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1.§
Par Recipo AB iesniegumu par plastmasas otrreizējās pārstrādes
līnijas darbības uzsākšanu Industriālā parka teritorijā Bitēnu ielā 14, Aizkrauklē
Aizkraukles novada pašvaldība ir saņēmusi Recipo AB, Zviedrijas reģistrācijas
Nr.5590777446, Stokholma, Tyska Brinken 30, Box 7019, Zviedrija, 10386 iesniegumu (reģistrēts
04.07.2018. Nr. 2.1-3/1/18/306) (turpmāk tekstā – Iesniegums) ar lūgumu pieņemt lēmumu par
plastmasas otrreizējās pārstrādes līnijas darbības uzsākšanu industriālā parka teritorijā Bitēnu ielā 14,
Aizkrauklē, Aizkraukles novadā. Iesniegumu Recipo AB pamato ar Atkritumu apsaimniekošanas
likuma 8.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka pašvaldība pieņem lēmumu par jaunu sadzīves
atkritumu savākšanas, dalītās vākšanas, šķirošanas, sagatavošanas pārstrādei un reģenerācijas vai
apglabāšanas iekārtu un infrastruktūras objektu, kā arī atkritumu poligonu izvietošanu savā
administratīvajā teritorijā atbilstoši atkritumu apsaimniekošanas valsts plānam un reģionālajiem
plāniem. Iesniegumam pievienoti sekojoši dokumenti:
1. Informācija par uzņēmuma Recipo AB plastmasas otrreizējās pārstrādes projektu Latvijā.
2. Plastmasas pārstrādes līnijas principiālā shēma.
3. Atļauja B kategorijas piesārņojošai darbībai (turpmāk tekstā – Atļauja), kura izsniegta
iepriekšējam plastmasas pārstrādes līnijas īpašniekam atļauja SIA “UrbanPlast”.
4. Detalizēts ražošanas procesa apraksts, kurš satur sekojošu informāciju:
4.1. Darbībai paredzētās vietas apraksts, izvēles pamatojums;
4.2. Informācija par ražošanas procesā izmantojamajām izejvielām;
4.3. Ražošanas procesa tehnoloģiskais apraksts;
4.4. Informācija par ražošanai nepieciešamajiem resursiem.
Aizkraukles novada pašvaldības pārstāvji ir tikušies ar Recipo AB pārstāvjiem (turpmāk tekstā
– Iesniedzēji). Tikšanās laikā Iesniedzēji informēja pašvaldību par pārstrādes līnijas darbības
principiem un jaudu, izejvielu avotiem, to daudzumiem, darbībai nepieciešamajiem energoresursiem,
piesārņojuma draudiem un citiem riskiem, darbaspēka nepieciešamību un tā avotiem un citiem
pašvaldību interesējošiem jautājumiem.
Pēc iegūtās informācijas, Aizkraukles novada dome konstatē:
1. Atļauja, kura izsniegta iepriekšējam plastmasas pārstrādes līnijas īpašniekam SIA
“UrbanPlast”, izdota 2012.gadā, kā izejmateriāls uzrādīti papīra un kartona pārstrādes
atkritumi, t.i. otrreizējās pārstrādes polietilēns 97%, pārējie komponenti - papīrs, kartons,
alumīnijs -3 %, kuri tiks saņemti ar autotransportu sapresētās ķīpās. Tāpat Atļaujā minēts, ka
izejvielas nav paredzēts šķirot un mazgāt, turpretim pārstrādes līnijas principiālajā shēmā kā
vieni no galvenajiem posmiem ir izejvielu šķirošana un berzes tipa mazgāšana. Konstatējama
Atļaujas neatbilstība pārstrādes līnijas principiālajai shēmai.
2. Atļaujā uzrādīts, ka ražošanas procesā izejmateriālam tiek pievienota adhēzijas vielas
(saistvielām) – citronskābes monohidrātu (aptuveni 0,5 % nokopējās masas), etiķskābi
(aptuveni 0,05 % no kopējās masas), polifosfāta amoniju (aptuveni 0,2% no kopējās masas),
vasku (aptuveni 0,002 % no kopējās masas), kā arī armējošām vielām –liniem vai stikla
šķiedrām (aptuveni 0,002 % no kopējās masas), nano māliem (aptuveni 0,002 % no kopējās
masas). Principiālajā shēmā nav atrodamas norādes par šādu materiālu pievienošanu. Tāpat
mutiskajā sarunā netika iegūta informācija par ķīmisko vielu pielietošanu.
3. Atļaujā norādīts – pēc ekstrūdera masa, lai paātrinātu atdzesēšanas procesu, tiek vadīta caur
ūdeni 10 m garā seperatorā. Ūdens no seperatora -1,6m3/dnn vienreiz diennaktī tiek nomainīts

un pēc līguma nodots SIA “Daugavpils ūdens”. Pēc mutiski saņemtās informācijas,
mazgāšana ir slēgts cikls, izmantotie filtri tiek nodoti utilizācijai, ūdens ražotnei vajadzīgs
tikai sadzīves vajadzībām. Konstatējama Atļaujas neatbilstība pārstrādes līnijas principiālajai
shēmai.
No iepriekš minētā Aizkraukles novada dome secina, ka iesniegtā Atļauja neatbilst plastmasas
pārstrādes līnijas principiālajai shēmai un nav arguments objektīva lēmuma pieņemšanai.
Pēc mutiski iegūtās informācijas Aizkraukles novada dome konstatē:
1. Ražošanas procesā tiek izmantotas importētas izejvielas, plastmasas atkritumi, pārstrādātās
plastmasas apjoms darbojoties ar pilnu jaudu 6 t diennaktī, vai 150 t mēnesī. Izejvielas un
gatavā produkcija tiek transportētas ar autotransportu.
2. Nepieciešamie energoresursi: elektriskā jauda 0,9 MW, gāzes patēriņš sadzīves vajadzībām
50 000 nm3 gadā.
3. Iesniedzēji mutiski informēja, ka nepastāv piesārņojumu riski, draudi tehnoloģiskajam
procesam ir ugunsbīstamība.
4. Paredzams, ka ražotnē strādās līdz 25 darbinieki. Daļai no darbiniekiem nepieciešamas
atbilstošas zināšanas un iemaņas, tāpēc vietējo darba spēku paredzēts izmantot ierobežotā
skaitā.
5. Ražotni paredzēts izvietot Aizkraukles Industriālā parka teritorijā, pilsētas rūpniecības rajonā.
Esošais Aizkraukles novada teritorijas plānojums pieļauj iesniegumā minēto pārstrādes
ražošanas veidu paredzētajā teritorijā. Attālums līdz tuvākajai dzīvojami mājai 420m.
Izskatījusi Iesniedzēja Iesniegumu, iepazinusies ar Iesniegumam pievienotajiem materiāliem,
mutiski sniegto informāciju, ievērojot augstāk minēto, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām’’
15.panta desmito punktu un 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot: PAR – 9 balsis
(Edgars BRICIS, Ingūna GRANDĀNE, Edgars RATNIEKS, Arvis UPĪTS, Leons LĪDUMS, Anta
TEIVĀNE, Zane ROMANOVA, Anita OSTROVSKA, Valdis PADOMS), PRET – 4 balsis
(Armands KASPARĀNS, Nikolajs SOKOLS, Guntis JANKOVSKIS, Ludmila UŠAKOVA),
ATTURAS – nav, Aizkraukles novada dome NOLEMJ:
1)

Atļaut Recipo AB izvietot plastmasas pārstrādes ražotni Aizkraukles Industriālā parka
teritorijā, Bitēnu ielā 14, Aizkrauklē, ar nosacījumu, ka gadījumā, ja Aizkraukles novada
pašvaldības Būvvalde, izvērtējot nepieciešamo dokumentāciju ražošanas ieceres atbilstības
Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, akceptē tos.

2)

Uzdot Recipo AB iesniegt Aizkraukles novada pašvaldības Būvvaldē nepieciešamo
dokumentāciju ražošanas ieceres, atbilstības Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem,
izvērtēšanai un lēmuma pieņemšanai.

3)

Lēmums, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, stājas spēkā ar brīdi,
kad tas paziņots adresātam, bet sūtot pa pastu - septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā.

4)

Lēmumu, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 79. un 189.panta pirmo daļu, viena mēneša
laikā no tā spēkā stāšanās brīža var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu
namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona - pēc deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā
īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona - pēc juridiskās adreses).

5)

Kontroli par lēmuma izpildi uzdot domes priekšsēdētāja vietniekam Eināram ZĒBERGAM.

6)

Lēmumu nosūtīt Iesniedzējam uz e-pasta adresi: tojanisabols@gmail.com.

Sēdes vadītājs,
Domes priekšsēdētājs
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