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Rīgā 

 

Datums skatāms laika zīmogā 

 

Lēmums Nr.314 

Par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras nepiemērošanu 
 
Adresāts: 

SIA “Līgatnes papīrs” (reģistrācijas numurs 50103451091) (turpmāk – Ierosinātāja), adrese: 

Brīvības gatve 401-1, Rīga, LV  1024. 
 
Paredzētās darbības nosaukums: 

Atkritumu (papīrs un kartons, papīra un kartona iepakojums) savākšana, šķirošana un nodošana 

otrreizējai pārstrādei (turpmāk – Paredzētā Darbība). 
 
Paredzētās darbības norises vieta (adrese): 

Rīga, nekustamā īpašuma “Tēraudlietuves iela 9” (kadastra numurs 0100 087 2027) zemes 

vienība ar kadastra apzīmējumu 0100 087 2027 (turpmāk – Darbības Vieta un Īpašums). 

Biroja piezīme: Ierosinātāja iesniegumā norādījusi, ka Paredzētās Darbības norises vietas 

adrese ir Gaujas iela 5A (ēku kadastra numuri 0100 087 0141 039 un 0100 087 0141 040), 

savukārt Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes (turpmāk - Pārvalde) 

ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējumā Nr.RI16SI0112 (turpmāk – Izvērtējums) norādīts, ka 

Paredzētā Darbība tiks veikta zemes gabalā ar kadastra numuru 0100 087 0141, kam atbilstošā 

adrese ir Abula iela 11; Vides pārraudzības valsts birojs (turpmāk – Birojs) vērš uzmanību, ka 

atbilstoši Būvvaldes 2016. gada 19. augusta lēmuma Nr. BV-16-353-ls 2.pielikumam 

“Maināmās zemes vienību un ēku adreses”, kā arī izrietoši no publiski pieejamās kadastra 

informācijas sistēmas (kadastrs.lv) datiem un Ierosinātājas norādīto ēku kadastra numuriem 

secināms, ka Paredzētā Darbība plānota nekustamā īpašuma “Tēraudlietuves iela 9” (kadastra 

numurs 0100 087 2027) zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 0100 087 2027, ēkās ar kadastra 

numuriem 0100 087 0141 039 un 0100 087 0141 040. 
  
Izvērtētā dokumentācija: 

Pārvaldes 2016.gada 22.novembra vēstule Nr.4.5.–05/8515, ietekmes uz vidi sākotnējais 

izvērtējums Nr.RI16SI0112 un tam pievienotie materiāli. 
 
Pārvaldes viedoklis: 

Pārvaldes ieskatā Paredzētajai Darbībai ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra nav 

nepieciešama, jo Paredzētā Darbība nav iekļauta likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 

(turpmāk  Novērtējuma likums) 1.pielikuma sarakstā, darbībai normālos apstākļos nav 
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paredzama būtiska ietekme, kā arī Paredzētās Darbības norises vieta neatrodas īpaši aizsargājamā 

dabas teritorijā. Pārvalde norādījusi, ka uzņēmumam pirms darbības uzsākšanas ir jāsaņem 

attiecīgās kategorijas piesārņojošās darbības atļauja. Pārvalde uzņēmuma radīto ietekmi iz vidi 

galvenokārt saista ar avāriju situācijām, norādot uz gaisa piesārņojuma iespējamību, trokšņa 

piesārņojumu un ugunsdrošības prasību ievērošanu.  
 
Faktu konstatācija, izvērtējums, argumenti un apsvērumi lēmuma satura noteikšanai: 

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

atkritumu (papīrs un kartons, papīra un kartona iepakojums) savākšanai, šķirošanai un 

nodošanai otrreizējai pārstrādei nekustamā īpašuma “Tēraudlietuves iela 9” (kadastra 

numurs 0100 087 2027) zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 0100 087 2027. Pārvalde ir 

veikusi ietekmes uz vidi sākotnējo izvērtējumu, pamatojoties uz Novērtējuma likuma 

2.pielikuma 11.punkta 2
1
)apakšpunktu.  

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 risku, 

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 Biroja lēmuma sastāvdaļu, un tas, līdz ar Ierosinātājas sniegto informāciju, satur 

galvenos 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 Rīgas pilsētas ziemeļaustrumu daļā, industriālā, cilvēku 

pārveidotā teritorijā starp Gaujas, Tēraudlietuves un Starta ielām. Saskaņā ar publiski 

pieejamajiem kartogrāfiskajiem materiāliem konkrētā darbība plānota SIA “Rīgas 

kombinētās lopbarības rūpnīca” teritorijā, kurā atrodas vairākas noliktavu ēkas un 

nojumes. Tuvākā dzīvojamā ēka atrodas vismaz 100m attālumā no Darbības Vietas 

austrumu virzienā. Darbības Vietas tiešā tuvumā atrodas SIA “Rīgas kombinētās 

lopbarības rūpnīca”, kam ir izsniegta atļauja B kategorijas piesārņojošai darbībai 

Nr.RI11IB0010, aptuveni 10m tuvumā – SIA “Voza tekstils”, kuras darbības joma ir 

dažāda veida drukas pakalpojumi, kā arī vairāku noliktavu teritorijas. 

3.2. Saskaņā ar lietas materiāliem Ierosinātājai izsniegta Atkritumu apsaimniekošanas 

atļauja Nr.RI13AA0052 atkritumu savākšanai, pārvadāšanai, pārkraušanai, šķirošanai 

un uzglabāšanai nekustamā īpašuma Brīvības gatve 401-1 teritorijā. Paredzētās 

Darbības ietvaros Ierosinātāja plāno mainīt līdzšinējo darbības vietas adresi no Brīvības 

gatves 401-1 uz Tēraudlietuves ielu 9 (bijusī Gaujas iela 5A). No lietas materiāliem 

izriet, ka Ierosinātāja Paredzētās Darbības veikšanai no konkrētā Īpašuma īpašnieka 

SIA “Latvijas Balzams” plāno nomāt telpas ar kopējo platību aptuveni 868m
2
; šajā 

kontekstā Birojs vērš uzmanību, ka Izvērtējuma materiāliem Ierosinātāja nav 

pievienojusi telpu nomas līguma kopiju, līdz ar Pārvaldei pirms tehnisko noteikumu 

izdošanas ir jāpārliecinās par nomas līguma esamību. 

3.3. Saimnieciskās darbības ietvaros Ierosinātāja plāno apsaimniekot tādus papīra 

atkritumus kā papīrs un kartons (atkritumu klases kods 200101) un papīra un kartona 

iepakojums (atkritumu klases kods 150101); Paredzētās Darbības ietvaros paredzēts 

veikt konkrēto atkritumu savākšanu, šķirošanu un nodošanu otrreizējai pārstrādei. 

Raksturojot ar atkritumu apsaimniekošanu plānotās darbības, Ierosinātāja norādījusi 

sekojošo: 
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3.3.2. apsaimniekojamā papīra daudzums norādīts 1500t/gadā, kartona – 1300t/gadā; 

pārstrādes apjoms - papīram un kartonam - 6t/dnn, papīra un kartona 

iepakojumam – 5t/dnn, smalcināšanas apjoms 150-200kg/dnn; 

3.3.3. uzņēmums plāno strādāt nepārtrauktā režīmā 5 dienas nedēļā un 8h dienā; 

3.3.4. norādīts, ka uzņēmums plāno makulatūru savākt un ievest ar divām automašīnām 

un makulatūru noliktavā pārvietot ar gāzes pacēlāju;  

3.3.5. norādīta dokumentu smalcināšanas iekārtas jauda - 8,2 kW; 

3.3.6. būvniecības darbi Darbības Vietā nav paredzēti; siltumapgāde nav nepieciešama; 

3.3.7. ūdensapgādes risinājums – pieslēgums pie SIA “Rīgas Ūdens” centralizētajiem 

ūdensapgādes tīkliem; 

3.3.8. sadzīves notekūdeņu apsaimniekošanas risinājums nav norādīts (atbilstoši lietas 

materiāliem ražošanas notekūdeņi neveidosies); Ierosinātāja norādījusi, ka 

teritorijā atrodas lietus notekūdeņu kanalizācijas sistēma. 

3.4. Atbilstoši Rīgas teritorijas plānojuma 2006.–2018.gadam grafiskajām daļām 

“Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana” Darbības Vieta atrodas zonējumā 

“Ražošanas un komercdarbības apbūves (R)”. Izvērtējuma materiāliem pievienota 

Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta (turpmāk – Departaments) viedoklis par 

Paredzētās Darbības atbilstību Rīgas pilsētas teritorijas plānojumam, kurā 

Departaments informējis, ka Paredzētā Darbība atbilst teritorijas plānojumā norādītajai 

plānotai (atļautai) teritorijas izmantošanai un tās atrašanās zonējumā “Ražošanas un 

komercdarbības apbūves (R)” ir pieļaujama.   

3.5. Pārvalde Izvērtējumā norādījusi, ka saskaņā ar teritorijas plānojumu Darbības Vieta 

neatrodas piesārņotā un potenciāli piesārņotā vietā. 

3.6. Darbības Vieta neatrodas īpaši aizsargājamā dabas teritorijā, nerobežojas un 

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

liegums “Krēmeri”, kas atrodas vairāk nekā 4km attālumā no Paredzētās Darbības 

norises vietas.  Pārvalde Izvērtējumā nav norādījusi, ka pašā Darbības Vietā būtu 

konstatētas īpaši aizsargājamās sugas, to dzīvotnes un īpaši aizsargājamie biotopi, kā arī 

tādi nav norādīti teritorijas plānojumā un Dabas aizsardzības pārvaldes dabas datu 

pārvaldības sistēmā “OZOLS”. Paredzētās Darbības realizācijas vieta neatrodas 

virszemes ūdensobjektu aizsargjoslās. Tuvākais dabiskais ūdensobjekts ir Ķīšezers, kas 

atrodas aptuveni 2,5km attālumā no ēkas, kur plānota saimnieciskā darbība.  

4. Ņemot vērā lietas apstākļus un faktus, kas raksturo Paredzēto Darbību un Darbības Vietu, 

tās līdzšinējo/atļauto zemes izmantošanas veidu un teritorijas izmantošanas 

aprobežojumus, kā arī darbības realizācijas iespējamās ietekmes uz vidi, Birojs, pieņemot 

šo lēmumu, secinājis, ka būtiskākie ietekmes aspekti var būt saistīti ar Novērtējuma 

likuma 11.panta 1.punkta a)apjoms, b)paredzētās darbības un citu darbību savstarpējā 

un kopējā ietekme, d)atkritumu rašanās, e)piesārņojums un traucējumi, f)avāriju risks  

kritērijiem Paredzētās Darbības realizācijas un ar to saistītās saimnieciskās darbības 

veikšanas laikā. Ņemot vērā Paredzētās Darbības Vietu, nozīmīgas ietekmes varbūtība 

saistībā ar īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, sugām, biotopiem un dzīvotnēm, 

augstvērtīgu ainavu, kultūrvēsturiskiem un arheoloģiskiem pieminekļiem, pārrobežu 

ietekmi u.c. šajā gadījumā nav identificējama. Vadoties no iepriekš minētā, pieņemot šo 

Biroja lēmumu, atbilstoši ietekmes uz vidi sākotnējā 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. Paredzētā Darbība plānota Rīgas pilsētā, ražošanas un komercdarbības apbūves 

teritorijā, kas ir blīvi apbūvēta un cilvēka saimnieciskās darbības ietekmēta. 
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Atbilstoši publiski pieejamajiem kartogrāfiskajiem materiāliem konkrētā darbība 

plānota teritorijā, kuras tiešā tuvumā atrodas vairākas noliktavas un SIA “Rīgas 

kombinētās lopbarības rūpnīca”, kam Pārvalde izsniegusi B kategorijas 

piesārņojošās darbības atļauju. Norādāms, ka saskaņā ar Departamenta sniegto 

informāciju Paredzētās Darbības realizēšana zonējumā “Ražošanas un 

komercdarbības apbūves teritorija (R)” ir pieļaujama. Ņemot vērā Darbības Vietas 

un tās apkārtējā teritorijā notiekošo saimniecisko darbību, secināms, ka Paredzētās 

Darbības realizācijas ietekme nav saistāma ar antropogēnās slodzes palielinājumu 

neskartā teritorijā, jo tā jau ir apbūvēta un cilvēku saimnieciskās darbības rezultātā 

ietekmēta. 

5.2. Paredzētās Darbības realizācija nav saistīta ar būvniecības darbu veikšanu un 

tādējādi – ar būtisku fizikālu ietekmju (trokšņa, putekļu, vibrāciju un būvniecības 

atkritumu) rašanos, kas izpaužas būvniecības darbu veikšanas gaitā. Nelielu fizikālu 

ietekmju rašanās ir iespējama tehnoloģisko iekārtu uzstādīšanas laikā. Tāpat 

ražotnes ierīkošanas un iekārtu uzstādīšanas darbi saistāmi arī ar nelielām smagā 

transporta intensitātes izmaiņām uz tuvējām ielām. Tomēr visas minētās ietekmes 

raksturojamas kā īslaicīgas un pārejošas, jo tās būs izteiktas ražotnes ierīkošanas un 

iekārtu uzstādīšanas laikā, bet, darbus pabeidzot, tās beigsies, turklāt darbi plānoti 

iekštelpās. Jebkurā gadījumā norādāms, ka Paredzētās Darbības realizācijai un 

iekārtu ieregulēšanai nepieciešamie darbi plānojami un veicami tā, lai netraucētu 

piegulošo teritoriju izmantošanu. Lai izvairītos no iespējamiem avāriju riskiem, 

veicamo darbību laikā jāievēro droši un atbilstoši tehnikas ekspluatācijas paņēmieni. 

5.3. Izvērtējuma gaitā secināts, ka Paredzētā Darbība – papīra, kartona un papīra, 

kartona iepakojuma atkritumu savākšana, šķirošana un nodošana otrreizējai 

pārstrādei saistāma ar fizikālām ietekmēm, kas radīsies darbības realizācijas laikā – 

troksni, putekļiem, kā arī palielinātu transporta kustību piegulošajā teritorijā un uz 

tuvējām ielām, kas summēsies ar pārējām ietekmēm no apkārtnē veiktās 

saimnieciskās darbības: 

5.3.1. vērtējot minēto fizikālo ietekmju iedarbības nozīmīgumu, ņemams vērā, ka 

Paredzētās Darbības norises vieta neatrodas dzīvojamo māju apbūves teritoriju 

tiešā tuvumā  tuvākās dzīvojamās ēkas atrodas vairāk nekā 100m attālumā 

austrumu virzienā no Darbības Vietas, turklāt minētās dzīvojamās ēkas atdala 

citas ēkas/būves; 

5.3.2. vērtējot Paredzētās Darbības laikā radītās trokšņu emisijas, norādāms, ka 

iespējamie trokšņa avoti uzņēmuma teritorijā būs atkritumu smalcinātājs, 

iekrāvēja darbība atkritumu pārkraušanas laikā, kā arī autotransports. 

Paredzams, ka nozīmīgākais trokšņa avots būs smalcinātāja darbība, taču, 

ņemot vērā, ka saskaņā ar papīra smalcināšanas iekārtas ražotāja datiem, iekārtu 

radītais troksnis darbības laikā var sasniegt aptuveni 75dB(A) pie trokšņu 

emisijas avota, turklāt atkritumu smalcināšana plānota iekštelpās, kur saskaņā 

ar literatūras avotos pieejamo informāciju skaņas izolācijas koeficients ķieģeļu 

sienai ir 47dB(A), tad secināms, ka pat uzņēmuma teritorijā, t.i. darba vidē, uz 

kuru neattiecas Ministru kabineta 2014.gada 7.janvāra noteikumu Nr.16 

“Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” (turpmāk  Noteikumi Nr.16) 

prasības, vides trokšņu līmenis nav paredzams lielāks par 28dB(A), līdz ar to 

Biroja un Pārvaldes ieskatā nav sagaidāms, ka trokšņa robežlielumi ārpus 

uzņēmuma teritorijas pārsniegs Noteikumu Nr.16 noteiktos trokšņa 

robežlielumus. Pārvaldes vērtējumā, realizējot Paredzēto Darbību, palielināsies 

transporta intensitāte teritorijā, līdz ar to pieaugs teritorijas kopējais trokšņa un 

emisiju līmenis, tomēr ņemot vērā Paredzētās Darbības norises vietas atrašanos 



 5 

pret tuvākajām dzīvojamajām ēkām, kā arī Paredzētās Darbības apjomus, Biroja 

ieskatā transporta radītais troksnis nav uzskatāms par būtisku un traucējošu un, 

vērtējot Paredzētās Darbības realizāciju kontekstā ar Darbības Vietā jau 

notiekošo saimniecisko darbību, Biroja ieskatā nav sagaidāms, ka Paredzētā 

Darbība pie pārdomātas ražošanas organizācijas un pārkraušanas procesu 

veikšanas uz pastāvošā fona varētu radīt būtisku trokšņu emisiju pieaugumu. 

Tomēr Birojs norāda, ka ievērojama arī trokšņa robežlieluma ievērošana arī 

attiecībā uz troksni pašā angārā, nodrošinot strādājošajiem atbilstošus darba 

apstākļus.  

5.3.3. Attiecībā uz gaisa piesārņojošo vielu emisijām norādāms, ka atbilstoši lietas 

materiāliem tehnoloģiskais process paredz papīra un kartona smalcināšanu 

(pārstrādi), kas ir potenciāli nozīmīgākais putekļu emisiju avots. Šajā kontekstā 

norādāms sekojošais: 

5.3.3.1. tā kā Izvērtējuma materiālos nav iekļauta informācija par vispārējās 

ventilācijas sistēmas esamību/ierīkošanu ražošanas telpās, tad secināms, ka 

ražošanas telpās un daļēji apkārtējā vidē nonāks darbības rezultātā radušās 

cietās daļiņas; Birojs pievienojas Pārvaldes norādītajam, ka smalcināšanas 

iekārtu nepieciešams aprīkot ar attīrošiem filtriem vai jānodrošina atbilstoši 

pasākumi putekļu mazināšanai, kas novērš to izplatību apkārtējā vidē; Birojs 

pievienojas Pārvaldes norādītajam, ka atmosfērā izvadāmajam gaisam 

jāatbilst 2009.gada 3.novembra noteikumu Nr.1290 “Noteikumi par gaisa 

kvalitāti” (turpmāk – Noteikumi Nr.1290) prasībām; tāpat Birojs atkārtoti 

vērš uzmanību uz atbilstošu darba apstākļu nodrošināšanu strādājošajiem, 

nepieciešamības gadījumā meklējot risinājumus ventilācijas sistēmas 

ierīkošanai; 

5.3.3.2. kopumā Birojs pievienojas Pārvaldes viedoklim un uzskata, ka uzņēmuma 

ietekme uz gaisa kvalitāti kopumā ir uzskatāma par maznozīmīgu, turklāt 

norādāms, ka plānotā darbība atrodas ārpus Rīgas domes saistošo noteikumu 

Nr.167 “Par gaisa piesārņojuma teritoriālo zonējumu un siltumapgādes 

veida izvēli” noteiktās I zonas, kurā NO2 un PM10 vidējā koncentrācija ir 

lielāka par 40µg/m
3
; 

5.3.3.3. Ierosinātāja nav norādījusi, ka plānotas darbības ar tādas grupas atkritumiem, 

kuros varētu būt strauji bioloģiski noārdošos atkritumu vai ar ķīmiskām 

vielām piesārņotu atkritumu piejaukums, līdz ar to nav sagaidāms, ka 

Paredzētās Darbības rezultātā varētu rasties nozīmīgas specifiskas un 

nepatīkamas smakas, turklāt uzņēmuma darbība ir paredzēta iekštelpās. 

5.4. Tā kā Paredzētā Darbība ir rīcība ar atkritumiem, realizējot Paredzēto Darbību, 

jāievēro visi normatīvajos aktos ietvertie atkritumu apsaimniekošanas jomu 

regulējošie nosacījumi. Saimnieciskās darbības laikā nav pieļaujama Īpašuma vai 

piegulošo teritoriju piesārņošana ar atkritumiem un nav pieļaujama citu veidu 

atkritumu pieņemšana, uzglabāšana un apsaimniekošana Īpašumā (izņemot darbības 

laikā radušos atkritumus, kas nav derīgi pārstrādei, un sadzīves atkritumus, 

nodrošinot to savākšanu un atbilstošu apsaimniekošanu). Pārvalde Izvērtējumā 

norādījusi, ka uzņēmumam ir saistošas Ministru kabineta 2011.gada 22.novembra 

noteikumu Nr.898 “Noteikumi par atkritumu savākšanas un šķirošanas vietām” 

prasības. 

5.5. Paredzētā Darbība nav saistāma ar nozīmīgu avāriju risku, ja tiks ievērotas darba 

drošības prasības uzņēmumā, kā arī ņemtas vērā normatīvajos aktos noteiktās 

prasības, turklāt pastāvošie avāriju riski un ar tiem saistītā piesārņojuma varbūtība ir 
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prognozējami, un no tiem iespējams izvairīties, tomēr potenciāls avāriju risks 

pastāv, kas, galvenokārt, ir saistīts ar sekojošiem aspektiem: 

5.5.1. ugunsgrēka izcelšanās iespējamību un mehānisko iekārtu bojājumiem, tomēr, 

ievērojot ugunsdrošības pasākumus, nepieļaujot putekļu uzkrāšanos, kā arī 

nodrošinot regulāru iekārtu apkopi un ar iekārtu atbilstošu ekspluatāciju 

saistītos paņēmienus, riska varbūtība ir maza;  

5.5.2. attiecībā uz avāriju un piesārņojuma risku, norādāms, ka, izvērtējot lietas 

materiālus un publiski pieejamos kartogrāfiskos materiālus, secināms, ka 

teritorija ap ēku, kurā paredzēts veikt plānotās darbības, ir klāta ar cieto 

segumu, turklāt atbilstoši Ierosinātājas norādītajam asfaltbetona laukums ir 

aprīkots ar lietus ūdens kanalizācijas sistēmu, līdz ar to potenciāla 

piesārņojuma, kas varētu rasties no degvielas un eļļas noplūdēm Darbības Vietā 

un tai piegulošajā teritorijā, nokļūšana augsnē, gruntsūdeņos un virszemes 

ūdeņos ir maz iespējama. Tā kā Paredzēto Darbību plānots veikt slēgtās telpās, 

kā arī uzņēmums neplāno pieņemt ar ķīmiskajām vielām piesārņotus un/vai 

bīstamos atkritumus, piesārņojuma nokļūšana augsnē, gruntsūdeņos un 

virszemes ūdeņos ir maz iespējama; 

5.5.3. Birojs norāda, ka Ierosinātāja nav norādījusi sadzīves notekūdeņu 

apsaimniekošanas veidu, un vērš uzmanību, ka sadzīves notekūdeņu 

apsaimniekošana veicama atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, 

nodrošinot piesārņojošo vielu nenokļūšanu vidē; 

5.5.4. kopumā norādāms, ka pastāvošie avāriju riski un ar tiem saistītā piesārņojuma 

varbūtība ir prognozējama, un no tiem ir iespējams izvairīties, ja tiek ievērotas 

saistošās normatīvo aktu prasības. Paredzētās Darbības realizācija un turpmākā 

saimnieciskā darbība jāveic tā, lai neradītu papildus traucējumus un/vai 

apgrūtinājumus saistībā ar piegulošo teritoriju apsaimniekošanas iespējām. 

5.6. Darbības Vieta neatrodas īpaši aizsargājamā dabas teritorijā un tajā nav konstatētas 

īpaši aizsargājamas sugas/to dzīvotnes, biotopi u.c. ievērojamas dabas vērtības, kuru 

esamība teritorijā būtu nozīmīgs apgrūtinājums plānoto aktivitāšu realizācijai. Arī 

tuvākais ūdensobjekts atrodas attālumā, kādā nav paredzama Paredzētās Darbības 

negatīva ietekme uz to. 

6. Līdz ar to Birojs konstatē, ka Paredzētā Darbība neatbilst 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, ja Paredzētā Darbība tiks 

veikta atbilstoši saistošo normatīvo aktu prasībām. 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 sakārtošanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām, gan atbilstošu atkritumu 

apsaimniekošanu, gan piesārņojošo vielu emisijām, gan drošu darba metožu 

nodrošināšanu ar nolūku nepieļaut piesārņojuma izplatīšanos vidē. Prasības ir jāņem vērā 

jau pirms darbības uzsākšanas un jāievēro Paredzētās Darbības realizācijas laikā, tāpat 

Paredzētā Darbība realizējama, ievērojot vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu un 

darbību reglamentējošos normatīvos aktus. Ne pārrobežu, ne citas būtiskas ietekmes nav 

konstatētas, līdz ar to konkrētajā gadījumā atbilstīgais instruments sagaidāmo ietekmju uz 

vidi novēršanai, mazināšanai un pārvaldīšanai var būt Pārvaldes izvirzāmās vides 

aizsardzības prasības un piesārņojošās darbības atļauja 2010.gada 30.novembra Ministru 

kabineta noteikumu Nr.1082 “Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas 

http://www.vidm.gov.lv/lat/likumdosana/normativie_akti/files/text/Likumd/piesarnojums/294_2002groz.doc
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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” 4., 11., 13. un 14.
1
pants, 

2.pielikuma 11.punkta 2
1
)apakšpunkts; Ministru kabineta 2011.gada 22.novembra noteikumi 

Nr.898 “Noteikumi par atkritumu savākšanas un šķirošanas vietām”; Ministru kabineta 

2014.gada 7.janvāra noteikumi Nr.16 “Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība”; 

2009.gada 3.novembra noteikumi Nr.1290 “Noteikumi par gaisa kvalitāti”. 
 
Lēmuma pieņemšanas pamatojums: 

Izvērtētā dokumentācija, iepriekš minētie fakti un to izvērtējums, kā arī piemērotās tiesību 

normas. 
 
Lēmums: 

Nepiemērot SIA “Līgatnes papīrs” ierosinātajai darbībai – atkritumu (papīrs un kartons, papīra 

un kartona iepakojums) savākšanai, šķirošanai un nodošanai otrreizējai pārstrādei nekustamā 

īpašuma “Tēraudlietuves iela 9” (kadastra numurs 0100 087 2027) zemes vienībā ar kadastra 

apzīmējumu 0100 087 2027 – 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 

 

Lēmums izsūtīts: 

 SIA “Līgatnes papīrs”, adrese: Brīvības gatve 401-1, Rīga, LV  1024; 

 VVD Lielrīgas reģionālajai vides pārvaldei, elektroniskā pasta adrese: lielriga@lielriga.vvd.gov.lv; 

 Rīgas domei, elektroniskā pasta adrese: riga@riga.lv. 

 

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
mailto:lielriga@lielriga.vvd.gov.lv

