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Rīgā 

Datums skatāms laika zīmogā 

Lēmums Nr.63 

Par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras nepiemērošanu  

Adresāts: 

SIA „TM CAPITAL” (turpmāk – Ierosinātāja) reģistrācijas numurs 4203065573, adrese: Granīta 

iela 14, Rīga LV-1057; elektroniskā pasta adrese: tmcgramatvediba@gmail.com. 

 

Paredzētās darbības nosaukums: 

Apsaimniekojamo atkritumu apjoma un veidu palielināšana. 

 

Paredzētās darbības norises vieta (adrese): 

Rīga, Silikātu iela 5C (kad.Nr. 0100 110 2012). 

 

Izvērtētā dokumentācija: 

Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes (turpmāk – Pārvalde) 2016.gada 

28.janvāra vēstule Nr.4.5.–05/730, 2016.gada 28.janvāra ietekmes uz vidi sākotnējais 

izvērtējums Nr.RI16SI0008 (turpmāk – Izvērtējums) un tam pievienotie materiāli, Vides 

pārraudzības valsts biroja (turpmāk – Birojs) 2016.gada 17.februāra vēstule Nr.8–01/244 „Par 

lēmuma izdošanas termiņa pagarinājumu”; 2010.gada 14.maija B kategorijas atļauja 

Nr.RI10IB0066 (ar grozījumiem, kas veikti 2011.gada 29.jūlijā, 2013.gada 17.jūlijā un 

2015.gada 29.aprīlī) (turpmāk – Atļauja). 

 

Pārvaldes viedoklis:  

Pārvalde norāda, ka paredzētajai darbībai ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra nav 

nepieciešama, jo esošās darbības apjoma palielinājums, tostarp jaunu atkritumu klašu 

apsaimniekošana nav iekļauta likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” (turpmāk – 

Novērtējuma likums) 1.pielikuma sarakstā, kā arī plānotajai darbībai normālos apstākļos nav 

paredzama būtiska ietekme. Tajā pat laikā Pārvalde norādījusi, ka paredzētajai darbībai jāatbilst 

Rīgas pilsētas teritorijas plānojumam un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem, un 

līdz ar to pašreiz ir pieļaujama esošās darbības turpināšana Atļaujā noteiktajos apjomos, bet 

darbības paplašināšana iespējama vienīgi pēc veiktiem grozījumiem teritorijas plānojumā.  

 

Faktu konstatācija, izvērtējums, argumenti un apsvērumi lēmuma satura noteikšanai: 

1. Ierosinātāja ir vērsusies Pārvaldē ar iesniegumu ietekmes uz vidi sākotnējam izvērtējumam 

apsaimniekojamo atkritumu apjoma un veidu palielināšanai (turpmāk – Paredzētā Darbība) 
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Rīgā, Silikātu iela 5C (kad.Nr. 0100 110 2012) (turpmāk – Darbības Vieta un Īpašums). 

Pārvalde Paredzētajai Darbībai veikusi ietekmes uz vidi sākotnējo izvērtējumu, pamatojoties 

uz Novērtējuma likuma 3.
2 

panta (1) daļas 3)punkta b)apakšpunktu – „ja izmaiņu rezultātā 

tiks sasniegtas vai pārsniegtas šā likuma 2.pielikumā minētās robežvērtības un izmaiņu 

apjoms ir 25 procenti no minētās robežvērtības un vairāk”. 

2. Pēc Ierosinātājas iesnieguma un papildus informācijas saņemšanas Pārvalde ir novērtējusi 

Paredzētās Darbības ietekmi uz vidi, izvērtējot gan Darbības Vietas līdzšinējo izmantošanas 

veidu, dabas vērtības, darbības apjomus, izvēlētos tehniskos risinājumus, gan avāriju riskus, 

fizikālās ietekmes, piesārņojuma un traucējumu aspektus, vides absorbcijas spējas, 

savstarpējās un summārās ietekmes u.c. faktorus, kas varētu radīt ietekmi uz vidi, 

pamatojoties uz Novērtējuma likuma 11.pantā noteiktajiem kritērijiem. Pārvaldes 

Izvērtējums ir uzskatāms par Biroja lēmuma sastāvdaļu, un tas līdz ar Ierosinātājas sniegto 

informāciju satur apsvērumus lēmuma pamatojumam. 

3. Birojs ir izskatījis Pārvaldes vērtējumu un, pieņemot šo Biroja lēmumu, ņemti vērā šādi 

lietai būtiski fakti: 

3.1. Darbības Vieta atrodas Rīgā, Bolderājā. Īpašums rietumu daļā piekļaujas Silikātu ielai, 

dienvidu daļā – Bolderājas kapiem. Tuvākās dzīvojamās mājas atrodas apmēram 60m 

attālumā no Darbības Vietas. 2014.gada 25.jūlijā Ierosinātāja ir noslēgusi līgumu 

Nr.2/02-03-1/14-04 par nekustamā Īpašuma ar kopējo platību 16889m
2
 (bijusī adrese – 

Lielā ielā 69B) izmantošanu melno un krāsaino metālu atgriezumu un lūžņu 

iepirkšanai, pārstrādei un īslaicīgai uzglabāšanai;  

3.2. Pārvalde esošajai darbībai – 3750t/gadā metāla atkritumu un 100t/gadā akumulatoru 

apsaimniekošanai – ir izsniegusi Atļauju. Ierosinātāja turpmāk papildus esošajiem 

atkritumu veidiem plāno pieņemt un īslaicīgi uzglabāt arī nolietotos transportlīdzekļus 

un metāla iepakojumu, kā arī tiek plānots palielināt apsaimniekojamo metāllūžņu 

daudzumu. Atbilstoši Ministru kabineta 2011. gada 19.aprīļa „Noteikumi par atkritumu 

klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus” Paredzētās Darbības 

ietvaros plānots pieņemt atkritumu veidus, kas klasifikatorā klasificēti kā metāli 

(atkritumu klases kods 200140), automašīnu vraki, kuri nesatur šķidrumus un citus 

bīstamus komponentus (atkritumu klases kods 160106), melnie metāli (atkritumu klases 

kods 160117), krāsainie metāli (atkritumu klases kods 160118), nolietotie 

transportlīdzekļi (atkritumu klases kods 160104), varš, bronza, misiņš (atkritumu klases 

kods 170401), alumīnijs (atkritumu klases kods 170401), svins (atkritumu klases kods 

170403), cinks (atkritumu klases kods 170404), čuguns un tērauds (atkritumu klases 

kods 170405), alva (atkritumu klases kods 170406), jaukti metāli (atkritumu klases 

kods 170407), kabeļi, kuri neatbilst 170410 klasei (atkritumu klases kods 170411), no 

izdedžiem atdalītie melnie metāli (atkritumu klases kods 190102), čuguna un dzelzs 

atkritumi (atkritumu klases kods 191001), krāsaino metālu atkritumi (atkritumu klases 

kods 191002), metāla iepakojumi (atkritumu klases kods 150104), vieglā frakcija, kas 

neatbilst 191003 klasei (atkritumu klases kods 191004), melnie metāli (atkritumu 

klases kods 191202), krāsainie metāli (atkritumu klases kods 191203), nolietotie svina 

akumulatori (atkritumu klases kods 160601). Ierosinātāja norādījusi, ka paredzēts 

apsaimniekot atkritumus līdz 48990t/gadā. Vienlaikus Darbības Vietā tiks uzglabāti 

līdz 3951t metāllūžņu, līdz 8t nolietoto svina akumulatoru un līdz 10t nolietoto 

transportlīdzekļu; 

3.3. Atbilstoši Ierosinātājas sniegtajai informācijai melno un krāsaino metāllūžņu, kā arī 

metāla iepakojuma apsaimniekošana paredzēta 4000m
2
 platībā. Pirms metāllūžņu 

izkraušanas tiks veikta kravas vizuālā un organoleptiskā kontrole. Darbības Vietā ir 

uzstādīti elektroniskie svari ievestā atkritumu apjoma kontrolei. Metāllūžņu 

radioaktivitātes līmeņa pārbaude tiks veikta ar kalibrētu dozimetru. Piegādātie 

http://likumi.lv/doc.php?id=51522#piel2
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metāllūžņi tiek izkrauti uz laukumiem ar kopējo platību 3500m
2
 un sašķiroti, pēc tam 

novietoti uzglabāšanas kaudzēs, laukumā ar platību 500m
2
 (cietā betona segums). Pēc 

īslaicīgas uzglabāšanas atkritumi tiek nodoti tālākai realizācijai saskaņā ar noslēgtiem 

līgumiem komersantiem, kas saņēmuši attiecīgā atkritumu veida apsaimniekošanas 

atļauju. Metāllūžņu griešanai izmanto divas gāzes griešanas iekārtas, paredzamais 

griešanas ilgums aptuveni 6h/dienā 250 dienas gadā. Griešanas darbus paredzēts veikt 

visā nešķiroto metāllūžņu uzglabāšanas laukuma teritorijā. Nolietotos 

transportlīdzekļus, līdz to nodošanai, paredzēts īslaicīgi uzglabāt teritorijā (30m
2
) ar 

atjaunotu cieto betona segumu. Ierosinātāja norāda, ka īslaicīga uzglabāšana ir 

nepieciešama saimniecisko un ekonomisko apsvērumu dēļ, t.i. lai tiktu uzkrāta pilna 

automašīnas krava tālākai nolietoto transportlīdzekļu realizācijai. Ierosinātāja neplāno 

veikt nolietoto transportlīdzekļu apstrādi (izjaukšanu). Nolietotie svina akumulatori tiek 

nosvērti un novietoti īslaicīgai uzglabāšanai speciālos skābes necaurlaidīgos 

konteineros uz betona seguma. Konteineri ir aprīkoti ar hermētiski noslēdzamiem 

vākiem, kas nepieļauj akumulatoru atkritumu saskarsmi ar nokrišņu ūdeņiem; 

3.4. Attiecībā uz ūdensapgādi Ierosinātāja norāda, ka ražošanas vajadzībām ūdensapgāde 

nebūs nepieciešama. Sadzīves vajadzībām ūdensapgāde tiek nodrošināta no teritorijā 

esošās spices, dzeramais ūdens tiek piegādāts. Kopējais ūdens patēriņš sadzīvei ir līdz 

48m
3
/gadā, un Paredzētās Darbības ietvaros netiek plānots ūdens patēriņa apjoma 

palielinājums. Sadzīves notekūdeņi līdz 48m
3
 gadā (apjoma palielinājums netiek 

plānots) tiek novadīti iznomātāja kanalizācijas sistēmā (savācējakā). Īpašumā ir ierīkota 

lietus notekūdeņu savākšanas sistēma ar notekūdeņu attīrīšanas iekārtu Eko-Vip ar 

ražību līdz 6l/s. Attīrītie lietus notekūdeņi tiek novadīti vidē (iesūcināti gruntī). 

Ierosinātāja norāda, ka 2015.gada maijā ir veiktas notekūdeņu analīzes, kurās netiek 

uzrādīts piesārņojošo vielu koncentrācijas pārsniegums; 

3.5. Atbilstoši Rīgas teritorijas plānojuma 2006. – 2018.gadam grafiskajai daļai „Teritorijas 

plānotā (atļautā) izmantošana” Darbības Vieta atrodas zonējumā „Jauktas apbūves ar 

dzīvojamo funkciju teritorija (J)” un zonējumā „Jauktas apbūves ar ražošanas un 

komercdarbības funkciju teritorija (JR)”; 

3.6. Saistībā ar Paredzēto Darbību un Darbības Vietas atrašanos zonējumos „Jauktas 

apbūves ar dzīvojamo funkciju teritorija (J)” un „Jauktas apbūves ar ražošanas un 

komercdarbības funkciju teritorija (JR)” Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments 

(turpmāk – Departaments) 2016.gada 5.janvāra vēstulē Nr.DA–16–36–nd „Par 

nolietoto transportlīdzekļu savākšanas laukuma ierīkošanas atbilstību teritorijas 

plānojumam Rīgā, Silikātu ielā 5C” norādījis sekojošo: 

3.6.1. Ierosinātājas plānotā piesārņojošā darbība – metāllūžņu pieņemšana un 

uzglabāšanas apjoma palielināšana (videi nebīstamo atkritumu apsaimniekošana) 

Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu (turpmāk – TIAN) izpratnē 

ir atļautā zemes gabala izmantošana „Jauktas apbūves ar ražošanas un 

komercdarbības funkciju teritorija (JR)”, bet nav atļautā zemes gabala 

izmantošana „Jauktas apbūves ar dzīvojamo funkciju teritorija (J)”, turpretim, 

nolietoto transportlīdzekļu pieņemšana un īslaicīga uzglabāšana (videi bīstamo 

atkritumu apsaimniekošana) nav atļautā zemes gabala izmantošana zonējumos 

„Jauktas apbūves ar dzīvojamo funkciju teritorija (J)” un „Jauktas apbūves ar 

ražošanas un komercdarbības funkciju teritorija (JR)”; 

3.6.2. ņemot vērā, ka Īpašuma izmantojums ir likumīgi iesākts pirms pieņemti TIAN, 

uzņēmuma teritorijas daļai, kas atrodas zonējumā „Jauktas apbūves ar dzīvojamo 

funkciju teritorija (J)”, saskaņā ar TIAN 2.4.sadaļu “Neatbilstoša izmantošana” 

tiek noteikts neatbilstošas izmantošanas statuss;  
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3.6.3. attiecībā uz neatbilstošas izmantošanas statusa piemērošanu Departaments 

skaidro, ka saskaņā ar Rīgas TIAN 20.punktu „neatbilstošas izmantošanas 

zemesgabalā var turpināt likumīgi iesākto izmantošanu”, savukārt saskaņā ar šo 

noteikumu 2.45.punktu – zemesgabala „izmantošana” ir „plānota vai īstenota 

zemes ierīcība, lietošana un apbūve”, līdz ar to saskaņā ar TIAN neatbilstošas 

izmantošanas zemesgabalā var turpināt likumīgi iesākto īstenoto zemes lietošanu. 

Īstenotā zemes lietošana ir Ierosinātājas faktiski veiktā darbība atbilstoši 

normatīvajiem aktiem un izsniegtajām atļaujām augstāk minētajā teritorijā, kas 

sevī ietver gan darbības procesus, gan apjomus; 

3.6.4. saistībā ar iepriekš minēto teritorijas izmantošanas neatbilstību un turpmāk 

plānoto situāciju Īpašumā, šobrīd tiek izstrādāts jauns Rīgas teritorijas plānojums, 

kurā funkcionālais zonējums un tam atbilstošie teritorijas izmantošanas veidi tiek 

noteikti atbilstoši Ministru kabineta 2013.gada 30.aprīļa noteikumu Nr.240 

„Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” 

prasībām, ievērojot Rīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas nostādnes, veikto 

pētījumu rezultātus un izvērtētos fizisku un juridisku personu iesniegtos 

priekšlikumus teritorijas izmantošanai un attīstībai; 

3.6.5. jaunā Rīgas teritorijas plānojuma izstrādes ietvaros ir izvērtēts Ierosinātājas 

priekšlikums par Īpašuma teritorijas plānotās (atļautās) izmantošanas maiņu no 

„Jauktas apbūves ar dzīvojamo funkciju teritorija (J)” un „Jauktas apbūves ar 

ražošanas un komercdarbības funkciju teritorija (JR)” uz „Rūpniecības apbūves 

teritoriju” ar nosacījumu, ka šajā teritorijā nebūs pieļaujama atkritumu 

reģenerācija (pārstrāde). Paredzētā Darbība varētu būt atbalstāma pēc jaunā Rīgas 

teritorijas plānojuma stāšanās spēkā. 

3.7. Saskaņā ar Ierosinātājas sniegto informāciju un Atļaujas 13.1.tabulu uzņēmumā ir divi 

piesārņojošo vielu emisijas avoti – gāzes metālgriešanas iekārtas. Atļaujas 13.4.tabulā 

„piesārņojošos vielu emisijas limitu projekts” piesārņojošo vielu emisijas limiti ir 

noteikti: oglekļa oksīds – 0,096t/gadā, slāpekļa dioksīds – 0,096t/gadā, cietās daļiņas 

PM10 – 0,196t/gadā.   

3.8. Saistībā ar piesārņojošo vielu emisiju gaisā, ūdenī un augsnē, Ierosinātāja norāda, ka 

uzņēmums arī turpmāk paredz veikt saņemto metāllūžņu griešanu, izmantojot divas 

gāzes griešanas iekārtas. Kopējais piesārņojošo vielu emisijas daudzumi pēc darbības 

apjoma palielinājuma sasniegs: oglekļa oksīds – 0,1486t/gadā, slāpekļa dioksīds – 

0,1170t/gadā, cietās izkliedētās daļiņas – 0,2220t/gadā, t.sk. PM2,5 – 0,2220t/gadā, PM10 

– 0,2220t/gadā. Ierosinātāja norāda, ka, izvērtējot piesārņojošo vielu emisiju aprēķinu 

rezultātus, secināms, ka uzņēmuma Paredzētās Darbības rezultātā radītās piesārņojošo 

vielu emisijas ir maznozīmīgas. Ierosinātāja norāda, ka metāllūžņu pieņemšanas un 

uzglabāšanas darbības neradīs traucējošas smakas. 

3.9. Pārvalde Izvērtējumā norāda, ka saskaņā ar VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un 

meteoroloģijas centrs” datu bāzes „Piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu reģistrs” 

Paredzētā Darbība tiks veikta teritorijā, kas norādīta kā potenciāli piesārņoto teritorija 

(lietas Nr.01924/3768). 

3.10. Saskaņā ar Dabas aizsardzības pārvaldes dabas datu pārvaldības sistēmu „Ozols” 

Darbības Vieta neatrodas īpaši aizsargājamā dabas teritorijā, kā arī tieši nerobežojas un 

nepiekļaujas tai. Tuvākā īpaši aizsargājamā dabas teritorija (Natura 2000) ir dabas parks 

„Piejūra”, kas atrodas aptuveni 1,5km attālumā no Darbības Vietas. Pārvalde 

Izvērtējumā nav norādījusi uz to, ka Darbības Vietā būtu konstatētas īpaši aizsargājamas 

sugas, to dzīvotnes un īpaši aizsargājami biotopi, kā arī tādi nav norādīti Dabas 

aizsardzības pārvaldes dabas datu pārvaldības sistēmā „Ozols”. Darbības Vieta 
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neatrodas virszemes ūdensobjektu aizsargjoslās. Tuvākais ūdensobjekts ir Buļļupe, kas 

atrodas aptuveni 0,3km attālumā no Darbības Vietas.  

4. Ņemot vērā iepriekš minētos faktus, t.sk. par Darbības Vietu, tās līdzšinējo izmantošanu, 

Paredzētās Darbības specifiku, kā arī darbības realizācijas iespējamām ietekmēm uz vidi, 

Birojs, pieņemot šo lēmumu, ņem vērā, ka tādai darbībai kā atkritumu apsaimniekošana – 

būtiskākie ietekmes aspekti saistāmi ar Novērtējuma likuma 11.panta 1.punkta 

e)piesārņojums un traucējumi kritēriju, kur šāda kritērija nozīmība vai jūtīgums var izrietēt 

gan no Novērtējuma likuma 11.panta 1)punkta kritērijiem a)apjoms un e)piesārņojums un 

traucējumi, gan no 2)punkta d)teritorijas, kurās piesārņojuma līmenis ir augstāks nekā 

paredz vides kvalitātes normatīvi kritērija. Ņemot vērā Darbības Vietas atrašanās vietu un 

Paredzētās Darbības specifiku, nozīmīgas ietekmes varbūtība saistībā ar īpaši aizsargājamām 

dabas teritorijām, sugām, biotopiem un dzīvotnēm, dabiskās vides absorbcijas spēju, 

pārrobežu ietekmi, vēsturiski, arheoloģiski un kultūrvēsturiski nozīmīgām vietām u.c. šajā 

gadījumā nav identificējama. Vadoties no iepriekš minētā, pieņemot šo Biroja lēmumu, 

atbilstoši sākotnējā ietekmes uz vidi izvērtējuma veikšanas mērķim, ņemta vērā gan iespēja 

identificēt sagaidāmās negatīvās ietekmes un to raksturu, gan iespēja šādām ietekmēm 

nodrošināt novēršanas, samazināšanas un pārvaldības pasākumus. 

5. Šī vērtējuma ietvarā secināms, ka: 

5.1. Paredzētās Darbības ietvaros plānota apsaimniekojamo atkritumu apjoma un veida 

palielināšana līdz 48990t/gadā, vienlaikus uzņēmuma teritorijā paredzot uzglabāt līdz 

3951t metāllūžņu, līdz 8t nolietoto svina akumulatoru un līdz 10t nolietoto 

transportlīdzekļu. Pašreizējo uzņēmuma darbību regulē Atļauja, kas izsniegta 

3750t/gadā metāla atkritumu un 100t/gadā akumulatoru apsaimniekošanai. Darbības 

Vieta atrodas pašvaldības teritorijas plānojumā noteiktā zonējumā „Jauktas apbūves 

ar dzīvojamo funkciju teritorija (J)” (neliela daļa Īpašuma teritorijas atrodas zonējumā 

„Jauktas apbūves ar ražošanas un komercdarbības funkciju teritorija (JR)”), kurā 

Ierosinātājas piesārņojošā darbība nav atļautā zemes gabala izmantošana, taču, ņemot 

vērā, ka zemes gabala izmantojums ir likumīgi iesākts pirms pieņemti TIAN, zemes 

gabalam ir noteikts neatbilstošas izmantošanas statuss. Šādā teritorijā, kā norādījis 

Departaments, var likumīgi turpināt iesākto īstenoto zemes lietošanu, kas ir 

uzņēmuma faktiski veiktā darbība atbilstoši normatīvajiem aktiem un izsniegtajām 

atļaujām, kas sevī ietver gan darbības procesus, gan apjomus. Norādāms, ka 

Departaments ir izvērtējis Ierosinātājas ieceri par apsaimniekojamo atkritumu apjoma 

un veida palielināšanu, norādot, ka pamatojoties uz iepriekš minēto, uzņēmuma 

apsaimniekoto atkritumu apjoma un veidu palielinājums neatbilst spēkā esošajam 

Rīgas teritorijas plānojumam, taču tas varētu būt atbalstāms pēc jaunā Rīgas teritorijas 

plānojuma stāšanās spēkā. Saistībā ar iepriekš minēto Birojs norāda, ka vērtē 

Paredzētās Darbības rezultātā radīto izmaiņu ietekmju būtiskumu, savukārt lēmums 

par Paredzētās Darbības realizācijas iespējām atbilstoši vietējās pašvaldības teritorijas 

plānojumam, tostarp attiecībā par iespējamību veikt izmaiņas spēkā esošajā teritorijas 

plānojumā, ir jāpieņem pašvaldībai. Arī Pārvalde, ņemot vērā pašvaldības lomu 

Paredzētās Darbības atbilstības noteikšanai teritorijas plānojumam, norādījusi, ka 

grozījumi šobrīd izsniegtajā Atļaujā būs iespējami tikai pēc tam, kad būs stājies spēkā 

jaunais Rīgas teritorijas plānojums. 

5.2. Vērtējot Paredzētās Darbības radīto ietekmi uz vidi, t.sk. cilvēkiem, ņemams vērā, ka 

Īpašumā jau tiek veikta atkritumu uzglabāšana, līdz ar to izsverams ar Paredzētās 

Darbības realizāciju saistītais ietekmju izmaiņu apjoms, tā būtiskums un ierobežojošie 

pasākumi. Paredzētā Darbība ir saistāma ar fizikālām ietekmēm: 

5.2.1. uzņēmuma turpmāka darbība potenciāli ir saistīta ar troksni, ko var radīt gan 

Darbības Vietā veiktā saimnieciskā darbība, gan ar Paredzēto Darbību saistīts 
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autotransporta plūsmas pieaugums uz apkārtējiem ceļiem. Biroja vērtējumā 

Paredzētās Darbības radītais trokšņa līmeņa pieaugums neradīs nozīmīgus 

traucējumus tuvākajā apkārtnē dzīvojošajiem iedzīvotājiem, jo esošās dzīvojamās 

mājas atrodas otrpus Silikātu ielai, aptuveni 0,1km attālumā no Īpašuma daļas un 

aptuveni 0,2km attālumā no nešķiroto metāla atkritumu uzglabāšanas laukuma, 

un turklāt Ierosinātāja darbību plāno veikt dienas laikā no plkst.8:00 līdz 17:00. 

Tajā pat laikā Ierosinātājai ir saistoši Ministru kabineta 2014.gada 7.janvāra 

noteikumu Nr.16 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” nosacījumi, 

līdz ar to arī nodrošināmi atbilstoši pasākumi un risinājumi šīs ietekmes 

atbilstībai spēkā esošajām normatīvo aktu prasībām; 

5.2.2. tā kā Paredzētās Darbības rezultātā plānots vairākkārtīgi palielināt gan 

apsaimniekojamo atkritumu apjomu, gan palielināt gāzes metālgriešanas darbības 

laiku divas reizes (no 3 līdz 6 stundām diennaktī), sagaidāms arī piesārņojošo 

vielu emisijas pieaugums, tajā skaitā arī no transporta izplūdes gāzēm. Saskaņā ar 

2015.gada 22.septembra Rīgas domes saistošo noteikumiem Nr.167 „Par gaisa 

piesārņojuma teritoriālo zonējumu un siltumapgādes veida izvēli” Darbības Vieta 

atrodas III zonā, kur piesārņojošo vielu – NO2 un daļiņu PM10 gada vidējā 

koncentrācija ir mazāka par 30µg/m
3
, un nav sagaidāms, ka Paredzētās Darbības 

rezultātā tiks pārsniegti gaisa kvalitātei noteiktie robežlielumi. Tāpat metāllūžņu 

pārkraušanas, šķirošanas un uzglabāšanas vieta nav objekts, kas varētu izplatīt 

traucējošas smakas. 

5.3. Paredzētā Darbība pēc būtības ir saistīta ar atkritumu apsaimniekošanu, līdz ar to, 

realizējot Paredzēto Darbību, jāievēro visi normatīvajos aktos ietvertie atkritumu 

apsaimniekošanas jomu regulējošie nosacījumi – gan attiecībā uz Darbības Vietas 

atbilstošu ierīkošanu, gan metāllūžņu apsaimniekošanu (šajā gadījumā – savākšanu, 

šķirošanu un īslaicīgu uzglabāšanu). Saimnieciskās darbības laikā nav pieļaujama 

Īpašuma vai piegulošo teritoriju piesārņošana ar atkritumiem un nav pieļaujama citu 

veidu atkritumu pieņemšana, uzglabāšana un apsaimniekošana Īpašumā (izņemot 

saimnieciskās darbības laikā radušos sadzīves atkritumu savākšanu un atbilstošu 

apsaimniekošanu). Tā kā apsaimniekojamo atkritumu sarakstā norādīti bīstamie 

atkritumi (atkritumu klases kods 160104 un 160601), Birojs vērš uzmanību, ka 

bīstamo atkritumu apsaimniekošana veicama ar atbilstošu rūpību un nepieļaujot 

piesārņojuma noplūdes vidē. Veicot Paredzēto Darbību atbilstoši normatīvajiem 

aktiem, tajā skaitā, ievērojot Ministru kabineta 2011.gada 22.novembra noteikumu 

Nr.898 „Noteikumi par atkritumu savākšanas un šķirošanas vietām” un Atļaujā 

ietvertās prasības, Paredzētā Darbība nav saistīta ar nozīmīgu negatīvu ietekmi uz 

vidi. 

5.4. Ja tiek ievērotas Atļaujā noteiktās Pārvaldes prasības attiecībā uz atkritumu 

apsaimniekošanas vietas nodrošināšanu ar necaurlaidīgu pretinfiltrācijas segumu un 

atbilstošu lietus notekūdeņu apsaimniekošanu, Paredzētā Darbība nav saistīta ar 

nozīmīgu piesārņojuma risku. Ņemot vērā, ka Darbības Vieta atbilstoši VSIA 

„Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” datu bāzei „Piesārņoto un 

potenciāli piesārņoto vietu reģistrs” daļēji atrodas potenciāli piesārņotā teritorijā, 

Ierosinātājai ir jāņem vērā, ka Paredzētā Darbība var tik realizēta tikai tā, lai 

nepieļautu piesārņojumu gruntī palielināšanos, rēķinoties, ka, lemjot par Atļaujas 

grozījumu izdošanu, var tikt izvirzītas prasības papildus teritorijas izpētei, 

sakārtošanai un seguma atjaunošanai.   

5.5. Avāriju un negadījumu riska varbūtība ir neliela un ietekme vērtējama kā lokāla 

(degvielas vai eļļošanas materiālu noplūdes no autotransporta vai specializētās 

tehnikas, atsevišķu piemaisījumu vai tehnoloģisko šķidrumu esamība ievedamajos 

atkritumu veidos u.c.). Pastāvošie avāriju riski un ar tiem saistītā piesārņojuma 

http://www.vidm.gov.lv/vide/LIK/troksnis/L597.htm
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varbūtība ir prognozējami, un no tiem iespējams izvairīties, ja tiek ievērotas saistošās 

normatīvo aktu prasības, kā arī pielietoti atbilstoši tehniskie paņēmieni atkritumu 

apsaimniekošanas procesā. 

6. Ņemot vērā visu iepriekš minēto, Birojs nekonstatē, ka Paredzētā Darbība atbilstu 

Novērtējuma likuma 4.pantā un 1.pielikumā noteiktajām darbībām, kurām veicams ietekmes 

uz vidi novērtējums. Paredzētās Darbības ietekme uz vidi atbilstoši Novērtējuma likuma 

11.panta kritērijiem netiek kvalificēta tik nozīmīga vai kompleksa, lai tai būtu nepieciešams 

piemērot Novērtējuma likuma 1.panta 2)punktam atbilstīgu procedūru. Galvenās ar 

Paredzētās Darbības realizāciju saistītās ietekmes uz vidi ir apzinātas sākotnējā izvērtējuma 

gaitā un Birojs, izsverot savlaicīgas ietekmes novēršanas iespējamību, uzskata, ka Pārvaldei 

pastāv iespēja piemeklēt pārdomātus risinājumus ietekmes pārvaldības nodrošināšanai, gan 

saistībā ar Darbības Vietas atbilstīgu apsaimniekošanu, gan drošu darba metožu 

nodrošināšanu ar nolūku nepieļaut piesārņojuma izplatīšanos vidē, tomēr vienlaikus 

Paredzētā Darbība realizējama saskaņā ar vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu un 

ievērojot darbību reglamentējošos normatīvos aktus. Ne pārrobežu, ne citas būtiskas 

ietekmes nav konstatētas, līdz ar to, ja tiek nodrošināta atbilstība teritorijas plānojuma 

prasībām, konkrētajā gadījumā atbilstīgais instruments sagaidāmo ietekmju uz vidi 

novēršanai, mazināšanai un pārvaldīšanai var būt Pārvaldes izvirzāmās vides aizsardzības 

prasības un grozījumi piesārņojošās darbības atļaujā Ministru kabineta 2010.gada 

30.novembra noteikumu Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas 

piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību 

veikšanai” izpratnē. 

 

Piemērotās tiesību normas: 

Administratīvā procesa likuma 5., 6., 7., 8., 9., 10., 13. un 14.pants, 55.panta 1.punkts, 65.panta 

(3)daļa un 66. panta (1)daļa; likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 3.
2
, 4., 11., 13. un 

14
1
.pants, 1. un 2.pielikums. 

 

Lēmuma pieņemšanas pamatojums: 

Pārvaldes 2016.gada 28.janvāra vēstule Nr.4.5.–05/730, 2016.gada 28.janvāra ietekmes uz vidi 

sākotnējais izvērtējums Nr.RI16SI0008 un tam pievienotie materiāli, Biroja 2016.gada 

17.februāra vēstule Nr.8–01/244 “Par lēmuma izdošanas termiņa pagarinājumu”; 2010.gada 

14.maija a B kategorijas atļauja Nr.RI15IB0007, iepriekš minētie fakti un to izvērtējums, kā arī 

piemērotās tiesību normas. 

 

Lēmums: 

Nepiemērot SIA „TM CAPITAL” ierosinātajai darbībai – apsaimniekojamo atkritumu apjoma 

un veidu palielināšanai Rīgā, Silikātu ielā 5C (kad.Nr. 0100 110 2012) – ietekmes uz vidi 

novērtējuma procedūru. 

Šis starplēmums, ar kuru tiek atzīts, ka ietekmes uz vidi novērtējums nav nepieciešams, nav atsevišķi pārsūdzams. 

 

Direktors                             (paraksts*)        A.Lukšēvics 

 

* Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu 

http://www.vidm.gov.lv/lat/likumdosana/normativie_akti/files/text/Likumd/piesarnojums/294_2002groz.doc
http://www.vidm.gov.lv/lat/likumdosana/normativie_akti/files/text/Likumd/piesarnojums/294_2002groz.doc
http://www.vidm.gov.lv/lat/likumdosana/normativie_akti/files/text/Likumd/piesarnojums/294_2002groz.doc

