LIELRĪGAS REĢIONĀLĀ VIDES PĀRVALDE
Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045, tālr. 67084278, fakss 67084244, e-pasts: lielriga@lielriga.vvd.gov.lv, www.vvd.gov.lv

Rīgā

2018. gada 16.novembrī
LĒMUMS Nr. RI18VL0257

par atteikumu veikt izmaiņas SIA „All recycling” A kategorijas piesārņojošās darbības
atļaujā Nr.RI12IA0002
Adresāts: SIA „ALL Recycling”, vienotais reģistrācijas numurs: 40003802301, adrese: Ābeļu
iela 13, Amatnieki, Garkalnes novads, LV-2137.
Iekārtas atrašanās vietas adrese:
Granīta iela 31 k-19, Granīta iela 31 k-18, Granīta iela 31 k-5, Acone, Salaspils novads.
Iesniedzēja prasījums:
SIA „ALL Recycling” lūdz pārskatīt atļaujas B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas
Nr.RI11IB0128 nosacījumus un integrēt piesārņojošo darbību uzņēmuma A kategorijas
piesārņojošas darbības atļaujā Nr.RI12IA0002, lūdzot pārskatīt arī šīs atļaujas nosacījumus,
papildus lūdzot veikt izmaiņas minētajās piesārņojošo darbību atļaujās.
Izvērtētā dokumentācija:
1. SIA „ALL Recycling” B kategorijas piesārņojošas darbības atļauja Nr.RI11IB0128, kas
izsniegta 26.10.2011. (ar grozījumiem līdz 12.02.2018.).
2. SIA „ALL Recycling” A kategorijas piesārņojošas darbības atļauja Nr.RI12IA0002, kas
izsniegta 02.04.2012. (pārskatīta 08.12.2017., precizēta 14.05.2018.).
3. SIA „ALL recycling” 10.09.2018. iesniegums atļaujas Nr.RI12IA0002 pārskatīšanai.
4. Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes (turpmāk – Pārvalde) 25.09.2018.
vēstule Nr. 4.5.-09/6701.
5. SIA „ALL recycling” 17.10.2018. vēstule Nr.2-10/18.
6. Pārvaldes 08.11.2018. Ziņojums par pārbaudes rezultātiem Nr. 664-041/2018.
Faktu konstatējums un izvērtējums:
1. Pārvalde 02.04.2012. izsniedza SIA „ALL Recycling” A kategorijas piesārņojoša darbības
atļauju Nr.RI12IA0002. Atļauja pārskatīta 08.12.2017., precizēta 14.05.2018. ar Lēmumu
Nr.RI18VL0144. Atļauja izsniegta piesārņojošas darbības veikšanai:
 Granīta ielā 31 k-5, Aconē, Salaspils novadā:
 alumīnija ražošanai no alumīnija atkritumiem ar jaudu 7 000 t kausēta alumīnija gadā;
 alumīnija izstrādājumu ražošanai no alumīnija lietņiem ar jaudu 8 000 t alumīnija
izstrādājumu gadā;
 nolietoto riepu reģenerācijai pirolīzes iekārtā – 1 095 t/gadā;
 sadzīves, ražošanas un bīstamo atkritumu apsaimniekošanai saskaņā ar aprakstu B
sadaļā. Plānotais pieņemto atkritumu daudzums saskaņā ar atļaujas 21. tabulu;
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 Granīta ielā 31 k-18, Aconē, Salaspils novadā:
 NTL apstrādei ar apjomu līdz 100 t/gadā;
 šķiroto atkritumu savākšanas laukuma darbībai;
 eļļas filtru apstrādei;
 preču iznīcināšanai ar apjomu;
 šķirošanas un pārkraušanas stacijas darbībai;
 bateriju un akumulatoru apsaimniekošanai;
 sadzīves, ražošanas un bīstamo atkritumu apsaimniekošanai saskaņā ar aprakstu B
sadaļā. Plānotais pieņemto atkritumu daudzums saskaņā ar atļaujas 21. tabulu.
2. Pirms piesārņojošas darbības atļaujas Nr.RI12IA0002 (iepriekš atļauja izsniegta citai
juridiskai personai) izsniegšanas paredzētajai darbībai – alumīnija lūžņu pārstrāde
(pārkausēšana) – 2009. gadā veikta Ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra. Vides pārraudzības
valsts birojs (turpmāk – Birojs) izsniedza Atzinumu Nr.5 par alumīnija lūžņu pārstrādes
(pārkausēšanas) ražotnes izveides Salaspils novada Aconē ietekmes uz vidi novērtējuma
noslēguma ziņojumu. Pārvalde 2009.gada martā izsniegusi tehniskos noteikumus alumīnija lūžņu
pārstrādes (pārkausēšanas) ražotnes izveidei, Pārvalde 2011.gada maijā veikusi sākotnējo
izvērtējumu jaunu iekārtu uzstādīšanai – iekārtu alumīnija izstrādājumu ražošanai no alumīnija
lietņiem un pirolīzes iekārtas nolietotu riepu apsaimniekošanai, 2011.gada augustā izsniegusi
tehniskos noteikumus minēto iekārtu uzstādīšanai.
3. Darbības vietā Granīta ielā 31 k-18, Aconē, Salaspils novadā (iepriekšējā adrese – „Dauguļi
2” Aconē, Salaspils novadā) iepriekš 13.04.2010. bija izsniegta B kategorijas piesārņojošas
darbības atļauja AS „A Holding” (bij. SIA „DĪLERS”) Nr. RI10IB0049, kas saskaņā ar
Pārvaldes 31.03.2017. pieņemto Lēmumu Nr.RI17VL0143 par AS „A Holding” izsniegtās B
kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas Nr.RI10IB0049 pārskatīšanas un atjaunošanas
procedūras uzsākšanu un Vides pārraudzības valsts biroja (turpmāk – Birojs) 10.07.2017.
pieņemto lēmumu Nr. 35s par Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes 2017.
gada 31. marta lēmuma Nr.RI17VL0143 „par AS „A Holding” izsniegtās B kategorijas
piesārņojošās darbības atļaujas Nr.RI10IB0049 pārskatīšanas un atjaunošanas procedūras
uzsākšanu” apstrīdēšanu tika iekļauta A kategorijas piesārņojošas darbības atļaujā
Nr.RI12IA0002.
Adresē Granīta ielā 31 k-18, Aconē, Salaspils novadā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra
nav veikta, nav veikts sākotnējais ietekmes uz vidi novērtējums, 2011. gada maijā izsniegti
tehniskie noteikumi bīstamo atkritumu savākšanas punkta izveidei mazās mehanizācijas
darbnīcas rekonstrukcijas vietā.
Pārvalde 26.10.2011. izsniedza SIA „ALL recycling” (iepriekš atļauja izsniegta citai juridiskai
personai) B kategorijas piesārņojošas darbības atļauju Nr.RI11IB0128 (ar grozījumiem līdz
12.02.2018.). Atļauja izsniegta veselības aprūpes atkritumu apstrādei iekārtā SteriMed, kā arī
elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu apsaimniekošanai, t.sk., izjaukšanai un citu
bīstamu/nebīstamu atkritumu apsaimniekošanai. Adresē Granīta ielā 31 k-19, Aconē, Salaspils
novadā (iepriekšējā adrese „Dauguļi 1”, Acone, Salaspils novads) ietekmes uz vidi novērtējuma
procedūra nav veikta, 2011. gada jūnijā veikts sākotnējais ietekmes uz vidi novērtējums –
veicamo darbību klāsta paplašināšanai, 2009.gada jūlijā izsniegti tehniskie noteikumi apstrādes
iekārtu uzstādīšanai.
4. Minētajās atļaujās (ar grozījumiem) līdz šim veiktas dažādas izmaiņas, lielākoties, kas
saistītas ar apsaimniekojamo atkritumu apjoma pieaugumu.
5. SIA „ALL recycling” ar 10.09.2018. iesniegumu lūdz pārskatīt atļaujas B kategorijas
piesārņojošas darbības atļaujas Nr.RI11IB0128 nosacījumus un integrēt šo piesārņojošo darbību
uzņēmuma A kategorijas piesārņojošas darbības atļaujā Nr.RI12IA0002, vienlaikus veicot arī
izmaiņas piesārņojošā darbībā.
6. Pārvalde izvērtēja uzņēmuma iesniegumu un konstatēja, ka uzņēmums paredzējis veikt virkni
jaunu darbību, kas līdz šim atļaujā nav iekļautas un nav vērtētas, piemēram, izmantot alternatīvu
kurināmo alumīnija kausēšanas iekārtās - dabasgāzes vietā sadedzināšanas iekārtās kā kurināmo
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izmantot pirolīzes eļļu vai atstrādātās eļļas, esošajā riepu pirolīzes iekārtā ievietot ne tikai riepas,
bet arī citus atkritumus (saskaņā ar iesnieguma pavadvēstuli – gumijas un plastmasas atkritumi),
kineskopu un luminiscento lampu stiklu plānots izmantot alumīnija sakausējumu ražošanā,
granulu apkures katla darbības nodrošināšanai (iesniegumā – enerģijas ražošanai) plānots
izmantot pirolīzes procesā iegūto tehnisko oglekli un „dažus degošos atkritumus”, tāpat plānots
uzstādīt jaunu divkameru alumīniju kausēšanas krāsni MultiMelter lūžņu kausēšanai, daļai
atkritumu piemēroti reģenerācijas kodi, kas līdz šim atļaujā nav tikuši iekļauti, savukārt
iesniegtajā iesniegumā to piemērošana nav pamatota, kā arī uzņēmums plāno palielināt atsevišķu
veidu apsaimniekojamo atkritumu daudzumus, t.sk., vienlaicīgi uzglabājamos atkritumu
apjomus, un papildinot atļauju ar jaunām atkritumu klasēm.
Pārvalde 25.09.2018. uzņēmumam nosūtīja vēstuli Nr. 4.5.-096701, kurā norādīja, ka bīstamo
atkritumu sadedzināšanai - jāveic ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra atbilstoši likuma „Par
ietekmes uz vidi novērtējumu” 1. pielikuma 14. punktu – bīstamo atkritumu apglabāšanas
vietas, kā arī to sadedzināšanas un ķīmiskās pārstrādes iekārtas.
Tāpat Pārvalde informēja, ka visas izmaiņas, kas iekļautas uzņēmuma iesniegumā un kas līdz
šim nav vērtētas, t.sk., kausēšanas krāšņu nomaiņai, atkritumu izmantošanai kā piedevas
alumīnija sakausējumu ražošanā, kurināmā izmaiņas, citu atkritumu nebīstamu sadedzināšana,
apsaimniekojamo atkritumu apjoma palielinājumam u.c. izmaiņas nepieciešams vērtēt ietekmes
uz vidi izvērtējuma procedūras ietvarā atbilstoši likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu”
2.pielikuma 11. punkta 21 apakšpunktam - atkritumu pārstrādes un apstrādes iekārtas, ja to
jauda ir 5 tonnas diennaktī (visas darbības, uz kurām neattiecas šā likuma 1. pielikums), un/vai
saskaņā ar šā likuma 3.2 pantā noteikto.
Tāpat Pārvalde vērsa uzmanību, ka iesniegumā nav sniegts gan paredzētās darbības, gan esošās
darbības izvērtējums atbilstoši labākajiem pieejamajiem tehniskajiem paņēmieniem nozarē, t.sk.,
citu atkritumu (luminiscento lampu, kineskopu) izmantošana alumīnija sakausējumu ražošanā,
alternatīva kurināmā izmantošana. Iesniegumam nav pievienots gan esošās, gan paredzētās
darbības izvietojuma shēma, tāpat nav pievienota atkritumu izvietojuma shēma, nav iesniegta
atkritumu plūsmas shēma, nav pamatota reģenerācijas kodu piemērošana u.c. dokumenti, kas
pamatotu un būtu nepieciešami uzņēmuma paredzēto izmaiņu veikšanai atļaujā. Pārvalde vēstulē
informēja, ka iesniegums izmaiņām atļaujā iesniedzams pēc ietekmes uz vidi novērtējuma
procedūras veikšanas vai ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras veikšanas.
7. SIA „ALL recycling” 17.10.2018. iesniedza iesniegumu, kurā norādīja, ka nepiekrīt Pārvaldes
vēstulē sniegtajam viedoklim. No uzņēmuma vēstules Pārvalde secina, ka SIA „ALL recycling”
nepiekrīt Pārvaldes viedoklim un neplāno iesniegt iesniegumu sākotnējā ietekmes uz vidi
izvērtējuma procedūrai.
8. Tāpat saskaņā ar Pārvaldes 16.10.2018. veikto pārbaudi, par ko 08.11.2018. sastādīts
Ziņojums par pārbaudes rezultātiem Nr. 664-041/2018 konstatēts un secināts, ka uzņēmuma jau
esošajā piesārņojošā darbībā (atļaujas Nr.RI11IB0128 un Nr.RI12IA0002) ir atkāpes no atļaujā
noteikto nosacījumu ievērošanas, kā arī atkāpes no citos vides aizsardzību reglamentējošos
normatīvajos aktos noteiktajām vides aizsardzības prasībām, piemēram, Granīta ielā 31 k-18 tiek
uzglabāti veselības aprūpes atkritumi, kas nav noteikti atļaujā; nolietoti transportlīdzekļi netiek
atbilstoši uzglabāti un arīdzan to apstrāde netiek veikt atbilstoši MK 22.02.2011. noteikumu Nr.
135 „Noteikumi par nolietotu transportlīdzekļu pārstrādi un apstrādes uzņēmumiem noteiktajām
vides prasībām” u.c.
9. Tā kā uzņēmuma viedoklis un Pārvaldes viedoklis atšķiras, Pārvalde saskaņā ar MK
30.11.2010. noteikumos Nr. 1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas
piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību
veikšanai”, likuma „Par piesārņojumu” 28. panta septītās daļas 1.punktā noteikto – Valsts vides
dienests var atcelt izdoto atļauju, lemt par atteikumu izdot atļauju vai grozīt izdotās atļaujas
nosacījumus, ja tiek konstatēts, ka operators nesniedz Valsts vides dienesta pieprasīto
informāciju, kas nepieciešama lēmuma pieņemšanai par atļaujas izsniegšanu, atļaujas izdošanu
vai atļaujas nosacījumus grozīšanu, uzsākot jaunu A vai B kategorijas darbību vai veicot būtiskas
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izmaiņas esošajā A vai B kategorijas darbībā. Saskaņā ar likumā „Par piesārņojumu” noteikto
viens no priekšnosacījumiem atļaujas izsniegšanai (vai grozījumu veikšanai) ir paredzēto darbību
ietekmju izvērtēšana saskaņā ar likumu „Par ietekmes uz vidi novērtējumu”.
Lēmums:
Ņemot vērā konstatētos faktus un to izvērtējumu, kā arī ievērojot Administratīvā procesa likuma
55. panta 1. punktu, 64. panta pirmo daļu un 67. pantu, Pārvalde nolemj atteikt veikt izmaiņas
A kategorijas piesārņojošas darbības atļaujā Nr.RI12IA0002.
Adresātam uzliktais tiesiskais pienākums:
Lēmums Nr.RI18VL0257 ir neatņemama A kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas Nr.
RI12IA0002 sastāvdaļa kopš lēmuma spēkā stāšanās dienas. Atļaujas turētāja pienākums ir veikt
piesārņojošo darbību atbilstoši atļaujā un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.
Piemērotās tiesību normas:
1. Likuma „Par piesārņojumu” 28. panta septītā daļa, 32. panta trešās daļas 5.punkts, 32.
panta trešā prim daļa, 50. panta pirmā daļa.
2. Administratīvā procesa likuma 55. panta 1. punkts, 64. panta pirmā daļa un 67. pants.
Norāde, kur un kādā termiņā šo administratīvo aktu var apstrīdēt vai pārsūdzēt:
Atbilstoši likuma „Par piesārņojumu” 50. panta pirmajai daļai un Administratīvā procesa likuma
77. pantam, 79.panta pirmajai daļai šo Pārvaldes lēmumu var apstrīdēt viena mēneša laikā Vides
pārraudzības valsts birojā, iesniegumu iesniedzot Pārvaldē, Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV-1045.
Direktore

D. Kalēja

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO
PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU
Ābele 67084271
liene.abele@lielriga.vvd.gov.lv
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