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

Rīgā

11.10.2021

Lēmums Nr. 5-02/27 
par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu

Adresāts: 

Sabiedrība  ar  ierobežotu  atbildību  “INNOTEH”, reģistrācijas Nr. 41503052838,  juridiskā
adrese:  Sporta iela 6, Krāslava, Krāslavas novads, LV-5601, ražotnes adrese:  “Mežāre 2”,
Pritikina,  Naujenes  pagasts,  Augšdaugavas  novads,  LV-5462; e-pasts:
alexeihomutinin@gmail.com (turpmāk – Ierosinātāja).

Paredzētās darbības nosaukums: Plastmasas atkritumu un nolietoto riepu un citu gumijas
atkritumu pārstrāde (turpmāk – Paredzētā darbība). 

Paredzētās darbības iespējamā norises vieta: 

“Mežāre 2” (kadastra Nr. 44740040151), Pritikina, Naujenes pagasts, Augšdaugavas novads,
LV-5462 (turpmāk – Darbības vieta).

Īss paredzētās darbības raksturojums, faktu konstatācija un apsvērumi lēmuma satura
noteikšanai:

1. Vides  pārraudzības  valsts  birojs  (turpmāk  -  Birojs)  2021. gada  13. septembrī  saņēma
Ierosinātājas  2021. gada  31. augusta  “Iesniegums  sākotnējam  izvērtējumam” un
2021. gada  31. augusta  “Iesniegums  tehnisko  noteikumu  saņemšanai” (turpmāk  kopā
saukts – Iesniegums). 

2. Saskaņā ar Iesniegumu:

2.1. Paredzētās darbības ietvaros Darbības vietā, izmantojot pirolīzi, plānota plastmasas
atkritumu  un  nolietoto  riepu  un  citu  gumijas  atkritumu  pārstrāde.  Gadā  plānots
pārstrādāt līdz 800 t/gadā plastmasas atkritumus, līdz 2 300 t/gadā nolietotas riepas
un citus gumijas atkritumus. Atkritumu pārstrādei plānots uzstādīt divas rūpnieciski
izgatavotas  pirolīzes  līnijas  (katrs  reaktors  ar  ietilpību  10 t)  un papildu  pirolīzes
līniju  ar  reaktora  ietilpību  1  t.  Atbilstoši  Iesniegumam,  -  kā  blakusprodukti
plastmasas un gumijas atkritumu pirolīzes un termiskās sadalīšanās laikā veidosies
pirolīzes gāze (apmēram 10 %) un šķidrā pirolīzes degviela (apmēram 35-45 %), ko
plānots izmantot pirolīzes tehnoloģiskā procesa nodrošināšanai.

2.2. Atbilstoši  Daugavpils  novada  domes  2021. gada  8. aprīļa  vēstulē  Nr. 2.1-13/256
sniegtajai  informācijai  Darbības  vieta  atrodas  funkcionālās  zonas
“Lauksaimniecības teritorija (L)” apakšzonā “Vēsturiski blīvi apdzīvotas teritorijas
(L-2)”1. Lai  varētu  realizēt  Paredzēto  darbību,  Ierosinātājai  jāizstrādā

1 Saskaņā ar 2014. gada 2. jūlija saistošajiem noteikumiem Nr. 13 “Daugavpils novada teritorijas plānojum 
2012.-2023. gadam teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa”.



lokālplānojums. Darbības vietas tuvākā apkārtnē atrodas vairākas dzīvojamās mājas.
Tuvākās  dzīvojamās  mājas  atrodas  D  virzienā  apmēram  20 m  attālumā  un  ZA
virzienā apmēram 50 m attālumā no Darbības vietas.  

2.3. Saskaņā ar Dabas aizsardzības pārvaldes uzturēto dabas datu pārvaldības sistēmu
“Ozols”  tuvākās  īpaši  aizsargājamās  dabas  teritorijas,  kas  ir  arī  Natura  2000
teritorijas, – aizsargājamā ainavu apvidū  “Augšdaugava” ietilpstošais dabas parks
“Daugavas loki”, kas atrodas ~ 2,6 km attālumā uz D, DR no Darbības vietas. 

3. No  Ministru kabineta  2011.  gada  24.  maija  noteikumu  Nr.  401  “Prasības  atkritumu
sadedzināšanai  un  atkritumu sadedzināšanas  iekārtu  darbībai” (turpmāk –  Noteikumi
Nr. 401) 2. punkta izriet,  ka noteikumi attiecas,  tai  skaitā  uz stacionārām vai mobilām
tehniskām iekārtām vai  aprīkojumiem,  kas  paredzēti  atkritumu  termiskai  pārstrādei  ar
sadedzināšanā iegūtās siltumenerģijas reģenerāciju vai bez tās, atkritumus oksidējot, kā arī
citiem atkritumu termiskās pārstrādes veidiem (tai  skaitā pirolīzi,  gazifikāciju,  plazmas
procesiem), ja pēc pārstrādes radušās vielas pēc tam tiek sadedzinātas (Noteikumu Nr. 401
2.1.  punkts).  Atbilstoši  Eiropas  Parlamenta  un  Padomes  direktīvas  2010/75/ES  (2010.
gada 24. novembris) par rūpnieciskajām emisijām (piesārņojuma integrēta novēršana un
kontrole) I nodaļas 3. panta 40. punktam  “atkritumu sadedzināšanas iekārta” ir jebkura
stacionāra  vai  mobila  tehniska  ierīce  un  iekārta,  kas  paredzēta  atkritumu  termiskai
pārstrādei  ar  sadedzināšanā  iegūtās  siltumenerģijas  reģenerāciju  vai  bez  tās,  veicot
atkritumu  sadedzināšanu  oksidējot,  kā  arī  ar  citiem  termiskās  apstrādes  procesiem,
piemēram, pirolīzi, gazificēšanu vai plazmas procesu, ja šādā apstrādē radušās vielas pēc
tam sadedzina. Ņemot vērā Ierosinātājas Paredzēto darbību un minētajās tiesību normās
noteikto, Ierosinātājas Paredzētā darbība klasificējama kā sadedzināšanas iekārta, uz kuru
attiecināmi Noteikumi Nr. 401.

4.  Novērtējuma likuma 7. pants paredz, ka paredzēto darbību, kas minēta šā likuma 4. panta
pirmās  daļas  1.  un  4. punktā,  ierosinātājs  piesaka  Birojam,  iesniedzot  rakstveida
iesniegumu, bet šā likuma 14.1  panta pirmā  prim daļa paredz, ka Birojs par  ietekmes uz
vidi novērtējuma procedūras piemērošanu izdod lēmumu.

5. Ņemot vērā plānoto pārstrādājamo atkritumu daudzumu, Ierosinātājas Paredzētā darbība
atbilst  Novērtējuma likuma 4. panta pirmās daļas 1) punktam “paredzētajām darbībām,
kuras  ir  saistītas  ar  Novērtējuma  likuma 1.     pielikumā   minētajiem  objektiem”,  proti,
Paredzētā  darbība  atbilst  šā  likuma  1. pielikuma  16. punktam  -  sadzīves  atkritumu
sadedzināšanas un ķīmiskās  pārstrādes  iekārtas,  ja  pārstrādes apjoms ir  10 tonnu un
vairāk diennaktī un tādējādi, ietekmes uz vidi novērtējuma veikšana ir obligāta.

6. Ņemot vērā minēto, Birojs konstatē, ka izdodams lēmums par IVN piemērošanu. Saskaņā
ar  Novērtējuma  likuma  15. panta  pirmajā  daļā  noteikto,  “ja  ir  saņemts  kompetentās
institūcijas lēmums, ka veicams paredzētās darbības ietekmes novērtējums, ierosinātājs
vismaz  vienā  pašvaldības  izdotajā  laikrakstā  vai  citā  vietējā  laikrakstā  publicē
paziņojumu  par  paredzēto  darbību  un  sabiedrības  iespēju  iesniegt  rakstveida
priekšlikumus par šīs darbības iespējamo ietekmi uz vidi, kā arī individuāli informē tos
nekustamo  īpašumu  īpašniekus  (valdītājus),  kuru  nekustamie  īpašumi  robežojas  ar
paredzētās  darbības  teritoriju.  Ierosinātājs  minēto  paziņojumu ievietošanai  mājaslapā
internetā  elektroniski  iesniedz  kompetentajai  institūcijai  un  pašvaldībai,  kuras
administratīvajā teritorijā tiek plānota paredzētā darbība”. 

7. Ievērojot  Novērtējuma  likuma  15. panta  otrās  daļas  nosacījumu,  kā  arī  ņemot  vērā
Paredzētās  darbības  specifiku  un  Darbības  vietas  attālumu  līdz  dzīvojamajām  mājām
nosakāms, ka sākotnējās sabiedriskās apspriešanas ietvaros organizējama arī  sākotnējās
sabiedriskās  apspriešanas  sanāksme,  un  tās  nepieciešamība  saistīta  gan  ar  plānotās
darbības apjomu un mērogu, gan ar ietekmes telpisko izplatību un tās sagaidāmo ilgumu.
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https://likumi.lv/doc.php?id=51522#piel1


Birojs  vērš  Ierosinātājas  uzmanību,  ka  sabiedriskās  apspriešanas  organizēšanas
nosacījumus  pašlaik  papildus  noteic  arī  likuma  “Covid-19  infekcijas  izplatības
pārvaldības likums” 20. pants.

8. Novērtējuma  likuma  16. panta  pirmā  daļa  paredz,  ka  pēc  ierosinātāja  rakstveida
pieprasījuma kompetentā institūcija, kas konkrētajā gadījumā ir Birojs, izstrādā un nosūta
ierosinātājam  programmu,  kas  ietver  prasības  attiecībā  uz  informācijas  apjomu  un
detalizācijas  pakāpi,  kā  arī  ietekmes  novērtējuma  turpmākai  veikšanai  nepieciešamo
pētījumu un organizatorisko pasākumu kopumu. Savukārt  Ministru kabineta 2015. gada
13. janvāra noteikumu Nr. 18 “Kārtība, kādā novērtē paredzētās darbības ietekmi uz vidi
un  akceptē  paredzēto  darbību” 29. punkts  noteic,  ka  paredzētās  darbības  ierosinātājs
rakstisku  pieprasījumu  par  programmas  izstrādāšanu  iesniedz  Birojā  ne  agrāk,  kā  pēc
paziņojuma  par  sākotnējo  apspriešanu  publicēšanas  atbilstoši  šo  noteikumu
22.1. apakšpunktam.

Izvērtētā dokumentācija:

Ierosinātājas 2021. gada 31. augusta  “Iesniegums sākotnējam izvērtējumam” un 2021. gada
31. augusta “Iesniegums tehnisko noteikumu saņemšanai”.

Lēmums: 

Piemērot  sabiedrībai  ar  ierobežotu  atbildību  “INNOTEH”, reģistrācijas Nr. 41503052838,
Paredzētajai  darbībai  –  plastmasas  atkritumu un nolietoto riepu un citu  gumijas  atkritumu
pārstrādei Mežāre 2” (kadastra Nr. 44740040151), Pritikina, Naujenes pagastā, Augšdaugavas
novadā – ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru.

Lēmuma pieņemšanas pamatojums: 

Novērtējuma likuma 4. panta pirmās daļas 1. un 4. punkts, 7. pants, 14.1 panta pirmā  prim
daļa,  šā  likuma  1. pielikuma  “Objekti,  kuru  ietekmes  novērtējums  ir  nepieciešams”
16. punkts.

Lēmuma apstrīdēšana:

Atbilstoši Novērtējuma likuma 14.1 panta otrajai daļai šo Biroja lēmumu var pārsūdzēt viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, iesniedzot sūdzību Administratīvās rajona tiesas
atbilstīgajā tiesu namā (Administratīvā  procesa likuma (turpmāk – APL)  189. panta pirmā
daļa) pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu
adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas.
Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam (APL 70. panta pirmā daļa).

Direktora p.i.,
Direktora vietniece / Piesārņojuma novērtēšanas daļas vadītāja  (paraksts*)  Indra Kramzaka

*Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu

Lēmums nosūtīts:
1. Augšdaugavas novada pašvaldībai, E. Adresē;
2. Valsts vides dienesta Latgales reģionālā vides pārvaldei, E. Adresē. 
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