ražošanu). 
Informē, ka šīs personas nepieciešamības gadījumā var sīkāk komentēt ar paredzēto darbību 
saistītos aspektus. Lūdz uzdot jautājumus. 
[jautājumi par paredzēto darbību uzdoti netiek] 
A. Veinbergs, SIA “GALLUSMAN” valdes priekšsēdētājs, vēršas pie videokonferences 
dalībniekiem un informē, ka projekta īstenošana pēdējo gadu laikā ir bijusi izskatīta jau 
vairākās vietās, un šajā laikā ir bijusi iespēja daudzpusīgi novērtēt ar paredzēto darbību 
saistītos aspektus un izvērtēt labākās pieejamās tehnoloģijas un risinājumus. Norāda, ka 
projekta īstenošanas gadījumā tas būs viens no modernākajiem putnkopības uzņēmumiem 
Eiropā. Ap 95% no produkcijas tiks eksportēti. Piebilst, ka Latvijas puntkopības nozare jau 
šobrīd ir ar lielu eksporta potenciālu, līdz ar ko projekta īstenošanas rezultātā Latvija kļūs par 
vienu no lielākājām puntkopības produkcijas eksportētājvalstīm Eiropā. Informē, ka viens no 
projekta pastarpinātiem mērķiem ir ražotnes darbaspēkam piesaistīt ne tikai uz vietas esošos 
darbiniekus, bet arī radīt tādus apstākļus, lai vismaz daļai no Latvijas aizbraukušiem būtu 
iemesls atgriezties. To savukārt varēs nodrošinot, piedāvājot gan darba iespējas, gan  
konkurētspējīgu darba samaksu. Tā kā ražotnes projekts ir plānots ļoti efektīvs, tas radīs 
iespējas konkurētspējīgu darba algu maksāšanai darbiniekiem.  
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V.Bisters, SIA “GENERIS” valdes priekšsēdētājs, informē, ka pienesums no projekta būs arī 
vietējo izejmateriālu piegādātājiem, būvniekiem, lauksaimniekiem, no kuriem paredzēts 
iepirkt graudus, un citiem.  
A. Veinbergs, SIA “GALLUSMAN”, sniedz papildus informāciju par mēslojuma projektu, ko 
paredzēts īstenot sadarbībā ar uzņēmumiem SIA “Baltic BioRefinery Park” un SIA “GENERIS”, 
norādot, ka organiskā mēslojuma projekts nodrošinās aprites ekonomikas principu ieviešanu 
ražošanā, kā arī būs būtisks pienesums arī vietējiem zemniekiem, kam būs iespējas aizvietot 
konvencionālo mēslojumu, kas pārsvarā tiek importēts no Eiropas un Krievijas, ar vietējo 
videi draudzīgu organisko mēslojumu ap 70 tūkstoši tonnas apjomā gadā.  
V.Bisters, SIA “GENERIS”, informē, ka jaunās Eiropas aprites ekonomikas ietvaros 
lauksaimniecības nozarē jau tuvākā nākotnē paredzami stingrāki nosacījumi minerālmēslu 
izmantošanā, un ražotnē radītā organiskā mēslojuma pieejamība Latvijas lauksaimniekiem 
ļaus Latvijai izpildīt šīs prasības. Faktiski atkritumi tiks pārvērsti produktā ar augsto 
pievienoto vērtību, jo plānots ne tikai granulēt putnu mēslus, bet izveidot sabalansētu 
organisko mēslojumu, kuru var izmantot zemnieki esošajā mēslošanas praksē un iekārtās, 
tieši aizvietojot konvencionālos minerālmēslus. Šī aprites ekonomikas daļa ir būtisks 
pienesums projektam. 
[papildus jautājumi no videokonferences dalībniekiem uzdoti netiek] 
R. Spēks, Krustpils novada pašvaldība, uzrunā Valsts vides dienesta pārstāvjus, aicinot tos 
uzdot jautājumus. 
S. Dembovska, Valsts vides dienesta Daugavpils reģionālās vides pārvalde, informē, ka šobrīd 
tiek izskatīts ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums un gatavots VVD Daugavpils reģionālās 
vides pārvaldes viedoklis. Informē, ka neskaidrs ir jautājums par ziņojumā norādītiem esošā 
trokšņa robežvērtību pārsniegumiem un jautā, par kādiem trokšņa pārsniegumiem ir runa. 
K. Mežapuķe, SIA "Geo Consultants", sniedz atbildi, ka jau šobrīd pie atsevišķām dzīvojamām 
mājām fona troksnis pārsniedz robežvērtības, tā kā šīs mājas atrodas autoceļa tiešā tuvumā.  
S. Dembovska, Valsts vides dienesta Daugavpils reģionālās vides pārvalde, piebilst, ka 
plānotais projekts ir liels un vērtējamo aspektu daudz, tomēr līdz sabiedriskās apspriešanas 
beigām Daugavpils reģionālās vides pārvaldes viedoklis noteikti tiks nosūtīts.   
R. Spēks, Krustpils novada pašvaldība, aicina videokonferences dalībniekus uzdot 
jautājumus.  
[jautājumi par paredzēto darbību uzdoti netiek] 
R. Spēks, Krustpils novada pašvaldība, paziņo, ka, tā kā jautājumu par ziņojumu vairs nav, 
tiešsaistes video konference tiek slēgta.  
 
 
Protokolētāja 

  
K. Mežapuķe 
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