
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.5 
 

Par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras nepiemērošanu  
Adresāts: 

SIA „FLAMMAX” (turpmāk – Ierosinātāja), adrese: Kooperatīva iela 17, Rīga, LV – 1067; 

elektroniskā pasta adrese: loader@inbox.lv. 
 
Paredzētās darbības nosaukums: 

Atkritumu sadedzināšanas iekārtas (1.kategorijas blakusproduktu (lolojumdzīvnieku) 

sadedzināšana) uzstādīšana (turpmāk – Paredzētā Darbība). 
 
Paredzētās darbības norises vieta (adrese): 

Rīga, nekustamais īpašums Mazlēpju ielā 15 (kadastra numurs 0100 080 0932) (turpmāk – 

Darbības Vieta). 
 
Izvērtētā dokumentācija: 

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

2.decembra vēstule Nr.4.5.–05/8059, 2015.gada 1.decembra ietekmes uz vidi sākotnējais 

izvērtējums Nr.RI15SI0087 (turpmāk – Izvērtējums) un tam pievienotie materiāli. 
 
Pārvaldes viedoklis:  

Pārvaldes ieskatā iespējamās ietekmes ir vērtējamas kā nozīmīgas, bet salīdzinoši lokālas. 

Pārvalde Paredzētajai Darbībai ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru nerekomendē.  
 
Faktu konstatācija, izvērtējums, argumenti un apsvērumi lēmuma satura noteikšanai: 

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

atkritumu sadedzināšanas iekārtas (1.kategorijas blakusproduktu sadedzināšanai) 

uzstādīšanai adresē Mazlēpju ielā 15, Rīgā. Paredzētā Darbība atbilst likuma „Par ietekmes 

uz vidi novērtējumu” (turpmāk – Novērtējuma likums) 2.pielikuma 11.punkta 

10)apakšpunkta nosacījumiem, tādēļ Pārvalde ir lēmusi par ietekmes uz vidi sākotnējā 

izvērtējuma veikšanas nepieciešamību. 

2. Pēc Ierosinātājas iesnieguma un papildus informācijas (Ierosinātājas 2015.gada 6.oktobra 

vēstule) 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. 
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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 darbības Ierosinātājas sniegto 

informāciju satur galvenos apsvērumus lēmuma pamatojumam. 

3. Pieņemot šo Biroja lēmumu, cita starpā ņemti vērā šādi lietai būtiski fakti: 

3.1. Darbības Vieta atrodas Rīgā, teritorijā starp Kleistu un Virbu ielām. Tuvākās dzīvojamās 

apbūves teritorijas atrodas aptuveni 270m attālumā austrumu virzienā (otrpus Virbu 

ielai) no Darbības Vietas.  

3.2. Paredzētā Darbība pēc būtības ir lolojumdzīvnieku krematorijas izveide ar mērķi sniegt 

kremācijas pakalpojumus: 

3.2.1. Paredzēto Darbību plānots realizēt nomātā (2015.gada 25.septembra līgums Nr.4 

– 9/LSP) asfaltētā laukumā (platība 150m
2
), sadedzināšanas iekārtu izvietojot 

pārvietojamā metāla transporta konteinerī (jūras konteinerī) ar ārējiem izmēriem: 

609623702591mm.  

3.2.2. plānots uzstādīt sadedzināšanas iekārtu (izmēri: 520370280mm), kas aprīkota 

ar diviem Lamborghini Calor ECO8 degļiem (katra degļa nominālā siltuma jauda 

101kW); kā kurināmo sadedzināšanas iekārtā paredzēts izmantot dīzeļdegvielu 

(līdz 5t gadā). 

3.2.3. paredzētais kremējamo lolojumdzīvnieku apjoms – līdz 8t gadā (līdz 40kg dienā). 

Prognozēts, ka lolojumdzīvnieku kremācija notiks darba dienās (ne katru darba 

dienu), līdz 4 stundām dienā, un ne vairāk kā 800 stundas gadā. 

3.2.4. Ierosinātāja iznomā telpas adresē Kooperatīva ielā 17 (kadastra numurs 0100 080 

0457), Rīgā (telpas atrodas aptuveni 1,5km attālumā no Darbības Vietas), kurās 

plānots uzglabāt dzīvnieku izcelsmes blakusproduktus; atbilstoši Ierosinātājas 

sniegtajai informācijai, telpās ir izvietota saldēšanas iekārta. 

3.2.5. lolojumdzīvnieku ķermeņus paredzēts uzglabāt un piegādāt hermētiski noslēgtos 

iepakojumos. Nav paredzēta hermētiskā iepakojuma uzglabāšanas laikā un pirms 

mirstīgo atlieku ievietošanas sadedzināšanas kamerā atvēršana.  

3.2.6. kremācijas procesā radušos pelnus plānots nodot lolojumdzīvnieka saimniekam 

pēc izteiktā lūguma vai atbilstošam atkritumu apsaimniekotājam, kuram ir 

atkritumu apsaimniekošanas atļauja. 

3.2.7. no Ierosinātājas sniegtās informācijas secināms, ka paredzētā tehnoloģija atbilst 

standartiem, kas ļauj samazināt smaku veidošanos un pēc iespējas samazina 

galaproduktu atkritumu veidošanos.  

3.3. Lietas materiāliem pievienots stacionāro piesārņojuma avotu emisiju limitu projekts. 

Kopējā aprēķinātā gada piesārņojošo vielu emisijas gaisā summa, kremējot līdz 8t 

lolojumdzīvnieku gadā, nepārsniegs 0,0035t/a oglekļa oksīdu, 0,0142t/a slāpekļa 

dioksīdu, 0,0100t/a sēra dioksīdu, 0,0136t/a cieto daļiņu PM10, 0,0119t/a cieto daļiņu 

PM2,5, 14,57t/a oglekļa dioksīdu, 0,0152t/a amonjaku, 0,0160t/a gaistošos organiskos 

savienojumus. Modelējot uzņēmuma radīto piesārņojošo vielu emisiju ietekmi uz gaisa 

kvalitāti, nav konstatēta gaisa kvalitātes normatīvu pārsniegšanas iespēja. 

3.4. Pārvalde 2015.gada 25.novembrī veikusi Paredzētās Darbības norises vietas apsekošanu, 

kā rezultātā konstatēts, ka teritorijā neatrodas Paredzētās Darbības nodrošināšanai 

paredzētais konteiners. Apskatot teritoriju un, apjautājot citu firmu darbiniekus, 

Pārvalde nonākusi pie secinājumiem, ka Paredzētā Darbība Darbības Vietā nav uzsākta. 
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3.5. Atbilstoši Ierosinātājas sniegtajai informācijai, SIA „FLAMMAX” ir noslēgts sadarbības 

līgums par lolojumdzīvnieku izcelsmes blakusproduktu nodošanu kremācijai Igaunijas 

uzņēmumam OÜ CREMO CENTER.  

3.6. Paredzētās Darbības atbilstība Rīgas pilsētas teritorijas plānojumam apstiprināta Rīgas 

domes Pilsētas attīstības departamenta 2015.gada 19.jūnija vēstulē Nr.DA – 15 – 3314 – 

nd „Par piesārņojošās darbības atbilstību teritorijas plānojumam Rīgā, Mazlēpju ielā 

15”.  

3.7. Pārtikas un veterinārais dienests (turpmāk – PVD) uzņēmumu SIA „FLAMMAX” ir 

reģistrējis kā blakusproduktu aprites uzņēmumu (apliecība Nr.A064784) (skat. 

http://www.pvd.gov.lv/lat/augj_izvlne/iedzvotjiem_un_uzmjiem/informcija_uzmjiem/dz

ivnieku_blakusproduktu_savak). 

3.8. Paredzētās Darbības norises vieta neatrodas īpaši aizsargājamās dabas teritorijās; 

tuvākās īpaši aizsargājamās teritorijas – dabas parks „Beberbeķi” (iekļauts Eiropas 

aizsargājamo teritoriju tīklā NATURA 2000) un dabas liegums „Krēmeri” atrodas vairāk 

kā 4km attālumā no Darbības Vietas. Darbību plānots veikt uz asfaltēta laukuma 

novietota pārvietojama metāla transporta konteinerī, – ietekme uz dabas vērtībām netiek 

prognozēta. 

4. Ņemot vērā iepriekš minētos faktus, t.sk. par Darbības Vietu, tās līdzšinējo/atļauto zemes 

izmantošanas veidu un teritorijas izmantošanas aprobežojumiem, Paredzētās Darbības 

specifiku, Birojs, pieņemot šo lēmumu, secinājis, ka būtiskākie darbības realizācijas (gan 

kremācijas iekārtas uzstādīšana, gan tās ekspluatācija) ietekmes aspekti var būt tieši saistīti ar 

Novērtējuma likuma 11.panta 1)punkta a)apjoms, d)atkritumu rašanās, e)piesārņojums un 

traucējumi un f)avāriju risks (tehnoloģijas vai izmantojamās vielas) apakšpunktu kritērijiem. 

Ņemot vērā Paredzētās Darbības atrašanās vietu, nozīmīga ietekme uz īpaši aizsargājamām 

dabas teritorijām, aizsargājamām sugām, biotopiem un citām dabas vērtībām (tostarp ainavu) 

nav paredzama, jo teritorija klasificējama kā saimnieciskās darbības jau ietekmēta zona. 

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. Šāda vērtējuma ietvarā secināms, ka: 

5.1. Paredzētā Darbība ir plānota teritorijā, kura vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas 

procesā ir paredzēta ražošanas un komercdarbības objektu izvietošanai un attīstīšanai. 

Darbību plānots veikt uz asfaltēta laukuma novietota pārvietojama metāla transporta 

konteinerī, kas pielīdzināms pagaidu vai viegli pārvietojamās būves statusam. Darbības 

Vietas apkaimē ir esoša apbūve (asfaltētais laukums atrodas blakus mēbeļu ražošanas 

uzņēmuma angāriem) un Darbības Vieta raksturojama kā saimnieciskās darbības 

ietekmēta. Darbības Vietā nav paredzēta jaunu inženiertehnisko būvju un 

inženierkomunikāciju izbūve. Pēc savas būtības Paredzētā Darbība nav saistīta ar ļoti 

nozīmīga apjoma ietekmēm, ja tā tiks realizēta atbilstoši saistošo normatīvo aktu 

prasībām. 

5.2. darbība ir saistīta ar lolojumdzīvnieku kremēšanu specializētā iekārtā (kremācijas iekārtu 

plānots darbināt pēc pieprasījuma, tikai darba dienās apjomos, kas norādīti šī Biroja 

3.2.3.apakšpunktā). Iespējamās avāriju situācijas var būt saistītas ar tehnoloģisko iekārtu 

bojājumiem, kā rezultātā apkārtējā vidē var nonākt neliels piesārņojums, tomēr ievērojot 

atbilstošās tehnoloģisko procesu prasības un nodrošinot atbilstošu lolojumdzīvnieku 

uzglabāšanu un iekārtu ekspluatāciju nozīmīgs avāriju risks nav prognozējams un 

savlaicīgi lokalizējamas iespējamās negadījuma sekas: 

http://www.pvd.gov.lv/lat/augj_izvlne/iedzvotjiem_un_uzmjiem/informcija_uzmjiem/dzivnieku_blakusproduktu_savak
http://www.pvd.gov.lv/lat/augj_izvlne/iedzvotjiem_un_uzmjiem/informcija_uzmjiem/dzivnieku_blakusproduktu_savak
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5.2.1. ņemot vērā salīdzinoši nelielo sadedzināšanas iekārtas apjomu, nozīmīgi izmešu 

apjomi netiek prognozēti. Piesārņojošo vielu aprēķini ļauj secināt, ka objekta 

ietekme uz gaisa kvalitāti ir lokāla un maznozīmīga (skat. šī Biroja lēmuma 

3.3.apakšpunktu). 

5.2.2. lolojumdzīvnieku kremācijas objektā netiek plānotas darbības, kurās nepieciešams 

izmantot ūdeni vai kanalizāciju. Darbinieku higiēnas vajadzībām plānots 

nodrošināt piekļuvi telpām, kurās izvietota tualete, izlietnes un personīgajai 

higiēnai nepieciešamie piederumi (saskaņā ar 2015.gada 25.septembra līguma 

Nr.4 – 9/LSP 3.7.punktu), kas atrodas blakus Paredzētās Darbības norises vietai.  

5.2.3. Darbības Vietā, tāpat kā telpās, kurās paredzēts uzglabāt (adresē Kooperatīva ielā 

17, Rīgā) (darbības, kas plānotas minētajā adresē neietilpst šī lēmuma tvērumā) 

nepieciešams nodrošināt atbilstošās veterinārsanitārās prasības, t.sk. saņemot un 

izpildot PVD nosacījumus. 

5.3. kremācijas vietas ierīkošanas un ekspluatācijas laikā jāievēro atbilstošās normatīvo aktu 

un tehnoloģiskās prasības, jānodrošina risinājumi, kas maksimāli samazinātu negatīvās 

ietekmes uz vidi. Saimnieciskās darbības laikā uzņēmuma darbība un plānotie procesi 

jāveic atbilstoši teritorijas apbūves noteikumiem, saistošo normatīvo aktu prasībām un 

nepieļaujot apkārtējās vides piesārņošanu un piegulošo teritoriju apstākļu pasliktināšanu:  

5.3.1. projekta realizācijas/objekta ekspluatācijas laikā radušos atkritumus nepieciešams 

apsaimniekot atbilstoši attiecīgo reglamentējošo normatīvo aktu prasībām, 

nododot atkritumus atkritumu apsaimniekotājam, kas saņēmis atbilstošu atkritumu 

apsaimniekošanas atļauju, tādējādi nodrošinot atbilstošu atkritumu utilizāciju, līdz 

tam uzglabājot veidā, kas nerada kaitējumu videi. Ņemot vērā Paredzētās 

Darbības specifiku, plānojama pārdomāta dzīvnieku mirstīgo atlieku uzglabāšana 

līdz to sadedzināšanas brīdim, nepieļaujot smaku izplatības iespēju šajā posmā.  

5.3.2. Paredzētās Darbības norises vieta atrodas aptuveni 270m attālumā no dzīvojamām 

mājām (otrpus Virbu ielai). Darbības Ierosinātāja Izvērtējumam pievienotajos 

materiālos norāda, ka sadedzināšanas rezultātā nav paredzama smaku traucējumu 

rašanās iespēja, tomēr Birojs norāda, ka darbības Ierosinātājai nepieciešams 

ievērot un nodrošināt 2014.gada 25.novembra Ministra kabineta noteikumos 

Nr.724 „Noteikumi par piesārņojošas darbības izraisīto smaku noteikšanas 

metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos” noteiktās prasības.  

5.4. darbības norises vieta nav klasificējama kā vēsturiski, arheoloģiski vai kultūrvēsturiski 

nozīmīgas ainavas teritorija, bez tam paredzētās darbības vieta neatrodas īpaši 

aizsargājamā dabas teritorijā un tajā nav konstatētas īpaši aizsargājamās sugas/to 

dzīvotnes, biotopi u.c. ievērojamās dabas vērtības, kuru esamība teritorijā būtu nozīmīgs 

apgrūtinājums projekta realizācijai; tuvākās īpaši aizsargājamās dabas teritorijas atrodas 

ievērojamā attālumā (skat. šī Biroja lēmuma 3.6.apakšpunktu) no Darbības Vietas, 

turklāt ņemot vērā nelielos darbības apjomus un specifiku, nav prognozējama negatīva 

ietekme uz īpaši aizsargājamām dabas teritorijām. 

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 atbilstīgu apsaimniekošanu, gan gaisa piesārņojošo vielu emisijām, gan drošu darba 
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metožu nodrošināšanu ar nolūku nepieļaut piesārņojuma izplatīšanos vidē. 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 tehniskajos noteikumos/piesārņojošās darbības atļaujā. 
 
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)daļas 

1)punkts, 4., 8., 10., 11., 13. un 14.
1
 pants, 2.pielikuma 11.punkta 10)apakšpunkts; likums „Par 

īpaši aizsargājamām dabas teritorijām”. 
 
Lēmuma pieņemšanas pamatojums: 

Izvērtētā dokumentācija, šajā lēmumā veiktā faktisko un tiesisko apstākļu, faktu un sagaidāmās 

ietekmes uz vidi izvērtējums. 
 
Lēmums: 

Nepiemērot SIA „FLAMMAX” ierosinātajai darbībai – atkritumu sadedzināšanas iekārtas 

(1.kategorijas blakusproduktu (lolojumdzīvnieku) sadedzināšana) uzstādīšanai Mazlēpju ielā 15 

(kadastra numurs 0100 080 0932), Rīgā – 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 


