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 Rīgā               2019. gada 2. augustā  

 

Paredzētās darbības ietekmes uz vidi sākotnējais izvērtējums 

Nr.RI19SI0105 

Sākotnējā izvērtējuma mērķis ir noteikt, vai pieteiktā paredzētā darbība atsevišķi vai kopā ar 

citām darbībām varētu būtiski ietekmēt vidi. Sākotnējā izvērtējuma uzdevums nav precīzi 

dokumentēt ietekmju apjomu un definēt projekta īstenošanas nosacījumus. Detalizēts ietekmju 

apjoma un būtiskuma izvērtējums ir veicams ietekmes uz vidi novērtējuma ietvaros atbilstoši 

likumā „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” un tam pakārtotajos normatīvajos aktos noteiktajai 

kārtībai gadījumā, ja sākotnējā izvērtējuma rezultātā tiek secināts, ka pieteiktās paredzētās 

darbības īstenošanas rezultātā ir iespējama būtiska ietekme uz vidi. 

1. Paredzētās darbības ierosinātājs:  
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „GRIGEO RECYCLING” (reģistrācijas Nr.40203001091), 

juridiskā adrese: Kārļa Ulmaņa gatve 3, Rīga, LV-1004 (turpmāk - Iesniedzēja). 

 

2. Paredzētās darbības nosaukums:  

Makulatūras un citu šķirotu atkritumu pieņemšanas un īslaicīgas uzglabāšanas noliktavas 

izveide. 

 

3. Paredzētās darbības norises vieta:  

Ēdoles iela 5 (kadastra Nr. 0100 077 0048), Rīga (turpmāk – Nekustamais īpašums). 

 

4. Informācija par paredzēto darbību, iespējamām paredzētās darbības vietām un 

 izmantojamo tehnoloģiju veidiem:  

Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionāla vides pārvalde (turpmāk – Dienests) 2019. gada 19. 

jūnijā saņēma Iesniedzējas iesniegumu un 2019. gada 4. jūlijā papildus sniegto informāciju 

ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma veikšanai makulatūras un citu šķirotu atkritumu 

pieņemšanas un īslaicīgas uzglabāšanas noliktavas izveidei (turpmāk - paredzētā darbība) 

Nekustamajā īpašumā. 

Saskaņā ar iesniegumu Iesniedzēja no juridiskām personām plāno pieņemt līdz 11 460 tonnas 

šķirotu atkritumu – papīrs un kartons (tajā skaitā iepakojums) – 9600 tonnas; plastmasa 

(HDPE, LDPE, PET, EPS u.c., tajā skaitā iepakojums) – 900 tonnas; koka preču palikņi – 720 

tonnas; alumīnija un skārda dzērienu iepakojums – 180 tonnas; stikls (tajā skaitā iepakojums) 

– 60 tonnas. Bīstamie atkritumi netiks pieņemti. Plānotais vidējais apgrozījums – 48 tonnas 

dienā. Noliktavā maksimāli atradīsies līdz 335 tonnām pieņemto šķiroto atkritumu.  
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Tabula Nr.1 

Iesniedzēja norāda, ka noliktavā ir paredzēts veikt papīra un kartona, plastmasas plēves, PET, 

alumīnija un skārdeņu presēšanu un kartona un plastmasas ķīpošanu. Paredzēts izmantot 

rūpniecisko presi ar jaudu 85 kW. Atkritumu preses apkopi veiks specializēti uzņēmumi, kuri 

nodrošinās nomaiņai paredzēto eļļu un citu materiālu piegādi un radušos atkritumu 

aizvākšana, tāpēc bīstamās ķīmiskās vielas un maisījumi uzņēmuma noliktavā netiks 

uzglabāti. 

Iesniedzēja norāda, ka noliktavā glabāsies absorbents (0,2 t/g), kas nepieciešamības gadījumā 

tiks izmantots eļļu nopilējumu savākšanai. Izlietoto absorbentu paredzēts savākt un īslaicīgi 

uzglabāt marķētās mucās ar vākiem. Nelielos apjomos un oriģinālajā iepakojumā tiks 

uzglabātas smērvielas presei un citu ierīču ekspluatācijai. 

Sagatavotais materiāls ar autotransportu tiks nogādāts tālākai pārstrādei un reģenerācijai 

uzņēmumiem, kuriem ir atbilstošas atļaujas. 

Pirms kravas pieņemšanas paredzēts veikt sākotnēju vizuālu visu pieņemamo atkritumu 

kontroli un gadījumos, kad pieņemamais materiāls saturēs nepieļaujamus piemaisījumus vai 

neatbildīs citiem kritērijiem, piegādātais materiāls netiks pieņemts. Kravu (pieņemto un 

realizējamo atkritumu) pārvietošana plānota ar līgumpartneru kravas autotransportu un 

uzņēmuma vai atkritumu radītāja autotransportu. Uzņēmums plāno izmantot teritorijā esošos 

autosvarus un noliktavā uzstādītus elektriskos svarus mazāku apjomu atkritumu svēršanai. 

Iesniegumā ir minēts, ka uzņēmuma darbībā netiek plānots izmantot ūdeni un ražošanas 

notekūdeņi neveidosies. Lai nodrošinātu darbinieku sadzīves vajadzības, tiks izmantots 

noliktavas telpā atsevišķi uzstādīts vagoniņa tipa bokss, kurā iebūvēta tualete un šīm 

vajadzībām ūdeni saņems un novadīs Rīgas pilsētas ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas 

centralizētajos tīklos. Telpas tiks apsildītas ar elektroenerģiju. 

Starp SIA „Spilves Logistics Park” (reģistrācija Nr. 50103892731) kā iznomātāju un 

Iesniedzēju kā nomnieku 2019. gada 6. februārī ir noslēgts nomas līgums Nr.06/-2/19-1 par 

nedzīvojamas telpas ar kopējo platību 1549,6 m2 un zemes gabala ar kopējo platību 100 m2 

iznomāšanu Ēdoles ielā 5, Rīgā.  

Ņemot vērā iepriekš minēto, paredzētā darbība atbilst likuma „Par ietekmes uz vidi 

novērtējumu” 2. pielikuma 11.21. apakšpunktam atkritumu pārstrādes un apstrādes iekārtas, 

ja to jauda ir 5 tonnas diennaktī. 

Likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 8.pants noteic, ka, piesakot darbību, ierosinātājs 

norāda vismaz divus dažādus risinājumus attiecībā uz šīs darbības vietu vai izmantojamo 

tehnoloģiju veidiem. Ņemot vērā, ka Iesniedzēja iesniegumā nav norādījusi divus dažādus 

risinājumus attiecībā uz šīs darbības vietu vai izmantojamo tehnoloģiju veidiem, Dienests kā 

otru variantu pieņēma to, ka Iesniedzēja varētu neveikt darbību. 
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5.Paredzētās darbības ietekmes uz vidi vērtēšanas nepieciešamības pamatojums 

(iespējamās ietekmes būtiskuma novērtējums): 

Izvērtējot paredzēto darbību, izmantojot uz Eiropas Savienības sākotnējā izvērtējuma 

vadlīniju C pielikumu balstīto kontrolsarakstu, pieteiktajai darbībai netika identificētas 

būtiskas potenciālas ietekmes.  Paredzētā darbības vieta atbilstoši Rīgas pilsētas teritorijas 

plānojumam atrodas Jauktas apbūves ar ražošanas un komercdarbības funkciju teritorijā (JR), 

kur saskaņā ar Rīgas pilsētas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem ir atļauta 

šķiroto atkritumu savākšanas laukuma izveide. Paredzētās darbības procesā neveidosies 

ražošanas notekūdeņi. Sadzīves notekūdeņi tiks novadīti Rīgas pilsētas centralizētajos 

sadzīves kanalizācijas tīklos. Iesniedzēja nav norādījusi, kā teritorijā tiks apsaimniekoti 

lietusūdeņi, tomēr Dienesta tehniskajos noteikumos tiks izvirzīta prasība lietusūdeņu 

apsaimniekošanai, kas radīsies, kā nolijumi no ēkām. 

Paredzētās darbības vieta atrodas Jauktas apbūves ar ražošanas un komercdarbības funkciju 

teritorijā, kurā notiek dažāda veida rūpnieciskā darbība, kā arī atkritumu apstrāde. 

Nozīmīgākais trokšņu avots saskaņā ar sniegto informāciju veidosies no autotransporta 

kustības uz un no noliktavas. Tomēr Iesniedzēja norāda, ka autotransporta plūsma nav 

paredzama intensīva (vidēji 6 – 8 reisi dienā), kā arī transportēšana notiks dienas gaišajā laikā 

un darba dienās, kā arī tuvumā neatrodas dzīvojamās mājas, trokšņa ietekme netiek vērtēta kā 

būtiski negatīva. 

Saskaņā ar Rīgas pilsētas stratēģisko trokšņu karti 

(https://mvd.riga.lv/uploads/troksna_kartes/Kluso%20rajonu%20karte/Kopejais/) paredzētās 

darbības vietā fona troksnis dienas laikā ir norādīts zem 50 dB. Prettrokšņa pasākumus nosaka 

būvprojektā, ņemot vērā paredzētās darbības vietu pilsētas teritorijā un Rīgas aglomerācijai 

izstrādāto trokšņa stratēģisko karti, līdz ar to prettrokšņa pasākumus precizē, veicot akustiskās 

situācijas papildus modelēšanu.  

Ņemot vērā, ka nebīstamo atkritumu šķirošana, presēšana un ķīpšana ir paredzēta esošā 

noliktavas ēkā ar esošu cieto segumu un noplūdes var rasties tikai nepareizas iekārtu 

ekspluatācijas laikā, tomēr iesniegumā tika norādīts, ka noliktavas telpās glabāsies arī 

absorbents, kas nepieciešamības gadījumā tiks izmantots, ja no presēšanas iekārtas nopilēs 

eļļa, tad nav paredzēta negatīva ietekme uz grunti un gruntsūdeņiem. 

Paredzētās darbības vieta ar kadastra Nr. 0100 077 0048 ir reģistrēta VSIA „Latvijas Vides, 

ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu reģistrā ar Nr. 

01924/670. Tomēr ir jāņem vērā, ka Iesniedzēja, kā izīrētājā nav plānojusi veikt būvniecības 

darbus un darbība plānota esošās telpās, kā arī kadastra Nr. 0100 077 0048 ar kopējo platību 

11,5 ha piesārņojums aizņem tikai 1,6 % no platības. No Iesniedzējas sniegtās informācijas 

piesārņota vieta atrodas 130 m attālumā un šobrīd šī teritorija nav apbūvēta un neietilpst 

izīrējamajā platībā. 

Ēdoles ielā 5, Rīgā darbojas arī SIA „Clean R”, kas apsaimnieko sadzīves atkritumus. 

Tuvākās dzīvojamās mājas atrodas D virzienā aptuveni 300 – 400 m attālumā no paredzētās 

darbības vietas, kā arī tās dzīvojamās mājas no paredzamās darbības vietas atdala Spilves iela. 

Atbilstoši Dabas aizsardzības pārvaldes dabas datu pārvaldības sistēmā „OZOLS” publicētajai 

informācijai (dati skatīti 2019. gada 22. jūlijā) paredzētās darbības vieta neatrodas Eiropas 

nozīmes aizsargājamā dabas teritorijā (Natura 2000), kā arī tajā nav reģistrēti īpaši 

aizsargājamie biotopi. Teritorijā ir konstatēta īpaši aizsargājama sugu dzīvotne Brūnā čakste. 

Tomēr, ņemot vērā, ka šī sugu dzīvotne atrodas ražošanas un komercdarbības funkciju 

teritorijā un ir pielāgojusies esošajiem apstākļiem, tad jaunas darbības uzsākšana slēgtās telpas 

un nelielā transporta plūsma neradīs būtisku negatīvu ietekmi uz Brūno čaksti. 

Rīgas pilsētas domē 2019. gada 20. jūnijā pieņemts lēmums par jaunas ražošanas atkritumu 

apsaimniekošanas vietas izveidi Ēdoles ielā 5, Rīgā. 

 

Secinājumi: 

Ievērojot sākotnējā izvērtējuma veikšanas mērķi, atbilstoši likuma „Par ietekmes uz vidi 

https://mvd.riga.lv/uploads/troksna_kartes/Kluso%20rajonu%20karte/Kopejais/
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novērtējumu” 11. pantā noteiktajiem kritējiem tika konstatēts, ka pieteiktajai darbībai nav 

sagaidāma būtiska nelabvēlīga ietekme uz vidi, kā arī ir konstatējams, ka pieteiktā darbība pati 

par sevi nav kvalificējama kā likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 1. pielikuma 

darbība. 

Pēc visas dokumentācijas izvērtēšanas Dienests secināja, ka pieteiktā darbība neradīs būtisku 

ietekmi uz vidi, jo paredzētās darbības tuvumā neatrodas īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, 

īpaši aizsargājami biotopi, tā tiks īstenota antropogēni ietekmētā teritorijā, teritorijai noteikta 

Jauktas apbūves ar ražošanas un komercdarbības funkciju teritorijas funkcionālā zona. 

Atbilstoši iesniegumā minētajam paredzētā darbība nav saistīta ar dabas resursu izmantošanu, 

atkritumu apstrādes procesā nebūs nepieciešama ūdensapgāde, pieteiktā darbība nav saistīta ar 

ražošanas notekūdeņu veidošanos. 

Ņemot vērā iepriekš minēto, Dienesta ieskatā paredzētai darbībai nav piemērojams ietekmes 

uz vidi novērtējums, jo ietekmes tika identificētas sākotnējā izvērtējuma ietvarā un paredzētā 

darbība kopumā neradīs būtiskas negatīvas ietekmes uz vidi un iedzīvotājiem. 

Pirms pieteiktās darbības uzsākšanas iesniedzējai Dienestā jāiesniedz iesniegums B 

kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas saņemšanai atbilstoši 30.11.2010. Ministru 

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

darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai” 

prasībām.  

 

6.Izvērtētā dokumentācija:  

1. Iesniedzējas 2019. gada 19. jūnija iesniegums un 2019. gada 4. jūlijā papildus sniegtā 

informācija ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma veikšanai. 

2. SIA „Vides Konsultāciju Birojs” 2019. gada 27. jūnija vēstule ar klāt pievienoto Rīgas 

domes lēmumu. 

3. Dabas aizsardzības pārvaldes dabas datu pārvaldības sistēma „OZOLS”. 

4. VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” Piesārņoto un potenciāli 

piesārņoto vietu saraksts.  

5. Rīgas pilsētas teritorijas plānojums. 

6. Rīgas domes 2019. gada 20. jūnija lēmums Nr.2399. 

7. Eiropas Savienības sākotnējā izvērtējuma vadlīniju C pielikumā balstītais 

kontrolsaraksts. 

 

7. Sabiedrības informēšana: 

Dienests ar 2019. gada 19. jūnijā vēstuli Nr. 4.5-20/4669 „Par informatīva paziņojuma 

nosūtīšanu” nosūtīja informāciju par paredzēto darbību Rīgas domei un biedrībai „Vides 

aizsardzības klubs”, kā arī informatīvo paziņojumu par paredzēto darbību publicēja Valsts 

vides dienesta tīmekļa vietnē. Līdz šim nav saņemtas sabiedrības atsauksmes vai priekšlikumi.  

 

8. Administratīvā procesa dalībnieku viedokļi:  

Iesniedzējas viedoklis izteikts iesniegumā Dienestam un iesniegumam klāt pievienotajos 

dokumentos. Dienests, izvērtējot iesniegto dokumentāciju, iepriekš minētos faktus, 

apsvērumus, secina, ka ietekmes uz vidi novērtējums makulatūras un citu šķirotu atkritumu 

pieņemšanas un īslaicīgas uzglabāšanas noliktavas izveidei nav nepieciešams, jo minētajai 

darbībai nav paredzama nozīmīga un kompleksa ietekme uz vidi un iespējamās ietekmes ir 

identificētas ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma ietvaros. 
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9. Piemērotās tiesību normas: 
1. Administratīvā procesa likums. 

2. Likums „Par ietekmes uz vidi novērtējumu”. 

3. Atkritumu apsaimniekošanas likums. 

4. Ministru kabineta 2018. gada 7. augusta noteikumi Nr. 494 „Atkritumu pārvadājumu 

uzskaites kārtība”. 

5. Ministru kabineta 2016. gada 13. decembra noteikumi Nr.788 „Noteikumi par atkritumu 

savākšanas un šķirošanas vietām”. 

6. Ministru kabineta 2015. gada 13. janvāra noteikumi Nr. 18 „Kārtība, kādā novērtē 

paredzētās darbības ietekmi uz vidi un akceptē paredzēto darbību”. 

7. Ministru kabineta 2010. gada 30. novembra noteikumi Nr. 1082 „Kartība. kādā 

piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A un B 

kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai”. 

8. Rīgas pilsētas teritorijas plānojums.  

 

Lēmums:  

Nepiemērot ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru Iesniedzēja ierosinātajai darbībai – 

makulatūras un citu šķirotu atkritumu pieņemšanas un īslaicīgas uzglabāšanas noliktavas 

izveidei Ēdoles ielā 5 (kadastra Nr. 0100 077 0048), Rīgā. 

 

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

atsevišķi pārsūdzams. 

 

 

Direktore          D.Kalēja 

 

 

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO 

PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 

Luksta 

ilze.luksta@vvd.gov.lv 

 


