
Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045, tālr. 67321173, fakss 67321049, e-pasts vpvb@vpvb.gov.lv, www.vpvb.gov.lv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Rīgā 

Datums skatāms laika zīmogā 

 

Lēmums Nr.294 

Par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras nepiemērošanu 
 

Adresāts: 

SIA „AKM BALTIA” (reģistrācijas numurs 40103826630) (turpmāk – Ierosinātāja Nr.1), juridiskā 

adrese: Celtnieku iela 18 – 70, Rīga, LV – 2121; elektroniskā pasta adrese: akmbaltija@inbox.lv. 

SIA „AKM BALTIJA” (reģistrācijas numurs 40103577422) (turpmāk – Ierosinātāja Nr.2), 

juridiskā adrese: Celtnieku iela 18 – 70, Rīga, LV – 2121; elektroniskā pasta adrese: 

akmbaltija@inbox.lv. 
 
Paredzētās darbības nosaukums: 

Metāllūžņu savākšanas, šķirošanas un īslaicīgas uzglabāšanas vietas izveide (turpmāk – Paredzētā 

Darbība). 
 
Paredzētās darbības norises vieta (adrese): 

Rīga, Krustpils iela 6 (kadastra numurs 0100 121 0341) (turpmāk – Īpašums un/vai Darbības 

Vieta). 
  
Izvērtētā dokumentācija: 

Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes (turpmāk – Pārvalde) 2015.gada 

30.oktobra vēstule Nr.4.5.–05/7262, 2015.gada 29.oktobra ietekmes uz vidi sākotnējais 

izvērtējums Nr.RI15SI0083 (turpmāk – Izvērtējums) un tam pievienotie materiāli. 
 
Pārvaldes viedoklis: 

Pārvaldes vērtējumā Paredzētā Darbība nav saistīta ar būtisku ietekmi uz vidi, ja tās realizācijā 

tiks ievērotas normatīvo aktu un vides aizsardzības prasības. Pārvalde nerekomendē Ierosinātāju 

plānotajām aktivitātēm ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu. 
 
Faktu konstatācija, izvērtējums, argumenti un apsvērumi lēmuma satura noteikšanai: 

1. Ierosinātāji ir vērsušies Pārvaldē ar iesniegumiem ietekmes uz vidi sākotnējam izvērtējumam 

Paredzētajai Darbībai Rīgā, Krustpils ielā 6 (kadastra numurs 0100 121 0341). Pārvalde ir 

veikusi Izvērtējumu, pamatojoties uz likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” (turpmāk – 

Novērtējuma likums) 2.pielikuma 11.punkta 5)apakšpunkta nosacījumiem.  

2. Pēc Ierosinātāju iesniegumu 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 
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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 Vides pārraudzības valsts 

biroja (turpmāk – Birojs) lēmuma sastāvdaļu, un tas, līdz ar Ierosinātāju sniegto informāciju, 

satur galvenos apsvērumus lēmuma pamatojumam.  

3. Birojs kopumā pievienojas Pārvaldes vērtējumam un, pieņemot šo Biroja lēmumu, ņemti vērā 

šādi lietai būtiski fakti: 

3.1. Paredzētās Darbības norises vieta atrodas Rīgas teritorijā. Ierosinātāja Nr.1 2015.gada 

14.aprīlī ir noslēgusi līgumu ar SIA „RP Development” par nekustamā īpašuma 

(10000m
2
) Krustpils ielā 6 (kadastra Nr.0100 121 0341) teritorijas izmantošanu 

metāllūžņu glabāšanas vajadzībām, kas reģistrēts Rīgas pilsētas Zemesgrāmatu 

nodalījumā Nr.3017A. Savukārt Ierosinātāja Nr.1, saskaņā ar 2015.gada 20.aprīļa 

apakšnomas līgumu Nr.AKM1, iznomā Ierosinātājai Nr.2 5000m
2
 no kopējās teritorijas 

(apakšnoma atbilstoši pievienotajam nekustamā īpašuma nomas līgumam starp 

Ierosinātāju Nr.1 un SIA „RD Development” ir atļauta). Atbilstoši Ierosinātāju 

iesniegumos ietvertajai informācijai, nomāto teritoriju plānots nodrošināt ar cieta 

materiāla segumu. Pārvaldes Izvērtējumā tiek vērsta uzmanība uz to, ka Ierosinātājām ir 

saistošas 2011.gada 22.novembra Ministru kabineta noteikumu Nr.898 „Noteikumi par 

atkritumu savākšanas un šķirošanas vietām” prasības, kas nosaka, ka atkritumu 

apsaimniekošanas vietā jānodrošina ūdensnecaurlaidīga pamatne. Teritorijas piekļuvei 

plānots izmantot esošo infrastruktūru – piebraucamo ceļu no Krustpils ielas. Paredzētās 

Darbības teritorija ir iežogota ar 2,5m augstu betona sētu; 

3.2. atbilstoši Ierosinātāju sniegtajai informācijai, katra uzņēmuma rīcībā būs metāla 

konteineri (katram 2 gabali – konteinera ietilpība 32,58m
3
), metāla kārbas (katram 

aptuveni 20 gabali – kārbas ietilpība 1,25m
3
), divi metālgriezēji un svari. Metāla 

šķirošana plānota ar rokas instrumentiem, preses iekārtas nav paredzēts izmantot. 

Pārvietošanos plānots nodrošināt ar autokāru. Katrai ienākošajai metāllūžņu kravai 

plānots veikt radioaktivitātes testu, izmantojot rokas mērinstrumentus. Saimnieciskajā 

darbībā plānots izmantot propāna un skābekļa gāzi. Uzņēmumi savu darbību organizēs 

darba dienās no plkst. 8:00 līdz 17:00, sestdienā no plkst. 10.00 līdz 15.00; 

3.3. Izvērtējuma materiāliem pievienots 2015.gada 8.septembra SIA „Vides Konsultāciju 

Birojs” Paredzētās Darbības ietekmes uz vidi novērtējums un plānotie pasākumi 

nelabvēlīgas ietekmes samazināšanai (novērtējums sagatavots atbilstoši Ierosinātājas 

Nr.1 pieprasījumam), kurā norādīts, ka: 

3.3.1. atbilstoši 2011.gada 19.aprīļa Ministru kabineta noteikumiem Nr.302 „Noteikumi 

par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus” 

plānots pieņemt atkritumu veidus, kas klasifikatorā klasificēti kā varš, bronza, 

misiņš (atkritumu klases kods 170401), alumīnijs (atkritumu klases kods 170402), 

čuguns un tērauds (atkritumu klases kods 170405), jauktie metāli (atkritumu 

klases kods 170407), melnie metāli (atkritumu klases kods 191202), krāsainie 

metāli (atkritumu klases kods 191203) un no nederīgajām iekārtām izņemti 

bīstamie atkritumi (atkritumu klases kods 160215). Ierosinātājas norādījušas, ka 

katrs uzņēmums kopumā apsaimniekos līdz 1000t metāllūžņu gadā; 

3.3.2. putekļu un smaku emisijas metāllūžņu savākšanas un uzglabāšanas laukumā 

nerodas, jo teritorijā plānots ievest un uzglabāt jau šķirotus atkritumus – 

metāllūžņus, ja metāllūžņi saturēs plastmasas vai citu kompozītmateriālu daļas, 

tās tiks atbilstoši šķirotas un tālāk apsaimniekotas; 

3.3.3. Paredzētās Darbības apjoms (<2000t metāllūžņu šķirošana/uzglabāšana gadā) nav 

uzskatāms kā būtisks vides kvalitātes izmaiņu faktors. Ievērojot labu darba 
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organizāciju, iekārtu atbilstošu ekspluatāciju un drošības noteikumu ievērošanu, 

paredzētā darbība neradīs būtiskas izmaiņas teritorijas līdzšinējā izmantošanā un 

turpmākajā attīstībā.  

3.4. Izvērtējuma materiāliem pievienota 2015.gada 30.septembra SIA „Vides Konsultāciju 

Birojs” sniegtā papildinformācija (Paredzētās Darbības ietekmes uz vidi novērtējums). 

Papildinformācija sagatavota atbilstoši abu Ierosinātāju pieprasījumam, kurā norādīts, 

ka: 

3.4.1. trokšņa emisijas var radīt teritorijā iebraucošais transports, metāllūžņu izkraušana 

un  metālgriezēja lietošana. Visas šīs darbības plānots organizēt uzņēmuma darba 

laikā un nepārsniegs pieļaujamo vides trokšņa robežlielumu. Paredzētās Darbības 

rezultātā kopējā autotransporta plūsmas intensitāte vidēji palielināsies par 4-6 

autotransporta vienībām dienā, kas uzskatāma par nebūtisku; 

3.4.2. negabarīta metāllūžņu griešana ar autogēnu teritorijā plānota vidēji vienu stundu 

dienā, šajā procesā troksni rada gāzes plūsma. Ierosinātājas nav veikušas trokšņu 

mērījumus tiešā griezējinstrumenta tuvumā vai teritorijā kopumā. Jāņem vērā, ka 

Paredzētās Darbības teritorija ir iežogota ar 2,5 m augstu betona sētu; 

3.4.3. metālu griešana plānota neregulāri (ne vairāk kā 1 stundu dienā) un tās radītās 

emisijas tiek uzskatītas par nebūtiskām. Saskaņā ar 2013.gada 2.aprīļa Ministru 

kabineta noteikumiem Nr.182 „Noteikumi par stacionāru piesārņojuma avotu 

emisijas limita projektu izstrādi” piesārņojošās vielas, kuras iekārta emitē 

nenozīmīgos daudzumos, atļauts neņemt vērā emisijas limitu projektā. Šajā 

gadījumā, griešanas procesā kopā emitēto cieto daļiņu emisijas (PM2,5) – 

0,0508t/a, slāpekļa oksīda emisijas – 0,0198t/a, oglekļa oksīda emisijas – 

0,0219t/a, mangāna oksīda emisijas – 0,0007t/a, hroma oksīda emisijas – 

0,0013t/a uzskatāmas par nenozīmīgām. 

3.5. Saskaņā ar Ierosinātāju sniegto informāciju, uzņēmuma ražošanas vajadzībām 

ūdensapgāde nebūs nepieciešama, tādēļ ūdens ieguve no virszemes vai pazemes ūdens 

ieguves vietām netiek plānota, kā arī neveidosies ražošanas notekūdeņi. Izvērtējuma 

materiāliem pievienots SIA „A komanda” izpildmērījuma plāns, kurā norādīts, ka 

Darbības Vieta ir aprīkota ar lietus notekūdeņu kanalizācijas sistēmu. Uzņēmuma telpas 

netiks apsildītas, līdz ar to siltumapgāde nav nepieciešama; 

3.6. Pārvalde Izvērtējumā minējusi, ka saskaņā ar VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un 

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

sniegto informāciju Paredzētā Darbība atrodas piesārņotā teritorijā. Ierosinātājas ir 

veikušas grunts piesārņojuma izpēti nomātajā teritorijā; 

3.7. Izvērtējuma materiāliem pievienota ZPĢC „Junikons (UNICONE)” atskaite Par 

piesārņojuma noteikšanu objektā „Metāllūžņu noliktava”. Izpētes uzdevums bija noteikt 

cinka, vara, svina, hroma, kadmija, niķeļa un arsēna koncentrāciju gruntī. Tika veikts 

viens urbums 4,6m dziļumā, testēšana veikta 4 paraugiem. Pamatojoties uz iegūtajiem 

datiem par smago metālu saturu, attiecīgo slāņu biezumu (0,2-0,4m, 0,5-1,0m, 1,0-1,5m 

un 1,5-2,0m) un smilts grunts kvalitātes normatīviem saskaņā ar 2005.gada 25.oktobra 

Ministru kabineta noteikumiem Nr.804 „Noteikumi par augsnes un grunts kvalitātes 

normatīviem”, piesārņojums nepārsniedz kritisko robežlielumu (C vērtība), līdz ar to 

sanācija nav nepieciešama; 

3.8. saskaņā ar 2005.gada 20.decembra Rīgas domes saistošajiem noteikumiem Nr.34 „Rīgas 

teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” un Rīgas teritorijas plānotās atļautās 

teritorijas kartogrāfisko materiālu, Darbības Vieta atrodas zonējumā „Jauktas apbūves 

ar ražošanas un komercdarbības funkciju teritorija (JR)”, kurā pieļaujama šķiroto 

atkritumu savākšanas laukumu ierīkošana; 
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3.9. Darbības Vieta neatrodas īpaši aizsargājamā dabas teritorijā, nerobežojas un 

nepiekļaujas tai; tuvākā ir Eiropas nozīmes aizsargājamā dabas teritorija (NATURA 

2000) „Doles sala”, kas atrodas aptuveni 5,5km attālumā no Darbības Vietas. Saskaņā 

ar Dabas aizsardzības pārvaldes dabas datu pārvaldības sistēmā „OZOLS” pieejamo 

informāciju, Darbības Vietā nav konstatētas īpaši aizsargājamas sugas, to dzīvotnes un 

īpaši aizsargājami biotopi; 

3.10. Darbības Vieta neatrodas virszemes ūdensobjektu aizsargjoslā; tuvākais ūdensobjekts 

Daugavas upe atrodas aptuveni 1,7km attālumā no Paredzētās Darbības realizācijas 

vietas; 

3.11. tuvākās dzīvojamās mājas atrodas aptuveni 0,5km attālumā no Darbības Vietas, un tās 

no Darbības Vietas atdala ap teritoriju esoša 2,5m augsta betona sēta, citas ēkas un koki, 

kas kalpo kā trokšņu slāpētāji. 

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 

(atkritumu veids – metāli) – 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 kritērija a)apjoms, gan no 

2)punkta paredzētās darbības vietas un šīs vietas ģeogrāfiskās īpatnības raksturojošie 

faktori” kritērijiem, tostarp a)līdzšinējais zemes izmantošanas veids, c)dabiskās vides 

absorbcijas spēja un e)iedzīvotāju blīvums attiecīgajā teritorijā. 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. No lietas materiāliem un Biroja rīcībā esošās 

informācijas neizriet, ka saistībā ar tuvāko apbūves zonu būtu iepriekš novērotas būtiskas 

problēmsituācijas, kas izriet no Novērtējuma likuma 11.panta 1.punkta e)piesārņojums un 

traucējumi kritērija konteksta kopskatā ar kopējo vides slodzi un kopējo piesārņojuma un 

traucējumu līmeni minētajā teritorijā, vides dabiskajām absorbcijas spējām un iedzīvotāju 

blīvumu. 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. atbilstoši Rīgas teritorijas plānojumā noteiktajam, Paredzēto Darbību plānots īstenot 

jauktas apbūves ar ražošanas un komercdarbības funkciju teritorijā. Paredzētā Darbība 

plānota industriālā, cilvēka pārveidotā teritorijā, kurā atrodas uzņēmumi, kuri nodarbojas 

ar līdzīga veida atkritumu apsaimniekošanu. Šajā sakarā Pārvalde norādījusi, ka, 

Ierosinātāju plānotā darbība nav saistāma ar būtisku dabas resursu patēriņu un konkrētās 

Rīgas pilsētas teritorijas dabisko apstākļu kvalitātes samazināšanu, kā arī, ja Ierosinātājas 

atkritumu apsaimniekošanas darbību ierīkos un darbus veiks atbilstoši normatīvo aktu 

prasībām, ietekme uz vidi varētu būt maznozīmīga un aktuāla vairāk avāriju gadījumos. 

Ietekme normālā situācijā vērtējama kā maznozīmīga, lokāla; 

5.2. saskaņā ar 2015.gada 30.septembra SIA „Vides Konsultāciju Birojs” papildinformāciju, 

tiek norādīts, ka metālu griešana rezultātā radītās emisijas tiek uzskatītas par 

nebūtiskām, līdz ar to var secināt, ka Paredzētās Darbības ietekme uz gaisa kvalitāti 

tuvākajā apkārtnē ir nenozīmīga un nevar radīt gaisa kvalitātes normatīvu pārsniegumus; 
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5.3. Paredzētā Darbība saistāma ar fizikālām ietekmēm, kas radīsies tās realizācijas laikā – 

troksni, kā arī palielinātu smagā transporta kustību piegulošajā teritorijā un uz tuvējiem 

ceļiem/ielām: 

5.3.1. atbilstoši faktiskajiem apstākļiem, norādāms, ka Paredzētās Darbības kopējais 

apjoms nav vērtējams kā liels (plānotais atkritumu apsaimniekošanas apjoms 

gadā – līdz 1000t katram uzņēmumam) un nav paredzams, ka Paredzētās 

Darbības realizācija nomātajā teritorijā radīs ievērojamu ceļu noslodzes 

palielinājumu, kas varētu atstāt būtisku ietekmi uz vidi un ietekmēt tuvākajā 

apkārtnē dzīvojošos iedzīvotājus; 

5.3.2. kā norāda Ierosinātājas, uzņēmumi savu darbību organizēs darba dienās no 

plkst.8:00 līdz 17:00 un sestdienā no plkst. 10.00 līdz 15.00, līdz ar to secināms, 

ka piegāde, šķirošana un metāllūžņu griešana nav paredzēta vakara un nakts 

stundās. Tādējādi sagaidāmo ietekmju apjoms vērtējams kā nebūtisks; 

5.3.3. Darbības Vietas tiešā tuvumā nav teritorijas, kas paredzētas dzīvojamās apbūves 

izvietošanai un tuvākās dzīvojamās mājas atrodas aptuveni 0,5km attālumā no 

Darbības Vietas, un tās no Darbības Vietas atdala ap teritoriju esoša 2,5m augsta 

betona sēta, citas ēkas un koki, kas kalpo kā trokšņu slāpētāji, tādējādi secināms, 

ka, ierīkojot teritoriju un veicot saimniecisko darbību atbilstoši normatīvo aktu 

prasībām, normālos apstākļos piesārņojuma un traucējumu aspekts un kopējā 

ietekme uz vidi vērtējama kā salīdzinoši neliela. Izvērtējumā Pārvalde norādījusi, 

ka trokšņa līmeņa ietekme uz apkārtējā fona īpaši neizcelsies un iekļausies 

apkārtējās vides radītajās ietekmēs. Turklāt ietekmēm (troksnis, transporta 

kustība) ir iespējams noteikt atbilstošus samazināšanas un pārvaldības 

pasākumus, t.sk. iekļaujot obligātos nosacījumus Pārvaldes tehniskajos 

noteikumos. Ierosinātājām 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. 

5.4. 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). Tāpat darbība veicama, ievērojot pašvaldības 

teritorijas plānojumā noteiktos ierobežojumus saimnieciskās darbības veikšanai. 

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). Izvērtējumā Pārvalde 

norāda, ka uzņēmumiem jānodrošina darbības veikšana uz cietā seguma laukuma, kurš ir 

aprīkots ar lietus notekūdeņu savākšanas sistēmu, kā arī drošības nolūkos jāparedz 

absorbējoša materiāla krājumi, kas nepieļautu piesārņojumam (ja tāds rastos) izplatīties 

vidē; 

5.5. ierīkojot teritoriju un veicot saimniecisko darbību atbilstoši normatīvo aktu prasībām, 

normālos apstākļos piesārņojuma un traucējumu aspekts un kopējā ietekme uz vidi 

vērtējama kā salīdzinoši neliela: 

5.5.1. teritorijas noslodze palielināsies, tai pat laikā tā nebūs tik būtiska un neradīs tik 

būtisku negatīvu vides piesārņojuma risku, lai šai darbībai tiktu piemērota 

ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra, taču jāpievērš uzmanība adekvātiem 

atkritumu  apsaimniekošanas pasākumiem; 
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5.5.2. tā kā apsaimniekojamo atkritumu sarakstā uzrādīti no nederīgajām iekārtām 

izņemti bīstamie atkritumi (atkritumu klases kods 160215), jāpievērš uzmanība, 

ka bīstamo atkritumu apsaimniekošanā jāņem vērā to iespējamās bīstamās 

īpašības, piemēram, bīstamo šķidrumu esamība un to noplūdes iespējamība, kas 

gan ir maz iespējama, tomēr nav pilnībā izslēdzama, līdz ar to, bīstamo atkritumu 

apsaimniekošana pieļaujama ar atbilstošu rūpību un nepieļaujot piesārņojuma 

noplūdes vidē. Nav pieļaujama citu atkritumu veidu pieņemšana; 

5.5.3. uzņēmums apsaimniekojamo atkritumu atrašanās vietā neparedz tādas darbības, 

kas varētu radīt ievērojamu smaku piesārņojuma riskus, – metāllūžņu savākšanas, 

šķirošanas un īslaicīgas uzglabāšanas vieta nav objekts, kas varētu izplatīt 

traucējošas smakas nozīmīgos apjomos; 

5.5.4. avāriju riski vērtējami kā nebūtiski, ja tiek ņemtas vērā normatīvajos aktos 

noteiktās prasības, ņemot vērā darbības specifiku un apjomu. Piesārņojuma 

nokļūšana augsnē, gruntsūdeņos un virszemes ūdeņos ir maz iespējama, ja 

Darbības Vietā tiks nodrošināts ūdensnecaurlaidīgs segums. 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 

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

saistošās normatīvo aktu prasības; 

5.5.5. attiecībā uz lietus ūdens apsaimniekošanu Birojs norāda, ka tā veicama, atbilstoši 

normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un nodrošinot piesārņojošo vielu 

nenokļūšanu vidē;  

5.5.6. Paredzētās Darbības realizācija un turpmākā saimnieciskā darbība jāveic tā, lai 

neradītu papildus traucējumus un/vai apgrūtinājumus saistībā ar piegulošo 

teritoriju apsaimniekošanas iespējām.  

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. 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, atbilstīgu apsaimniekošanu, 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 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. 
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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
 panta (1)daļa, 8., 11., 

12. un 13.pants, 2.pielikuma 11.punkta 5)apakšpunkts; Atkritumu apsaimniekošanas likums; 

Ministru kabineta 2011.gada 19.aprīļa noteikumi Nr.302 „Noteikumi par atkritumu klasifikatoru 

un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus”; 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”. 
 
 

 

Lēmuma pieņemšanas pamatojums: 

Pārvaldes 2015.gada 30.oktobra vēstule Nr.4.5.–05/7262, 2015.gada 29.oktobra ietekmes uz vidi 

sākotnējais izvērtējums Nr.RI15SI0083 un tam pievienotie materiāli, iepriekš minētie fakti un 

izvērtējums, kā arī piemērotās tiesību normas. 
 
Lēmums: 

Nepiemērot SIA „AKM BALTIA” un SIA „AKM BALTIJA” ierosinātajai darbībai – metāllūžņu 

savākšanas, šķirošanas un īslaicīgas uzglabāšanas vietas ierīkošanai Rīgā, Krustpils ielā 6 

(kadastra numurs 0100 121 0341)  – 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  
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