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Rīgā
Datums skatāms laika zīmogā

Lēmums Nr.61
Par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras nepiemērošanu
Adresāts:
SIA „Vienības Metāls” (reģistrācijas numurs 40003685674), adrese: Vienības gatve 20, Rīga,
LV – 1004; elektroniskā pasta adrese: tvertne1@inbox.lv.
Paredzētās darbības nosaukums:
Metāllūžņu pārkraušanas, šķirošanas un uzglabāšanas vietas izveide (turpmāk – Paredzētā
Darbība).
Paredzētās darbības norises vieta (adrese):
Rīga, Kurzemes prospekts 3E (kadastra numurs 0100 0800 135; zemes vienības kadastra
apzīmējums 0100 0800 310).
Izvērtētā dokumentācija:
Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes (turpmāk – Pārvalde) 2016.gada
15.februāra vēstule Nr.4.5–05/1259, ietekmes uz vidi sākotnējais izvērtējums Nr.RI16SI0011
(turpmāk – Izvērtējums) un tam pievienotie materiāli.
Pārvaldes viedoklis:
Pārvalde norāda, ka paredzētā darbība nav iekļauta likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu”
(turpmāk – Novērtējuma likums) 1.pielikuma sarakstā, darbībai normālos apstākļos nav
paredzama būtiska ietekme, kā arī paredzētās darbības norises vieta neatrodas īpaši aizsargājamā
dabas teritorijā, līdz ar to paredzētajai darbībai ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra nav
nepieciešama. Tajā pašā laikā uzņēmumam pirms darbības uzsākšanas ir jāveic visi
nepieciešamie pasākumi, lai nodrošinātu Ministru kabineta 2011.gada 22.novembra noteikumos
Nr.898 „Noteikumi par atkritumu savākšanas un šķirošanas vietām” metāllūžņu
apsaimniekošanas vietas izveidei noteiktās prasības. Pārvalde vērsusi uzmanību, ka metāllūžņu
apsaimniekošanas teritorijā jānodrošina lietusūdeņu savākšana un attīrīšana atbilstoši Ministru
kabineta 2002.gada 22.janvāra noteikumos Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju
ūdenī” un Ministru kabineta 2002.gada 12.marta noteikumos Nr.118 „Noteikumi par virszemes
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un pazemes ūdeņu kvalitāti”. Uzņēmumam pirms darbības uzsākšanas ir jāsaņem normatīvajos
aktos noteiktās atļaujas piesārņojošās darbības veikšanai.
Faktu konstatācija, izvērtējums, argumenti un apsvērumi lēmuma satura noteikšanai:
1. SIA „Vienības Metāls” (turpmāk – Ierosinātāja) ir vērsusies Pārvaldē ar iesniegumu
ietekmes uz vidi sākotnējam izvērtējumam metāllūžņu pārkraušanai, šķirošanai un
uzglabāšanai Rīgā, Kurzemes prospektā 3E (kadastra numurs 0100 0800 135; zemes vienības
kadastra apzīmējums 0100 0800 310) (turpmāk – Darbības Vieta un Īpašums). Pārvalde ir
veikusi ietekmes uz vidi sākotnējo izvērtējumu, pamatojoties uz Novērtējuma likuma
2.pielikuma 11.punkta 5)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 par Vides pārraudzības valsts biroja (turpmāk – Birojs) 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 Rīgā, teritorijā starp Kurzemes prospektu rietumos, Skandu ielu
ziemeļos, Nīcas ielu austrumos un Jūrmalas gatvi dienvidos.
3.2. Konkrētā darbība plānota industriālā, cilvēka pārveidotā teritorijā  Pārvalde Paredzētās
Darbības norises vieta atrodas bijušās AS „VEF RADIOTEHNIKA RRR” teritorijā.
Attiecībā uz citām darbībām šajā teritorijā Pārvalde Izvērtējumā norādījusi, ka
atkritumu savākšanai, pārkraušanai un uzglabāšanai Kurzemes prospektā 3 SIA „EKO
LAKS” ir izsniegta atkritumu apsaimniekošanas atļauja Nr.RI14AA0034, kas izsniegta
šādiem atkritumu veidiem un apjomiem tonnās gada laikā: koks 100t, papīra un kartona
iepakojums 50t, plastmasa 40t, betona, ķieģeļu, flīžu, dakstiņu, keramikas maisījumi,
kuri neatbilst 170106 klasei  200t, būvniecības atkritumi, kuri neatbilst 170901,
170902 un 170903 klasei  400t. Tāpat Kurzemes prospektā 3 būvniecības atkritumu
šķirošanai ar apjomu līdz 15 000t/gadā SIA „DTRS EUROPE” ir izsniegta atļauja B
kategorijas piesārņojošai darbībai Nr.RI10IB0090. Pārvalde norādījusi, ka konkrētais
atkritumu šķirošanas angārs atrodas aptuveni 150m attālumā no Paredzētās Darbības
norises vietas. Blakus esošajā teritorijā (arī Kurzemes prospektā 3) Pārvalde 2014.gada
22.augustā SIA „EKO Gāze” ir izsniegusi apliecinājumu C kategorijas piesārņojošās
darbības veikšanai  gāzes uzpildes stacijas ierīkošanai.
3.3. Paredzētās Darbības ietvaros Ierosinātāja plāno veikt metāllūžņu pārkraušanu,
šķirošanu un uzglabāšanu, ko saskaņā ar Izvērtējuma materiāliem pievienoto 2015.gada
1.oktobra nomas līgumu Nr.N0110/2015, kas noslēgts ar SIA „LAS-RT”, un
Ierosinātājas sniegto informāciju plānots veikt Darbības Vietā noteiktā zemes gabalā ar
platību 400m2. Pārvalde Izvērtējumā norādījusi, ka Ierosinātājai ir bijusi izsniegta
atkritumu apsaimniekošanas atļauja Nr.RI13AA0061 (ar 2014.gada 27.novembra
grozījumiem, derīga līdz 2016.gada 31.decembrim) metāla atkritumu (atkritumu klases
kods 200140, 2000t/gadā) pārkraušanai, šķirošanai un uzglabāšanai Ēdoles ielā 5
(bijušajā Spilves ielā 8), Rīgā. Ierosinātāja norādījusi, ka sakarā ar teritorijas īpašnieka
maiņu Ēdoles ielā 5 Ierosinātāja nav varējusi panākt vienošanos par teritorijas nomu,
līdz ar to ticis pieņemts lēmums par citas teritorijas meklēšanu saimnieciskās darbības
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veikšanai. Pārvalde norādījusi, ka minētā atkritumu apsaimniekošanas atļauja
Nr.RI13AA0061 nav spēkā kopš brīža, kad par teritorijas īpašnieku Ēdoles ielā 5, Rīgā
kļuva SIA „Spilves Logistic Park”.
3.4. Sniedzot detalizētāku informāciju par Paredzēto Darbību, Ierosinātāja norādījusi, ka
Darbības Vietā nav paredzēti nekādi būvniecības darbi. Saņemtos metāllūžņus
(atkritumu klases kods  200140) plānots šķirot nomātajā teritorijas daļā ar platību
400m2, izmantojot četrus konteinerus ar 4m3 ietilpību, svarus un tehniku „Case”.
Attiecībā uz šķirošanas procesu Ierosinātāja norādījusi, ka to plānots veikt nekavējoši
pēc metāllūžņu saņemšanas, sadalot tos pa kategorijām novietotajos konteineros. Gada
laikā Ierosinātāja paredzējusi sašķirot 1500t metāllūžņu, norādot, ka vienlaicīgi
nomātajā teritorijā varētu atrasties 6  6,5t metāllūžņu. Pēc metāllūžņu sašķirošanas tos
pieņems SIA „Cronimet Latvia”, kam ir izsniegta atļauja B kategorijas piesārņojošai
darbībai Nr.RI12IB0007. Ierosinātāja darbību plāno veikt laikā no plkst.8:00 līdz 16:00.
Atbilstoši Ierosinātājas sniegtajai informācijai laukuma apkopei nav nepieciešams
ūdens, līdz ar to neveidosies ražošanas notekūdeņi.
3.5. Darbības Vieta atbilstoši spēkā esošā Rīgas teritorijas plānojuma 2006. – 2018.gadam
grafiskajai daļai „Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana” atrodas zonējumā
„Jauktas apbūves ar ražošanas un komercdarbības funkciju teritorija (JR)”. Lai
pārliecinātos par Paredzētās Darbības atbilstību teritorijas plānojuma noteiktajai
plānotajai (atļautajai) izmantošanai, kā arī novērtētu tuvākās dzīvojamās apbūves
attālumu no Paredzētās Darbības norises vietas, Pārvalde ir lūgusi viedokli Rīgas domes
pilsētas attīstības departamentam, kas 2016.gada 5.janvāra vēstulē Nr.DA–16–35–nd
„Par paredzētās darbības atbilstību teritorijas plānojumam Rīgā, Kurzemes prospektā
3e” norādījis, ka Ierosinātājas paredzētā piesārņojošā darbība  atkritumu (metāllūžņu)
apsaimniekošana ir atļautā zemes gabala izmantošana un ka Īpašums, kurā paredzēta
Ierosinātājas piesārņojošā darbība, tieši robežojas ar dzīvojamās apbūves teritoriju, kas
zonēta kā „Jauktas apbūves ar dzīvojamo funkciju teritorija (J)”.
3.6. Izvērtējuma materiāliem pievienota SIA „Rīgas ūdens” 2015.gada 30.decembra vēstule
Nr.T15.2.7/1188 „Par pilsētas ūdensapgādes, sadzīves un ražošanas notekūdeņu
kanalizācijas tīkliem”, kurā norādīts, ka gar Īpašumu ir izbūvēti vairāki ūdensvadi,
Īpašums robežojas ar pilsētas sadzīves un ražošanas notekūdeņu kanalizācijas kolektoru
Skandu ielā, savukārt Īpašuma robežās pilsētas kanalizācijas tīkla nav. Tuvākais
pilsētas sadzīves un ražošanas notekūdeņu kanalizācijas tīkls iebūvēts Skandu ielā
aptuveni 290m attālumā no Īpašuma. Vienlaicīgi vēstulē tiek informēts, ka Īpašumā ir
iebūvēts SIA „Rīgas ūdens” nepiederošs sadzīves un ražošanas notekūdeņu
kanalizācijas tīkls ar tālāku pievienojumu pilsētas sadzīves un ražošanas kanalizācijas
tīklam. SIA „Rīgas ūdens” norādījusi, ka, lai veiktu Īpašuma pievienošanu pilsētas
ūdensapgādes tīklam un pilsētas sadzīves un ražošanas notekūdeņu kanalizācijas tīklam,
saskaņā ar Rīgas domes 2002.gada 17.decembra saistošo noteikumu Nr.39 „Rīgas
ūdensvada un kanalizācijas tīklu un būvju ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības
noteikumi” prasībām, nepieciešams pieprasīt SIA „Rīgas ūdens” tehniskos noteikumus,
izstrādāt un saskaņot būvprojektu vai apliecinājuma karti.
3.7. Pārvalde Izvērtējumā norādījusi, ka atbilstoši VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un
meteoroloģijas centrs” reģistru Paredzētās Darbības norises vietai tuvākā piesārņotā
vieta atrodas Kurzemes prospektā 17, aptuveni 500m attālumā un tā ir A/S „Rīgas
siltums” siltumcentrāle „Imanta” (katlu māja, kā kurināmo agrāk izmantoja naftas
produktus, naftas produktu piesārņojums gruntī un gruntsūdenī).
3.8. Darbības Vieta neatrodas īpaši aizsargājamā dabas teritorijā, nerobežojas un
nepiekļaujas tai. Tuvākā īpaši aizsargājamā dabas teritorija ir dabas parks „Beberbeķi”,
kas atrodas aptuveni 4km attālumā no Paredzētās Darbības norises vietas. Pārvalde
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Izvērtējumā nav norādījusi, ka Darbības Vietā būtu konstatētas īpaši aizsargājamās
sugas, to dzīvotnes un īpaši aizsargājamie biotopi; tādi nav norādīti arī teritorijas
plānojumā un Dabas aizsardzības pārvaldes dabas datu pārvaldības sistēmā „Ozols”.
Paredzētās Darbības realizācijas vieta neatrodas virszemes ūdensobjektu aizsargjoslās;
tuvākais ūdensobjekts ir Zundas kanāls, kas atrodas aptuveni 2km attālumā austrumu
virzienā no plānotā metāllūžņu šķirošanas laukuma.
4. Ņemot vērā lietas apstākļus, 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 un e)piesārņojums un traucējumi 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. Vērtējot Paredzēto Darbību atbilstoši ietekmes uz vidi novērtējuma kritērijiem, tai skaitā
vērtējot Darbības Vietu, apjomu un risinājumus, Birojs secina:
5.1. Paredzētā Darbība plānota industriālā, cilvēka pārveidotā teritorijā, kur ar
atkritumu apsaimniekošanu nodarbojas arī citi uzņēmumi. Izvērtējuma gaitā
secināts, ka Paredzētā Darbība saistāma ar fizikālām ietekmēm, kas radīsies tās
realizācijas laikā – troksni, iespējams, putekļiem, kā arī palielinātu smagā
transporta kustību piegulošajā teritorijā un uz tuvējiem ceļiem, kas summēsies ar
pārējām ietekmēm no citiem tuvumā esošajiem uzņēmumiem, taču, ņemot vērā,
ka nav paredzēta ne metāllūžņu apstrāde, ne griešana u.c., pārmaiņu apjoms
vērtējams kā nebūtisks, turklāt, lai gan Īpašums tieši robežojas ar dzīvojamās
apbūves teritoriju, tomēr plānotā Paredzētās Darbības realizācijas vieta 
nomātais laukums 400m2 platībā atrodas aptuveni 0,2km attālumā no Savrupmāju
apbūves teritorijas un aptuveni 0,3km attālumā no Jauktas apbūves ar dzīvojamo
funkciju teritorijas, un šīs teritorijas no Paredzētās Darbības norises vietas atdala
citas ēkas un koki, kas kalpo kā trokšņu slāpētāji. Biroja vērtējumā nav
sagaidāms, ka līdz ar Paredzētās Darbības realizēšanu varētu būtiski palielināties
apkārtnē esošais trokšņu līmenis un tas radītu būtiskus traucējumus apkārtnē
dzīvojošajiem iedzīvotājiem, turklāt Ierosinātāja darbību plāno veikt dienas laikā
no plkst.8:00 līdz 16:00. Troksni radīs arī autotransports, taču nav paredzams, ka
tas būtiski ietekmēs apkārtējo vidi vai radīs ievērojamu ceļu noslodzes
palielinājumu. Tāpat metāllūžņu pārkraušanas, šķirošanas un uzglabāšanas vieta
nav objekts, kas varētu izplatīt traucējošas smakas un gaisa piesārņojošo vielu
emisijas nozīmīgos apjomos. Pārvalde Izvērtējumā norādījusi, ka saskaņā ar Rīgas
ģeogrāfiskās informācijas sistēmas datu bāzes slāpekļa dioksīda (NO2) gada
vidējās koncentrācijas karti  Īpašums atrodas II zonā, kur slāpekļa dioksīda
(NO2) gada vidējā koncentrācija ir robežās 30  40µg/m3. Kopumā 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;
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5.2. tā kā Paredzētā Darbība ir rīcība ar atkritumiem, realizējot Paredzēto Darbību,
jāievēro visi normatīvajos aktos ietvertie atkritumu apsaimniekošanas jomu
regulējošie nosacījumi – gan attiecībā uz Darbības Vietas atbilstošu ierīkošanu,
gan metāllūžņu uzglabāšanu un apsaimniekošanu. 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). Pārvalde Izvērtējumā
norādījusi, ka metāllūžņu atkritumu apsaimniekošana jāveic 2011.gada
13.decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.960 „Noteikumi par kārtību, kādā
iepērk un realizē melno un krāsaino metālu atgriezumus un lūžņus un izsniedz
licences metālu atgriezumu un lūžņu iepirkšanai Latvijā, kā arī par valsts nodevas
likmi par licenci metālu atgriezumu un lūžņu iepirkšanai un valsts nodevas
maksāšanas kārtību” noteiktajā kārtībā;
5.3. ņemot vērā Paredzētās Darbības specifiku, avāriju riski nav būtiski un varbūtējo
negadījumu situācijās nozīmīgas ietekmes nav identificējamas. Tā kā ar
metāllūžņiem nav plānots veikt nekādas citas darbības, izņemot to pārkraušanu
šķirošanu un uzglabāšanu, turklāt šķirošanas laukums ir klāts ar asfalta segumu un
šķirošanas procesu plānots veikt nekavējoši pēc metāllūžņu piegādes, sadalot tos
pa kategorijām konteineros, piesārņojuma nokļūšana augsnē, gruntsūdeņos un
virszemes ūdeņos ir maz iespējama. Tomēr Pārvalde neizslēdz iespēju, ka ar
kopējo apsaimniekojamo metāllūžņu plūsmu varētu tikt atvesti arī bīstamie
atkritumi, līdz ar to Paredzētās Darbības norises vietā būtu jāuzglabā absorbējoša
materiāla krājumi, lai nepieciešamības gadījumā varētu savākt bīstamo vielu
nolijumus, kā arī nepieciešami speciāli marķēti konteineri bīstamo atkritumu
īslaicīgai uzglabāšanai. Pārvaldes ieskatā Ierosinātājai obligāti jānodrošina
Paredzētā Darbība vienīgi uz cietā seguma laukuma, kas aprīkots ar lietus
notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas sistēmu, kas nodrošinātu piesārņojuma
savākšanu un nenonākšanu vidē avāriju un negadījumu laikā. Birojs norāda, ka
Paredzētās Darbības norises vieta ierīkojama atbilstoši Ministru kabineta
2011.gada 22.novembra noteikumu Nr.898 „Noteikumi par atkritumu savākšanas
un šķirošanas vietām” un Rīgas teritorijas plānojuma 2006.  2018.gadam
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos noteiktajām prasībām. 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, gan
atbilstīgu apsaimniekošanu, gan drošu darba metožu nodrošināšanu ar nolūku nepieļaut
piesārņojuma izplatīšanos vidē vai savstarpēju negatīvu ietekmi uz piegulošām
teritorijām. 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
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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.
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 14.1pants,
2.pielikuma 11.punkta 5)apakšpunkts; Atkritumu apsaimniekošanas likums; Ministru kabineta
2011.gada 22.novembra noteikumi Nr.898 „Noteikumi par atkritumu savākšanas un šķirošanas
vietām”.
Lēmuma pieņemšanas pamatojums:
Pārvaldes 2016.gada 15.februāra vēstule Nr.4.5–05/1259, ietekmes uz vidi sākotnējais
izvērtējums Nr.RI16SI0011 un tam pievienotie materiāli, iepriekš minētie fakti un izvērtējums,
kā arī piemērotās tiesību normas.
Lēmums:
Nepiemērot SIA „Vienības Metāls” ierosinātajai darbībai – metāllūžņu pārkraušanas, šķirošanas
un uzglabāšanas vietas izveidei Rīgā, Kurzemes prospektā 3E (kadastra numurs 0100 0800 135;
zemes vienības kadastra apzīmējums 0100 0800 310) – 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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