
Pārskats par iekārtām, kurās sadedzināja atkritumus 2011. gadā

Pārskatā  ir  apkopoti  dati  par  iekārtām  (uzņēmumiem),  kurā  notiek  dažāda 
veida atkritumu sadedzināšana vai līdzsadedzināšana un kuri atskaitās par šāda veida 
darbībām  valsts  statistiskā  pārskata  “Nr.3  –  Pārskats  par  atkritumiem”  ietvaros. 
Pārskats veidots balstoties uz 2011.gada 24. maija Ministru kabineta noteikumu Nr. 
401 "Prasības atkritumu sadedzināšanai un atkritumu sadedzināšanas iekārtu darbībai" 
69.punktu, kas paredz publicēt  Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra 
(LVĢMC) mājas lapā visu atkritumu sadedzināšanas un līdzsadedzināšanas iekārtu 
(uzņēmumu) sarakstu.
 

Uzņēmumi  (iekārtas)  ir  atlasīti,  pamatojoties  uz  Valsts  statistikas  pārskata 
„Nr.3  –  Pārskats  par  atkritumiem”  savāktiem  un  apkopotiem  datiem  par  2011.g. 
Sadedzināšanas  darbības  noteiktas  balstoties  uz  2011.  gada  26.  aprīļa  Ministru 
kabineta  noteikumiem  Nr.319  „Noteikumi  par  atkritumu  reģenerācijas  un 
apglabāšanas  veidiem”.  Atkritumu  sadedzināšanai  atbilst  sekojoši  pārstrādes  un 
apglabāšanas veidi:

- sadedzināšana  – „R1  -  Atkritumu  izmantošana  galvenokārt  par 
degvielu vai citā veidā, lai iegūtu enerģiju”,

- apglabāšana – „D10 - Sadedzināšana uz sauszemes”.

Dati  par  atkritumu  sadedzināšanas  iekārtām  (uzņēmumiem)  ir  apkopoti 
1.tabulā,  uzrādot  sadedzināto  atkritumu  veidu  un  daudzumu.  Visām  lielākajām 
atkritumu apstrādes iekārtām ir izsniegtas atbilstošās atļaujas noteiktām darbībām ar 
atkritumiem.

MK noteikumi Nr. 401 neparedz ziņošanu par iekārtām, kas sadedzina:

-  augu izcelsmes atkritumus no lauksaimnieciskās un mežsaimnieciskās darbības;
-  augu izcelsmes atkritumus no pārtikas pārstrādes rūpniecības, ja tiek izmantots 
sadedzināšanas procesā iegūtais siltums;
- šķiedrveida augu izcelsmes atkritumus no neapstrādātas celulozes ražošanas, kā arī 
ražojot papīru no celulozes, ja līdzsadedzināšanas process notiek ražošanas vietā un 
tiek izmantots sadedzināšanas procesā iegūtais siltums;
- koksnes atkritumus, izņemot tādus koksnes atkritumus, kuros pēc pārstrādes ir vai 
var būt halogēnus saturoši organiski savienojumi vai smagie metāli;
- korķa pārstrādes atkritumus;
- dzīvnieku izcelsmes blakusproduktus, kas nav paredzēti cilvēku patēriņam;
- radioaktīvus atkritumus;
- atkritumus, kuri rodas naftas vai gāzes izpētes vai ieguves procesā iekārtās, kas 
atrodas jūrā, ja sadedzināšana notiek attiecīgajā iekārtā.

2011.g. SIA CEMEX pārsniedza sadedzināšanas normu 2 t/h, tāpēc par SIA 
CEMEX ir sagatavots un publicēts atsevišķs pārskats.

Salīdzinot  ar  2010.g.  sadedzinātais  atkritumu  daudzums  ir  ievērojami 
pieaudzis, jo ievērojami palielinājies sadedzināto atkritumu daudzums SIA „CEMEX” 
klinkera krāsnīs. 



Dotā atkritumu klasifikācija balstās uz 20011.gada 19.aprīļa Ministru kabineta 
noteikumiem Nr. 302 „Par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kas padara atkritumus 
bīstamus”. 

1. tabula

Uzņēmumi (iekārtas), kuras ir atskaitījušās par atkritumu sadedzināšanu 2011. 
gadā

Uzņēmuma (iekārtas) 
nosaukums

Atkritumu 
klases kods Atkritumu nosaukums Sadedzinātais 

daudzums  (t)

R1 - Atkritumu izmantošana galvenokārt par degvielu vai citā veidā, lai iegūtu enerģiju
“CEMEX” SIA, Brocēnu 
cementa rūpnīca

100999 Citi šīs grupas atkritumi 7357.380
160103 Nolietotas riepas 16171.000
191207 Koksne, kas neatbilst 191206 klasei 4176.000
191210 Sadedzināmi atkritumi (no atkritumiem 

iegūts kurināmais) 98358.260

“EKO OSTA” SIA 130208* Citas motoreļļas, pārnesumu eļļas un 
smēreļļas 2325.850

190809 Tauku un eļļas maisījums no eļļas un ūdens 
atdalītājiem, kas satur tikai pārtikas eļļas un 
taukus

6.119

190810* Tauki un eļļas no eļļas un ūdens atdalītājiem, 
kas neatbilst 190809 klasei 6.000

“LIEPĀJAS SEZ 
PĀRVALDE”, naftas 
produktus saturošo NAI

130506* Eļļas un ūdens atdalīšanas iekārtu naftas 
produkti 115.1

“OVI RĪGA” SIA 050105* Izlijuši naftas produkti, naftas noplūdes 200.0
“VEREMS”Rēzeknes 
speciālās ekonomiskās zonas 
SIA

060502* Notekūdeņu vietējās attīrīšanas iekārtu 
dūņas, kuras satur bīstamas vielas 16.9

D10 - Sadedzināšana uz sauszemes 
“LIEPĀJAS REĢIONĀLĀ 
SLIMNĪCA” SIA

 
180102

 Cilvēka ķermeņa anatomiskās daļas un 
orgāni, kā arī asinis, asins preparāti, asins 
komponenti un to iepakojums, kuri nav 
infekciozi un neatbilst 180103 klasei

 
0.550

180103* Atkritumi, kuru savākšanai un uzglabāšanai 
ir noteiktas īpašas prasības, lai novērstu un 
aizkavētu infekcijas izplatīšanos

0.125

“DAUGAVPILS 
REĢIONĀLĀ SLIMNĪCA” 
SIA

180103* Atkritumi, kuru savākšanai un uzglabāšanai 
ir noteiktas īpašas prasības, lai novērstu un 
aizkavētu infekcijas izplatīšanos

12.021

 Kopā: 128745.305

* - bīstamie atkritumi

Pārskatu sastādīja:
LVĢMC
Intars Cakars
tel: +371 67032034
e-mail: intars.cakars@lvgmc.lv 


