
Pārskats par iekārtām, kurās sadedzināja atkritumus 2007. gadā

Pārskatā ir  apkopoti  dati  par  iekārtām  (uzņēmumiem),  kurās 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 2001.gada 17. jūlija Ministru kabineta noteikumu Nr. 
323 "Prasības atkritumu sadedzināšanai un atkritumu sadedzināšanas iekārtu darbībai" 
68.punktu, kas paredz publicēt Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūras 
mājas lapā visu atkritumu sadedzināšanas un līdzsadedzināšanas iekārtu (uzņēmumu) 
sarakstu.
 

No  uzskaitītajām  iekārtām  (uzņēmumiem)  SIA  „Cemex”  ir  vienīgais 
uzņēmums, kas pārsniedz MK noteikumos Nr.323 noteikto atkritumu sadedzināšanas 
jaudu  –  2  tonnas/stundā,  sākot  ar  kuru  atskaitīšanās  ir  obligāta.  Līdz  ar  to  SIA 
„Cemex”  ir  nepieciešams  iesniegt  Latvijas  Vides,  ģeoloģijas  un  meteoroloģijas 
aģentūrai  (LVĢMA)  plašāku  pārskatu  par  atkritumu  sadedzināšanas/līdz 
sadedzināšanas iekārtu darbību. “Cemex” pārskats ievietots LVĢMA mājas lapā kā 
atsevišķs dokuments. Dati par SIA „Cemex” sadedzinātajiem atkritumu daudzumiem 
2007.g. ņemti no viņu iesniegtā pārskata atbilstoši MK not. Nr. 323. 

Atkritumu veidam Plāva (klase – 100211) “Nr.3 – Pārskats par atkritumiem” 
Cemex uzrāda citu pārstrādes veidu (R4 - Metālu un metālu savienojumu pārstrāde 
vai attīrīšana). Šajā apkopojumā tas daudzums ir skaitīts kā sadedzināts, jo plāva tiek 
sadedzināta  klinkera  krāsnī.  Ne  vienmēr  atkritumu  pārstrādes  klasifikācija  precīzi 
norāda pārstrādes veidu.

Uzņēmumi (iekārtas) ir atlasīti, izmantojot ar valsts statistikas pārskatu „Nr.3 
– Pārskats par atkritumiem” savāktos un apkopotos datus un balstoties uz 2004. gada 
29. aprīļa Ministru kabineta noteikumu Nr.365 „Noteikumi par atkritumu pārstrādes, 
reģenerācijas  un  apglabāšanas  veidiem”  prasībām  par  darbību  ar  atkritumiem 
klasifikāciju.  Atkritumu sadedzināšanai un pārstrādei atbilst  sekojoši  pārstrādes un 
apglabāšanas kodi un veidi:

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

- apglabāšana – „D10 - Sadedzināšana uz sauszemes”.

Dati par atkritumu sadedzināšanu iekārtās (uzņēmumiem) ir apkopoti 1.tabulā, 
uzrādot  sadedzināto  atkritumu  veidu  un  daudzumu.  Visām  lielākajām  atkritumu 
apstrādes  iekārtām  ir  izsniegtas  atbilstošās  atļaujas  noteiktām  darbībām  ar 
atkritumiem,  taču  ne  visām  šajā  pārskatā  uzrādītām  iekārtām  (uzņēmumiem)  ir 
atkritumu sadedzināšanas atļaujas. 

Kopā 2007.g. ir sadedzinātas 13169,11 tonnas atkritumu, no tām:
Nebīstamie atkritumi – 5111,687 tonnas
tai skaitā:
koksnes atlikumi – 1365,296 t;
auto riepas – 3452,055 t.

Bīstamie  atkritumi  (BA)  –  8057,423 
tonnas
tai skaitā:
izlietotās eļļas – 4412,01 t;
metalurģiskā plāva – 2690,5 t;
bīstamie medicīniskie atkr. – 349,541 t;
šķīdinātāji – 40,85 t;
adsorbenti – 24,196 t.

http://www.vidm.gov.lv/vide/LIK/atkrit/L323.htm


Salīdzinot  ar  2006.g.  sadedzinātais  atkritumu  daudzums  ir  ievērojami 
samazinājies,  jo  ir  uzlabojusies  klasifikācija  attiecībā  uz  koksnes  atlikumiem.  Ja 
2006.g.  tika  uzrādītas  19890  t  sadedzināto  koksnes  atlikumu,  tad  2007.g.  tikai 
1365,296  t,  kas  atbilst  reālajai  situācijai,  jo  koksnes  atlikumu  sadedzinātājiem 
(praktiski  visām mazām katlu  mājām, kas  lieto  koksni  kā  kurināmo),  nav  nekādu 
atkritumu pārstrādes atļauju. Bīstamo atkritumu (BA) sadedzināšana ir saglabājusies 
iepriekšējo gadu līmenī. Ja 2006.g. par BA sadedzināšanu atskaitījās 62 uzņēmumi, 
tad 2007.g.  - tikai  26.  Starpība rodas tā iemesla dēļ,  ka 2007.g.  atskaitījās tikai  8 
uzņēmumi, kas sadedzina koksnes atlikumus, taču tiem vispār nevajadzētu atskaitīties 
par atkritumu sadedzināšanu.

Dotā  atkritumu  klasifikācija  balstās  uz  2004.gada  30.  novembra  Ministru 
kabineta noteikumiem Nr. 985 „Par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kas padara 
atkritumus bīstamus”. 

1. tabula

Organizācijas, kuras ir atskaitījušās par atkritumu sadedzināšanu 2007. gadā

Nr Organizācijas 
nosaukums

Organizācijas 
adrese

Atkritu
mu klase Atkritumu nosaukums Atkritumu 

daudzums
1.
 

'EKO OSTA' bezpeļņas 
SIA
 

Tvaika iela 39, Rīga, 
LV-1034
 

130208* Citas motoreļļas, 
pārnesumu eļļas un 
smēreļļas

1444,100

070504* Citi organiskie šķīdinātāji, 
mazgāšanas šķidrumi un 
atsālņi

300,000

2. 'APM L' SIA Salamandras iela 1, 
Rīga, LV-1024

150103 Koka iepakojums 28,028

3. 'DITTON 
PIEVADĶĒŽU 
RŪPNĪCA' AS

Višķu iela 17, 
Daugavpils, LV-
5410

150101 Papīrs un kartons 0,060

4. 'LATVIJAS 
DZELZCEĻŠ' valsts AS

Varšavas iela 49, 
Daugavpils, LV-
5404

150202* Absorbenti, filtru materiāli 
(tai skaitā citur neminēti 
eļļu filtri), slaucīšanas 
materiāls un aizsargtērpi, 
kuri ir piesārņoti ar 
bīstamām vielām

0,086

5. 'Eko Kurzeme' SIA Ezermalas iela 11, 
Liepāja, LV-3401

150103 Koka iepakojums 28,500

6. 'LIEPĀJAS 
SPECIĀLĀS 
EKONOMISKĀS 
ZONAS PĀRVALDE'

Liepājas ostas 
piestātne Nr.27, 
Liepāja, LV3401

130506* Eļļas un ūdens atdalīšanas 
iekārtu naftas produkti

100,000

7. 'KOMUNĀLS R' 
pašvaldības SIA

Zilupes iela 50, 
Rēzekne, LV-4603

150202* Absorbenti, filtru materiāli 
(tai skaitā citur neminēti 
eļļu filtri), slaucīšanas 
materiāls un aizsargtērpi, 
kuri ir piesārņoti ar 
bīstamām vielām

0,056

8. 'ENERGOCELTNIEKS
' SIA

Jupatovkas iela 9, 
Rēzekne, LV-4601

150202* Absorbenti, filtru materiāli 
(tai skaitā citur neminēti 
eļļu filtri), slaucīšanas 
materiāls un aizsargtērpi, 
kuri ir piesārņoti ar 
bīstamām vielām

0,010



Nr Organizācijas 
nosaukums

Organizācijas 
adrese

Atkritu
mu klase Atkritumu nosaukums Atkritumu 

daudzums
9.
 

'BALVU SLIMNĪCA' 
pašvaldības bezpeļņas 
uzņēmums
 

Vidzemes iela 2, 
Balvi, LV-4501
 

180102 Cilvēka ķermeņa 
anatomiskās daļas un 
orgāni, kā arī asinis, asins 
preparāti, asins 
komponenti un to 
iepakojums, kuri nav 
infekciozi un neatbilst 
180103 klasei

0,180

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

0,702

10. SIA "AUTOMS" Ezera iela 4, Balvi, 
LV-4501

150202* Absorbenti, filtru materiāli 
(tai skaitā citur neminēti 
eļļu filtri), slaucīšanas 
materiāls un aizsargtērpi, 
kuri ir piesārņoti ar 
bīstamām vielām

0,600

11. 'MEŽROZĪTE' SIA Iecavas iela 1, Cenu 
pagasts, Jelgavas 
rajons, LV-3042

200125 Pārtikas eļļa un tauki 211,926

12. 'LUDZAS RAJONA 
SLIMNĪCA'

Raiņa iela 43, Ludza, 
LV-5700

180102 Cilvēka ķermeņa 
anatomiskās daļas un 
orgāni, kā arī asinis, asins 
preparāti, asins 
komponenti un to 
iepakojums, kuri nav 
infekciozi un neatbilst 
180103 klasei

0,140

13. 'ZILUPES SLIMNĪCA' 
pašvaldības bezpeļņas 
uzņēmums

Priežu iela 9, Zilupe, 
Ludzas rajons, LV-
5751

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

0,017

14. 'NAGĻI' AS p/n Nagļi, Nagļu 
pagasts, Rēzeknes 
rajons, LV-4631

150202* Absorbenti, filtru materiāli 
(tai skaitā citur neminēti 
eļļu filtri), slaucīšanas 
materiāls un aizsargtērpi, 
kuri ir piesārņoti ar 
bīstamām vielām

0,010

15. 'TEHNOLOĢIJAS 
CENTRS AM 2' SIA

Mārupes iela 19, 
Rīga, LV-1002

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

154,040

16.
 
 

'CEMEX' SIA
 
 

Liepnieku ielā 15, 
Brocēni, Saldus 
rajons, LV3851
 
 

130208* Citas motoreļļas, 
pārnesumu eļļas un 
smēreļļas

2932,020

160103 Nolietotas riepas 3452,055
100211*  Naftas produktus saturoši 

atkritumi no dzesēšanas 
ūdens attīrīšanas

2690,500



Nr Organizācijas 
nosaukums

Organizācijas 
adrese

Atkritu
mu klase Atkritumu nosaukums Atkritumu 

daudzums
17. 'I&G TEHNIKAS 

SERVISS' SIA, ofiss
Bērzāju iela 4, 
Emburga, Brocēnu 
novads, Saldus 
rajons, LV-3851

200138 Koksne, kas neatbilst 
200137 klasei

2,850

18. 'PROSPECTOR' SIA 'Novadnieki', 
Novadnieku pagasts, 
Saldus rajons, 
LV3801

030105 Zāģskaidas, koksnes 
atgriezumi, sabojāta 
koksne un koksnes 
daļiņas, kuras neatbilst 
030104 klasei

819,300

19. 'CORD' SIA Eksporta iela 26, 
Tukums, LV-3101

200101 Papīrs un kartons 0,080

20. 'BETIKA DHG' SIA Parādes iela 17-2, 
Tukums, LV-3101

150103 Koka iepakojums 192,000

21. 'GARANTS' SIA Pērnavas iela 2, 
Rūjiena, Valmieras 
raj., LV-4240

030105 Zāģskaidas, koksnes 
atgriezumi, sabojāta 
koksne un koksnes 
daļiņas, kuras neatbilst 
030104 klasei

78,100

22. 'Stoll & Co' SIA 'Jaundrāži',Valmiera
s pagasts, Valmieras 
rajons, LV-4219

030105 Zāģskaidas, koksnes 
atgriezumi, sabojāta 
koksne un koksnes 
daļiņas, kuras neatbilst 
030104 klasei

294,800

23. SIA 'UGALES 
ZAEATAVA am 
MUENCHINGER'

Ugāles pagasts, 
Ventspils rajons

191207 Koksne, kas neatbilst 
191206 klasei

2,668

24. 'DAUGAVPILS 
REĢIONĀLĀ 
SLIMNĪCA', SIA

Vasarnīcu iela 20, 
Daugavpils, LV-
5417

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

9,602

25.
 

'LIEPĀJAS 
REĢIONĀLĀ 
SLIMNĪCA' SIA

Slimnīcas iela 25, 
Liepāja, LV-3402
 

180101 Adatas un citi asi 
priekšmeti, kuri rodas 
dažādu medicīnisku 
manipulāciju procesā, nav 
infekciozi un neatbilst 
180103 klasei

0,500

180102 Cilvēka ķermeņa 
anatomiskās daļas un 
orgāni, kā arī asinis, asins 
preparāti, asins 
komponenti un to 
iepakojums, kuri nav 
infekciozi un neatbilst 
180103 klasei

0,500



Nr Organizācijas 
nosaukums

Organizācijas 
adrese

Atkritu
mu klase Atkritumu nosaukums Atkritumu 

daudzums
26.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

'BAO' AS, BA 
pārstrādes komplekss
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Celtnieku iela 3a, 
Olaine, Rīgas raj., 
LV-2114
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

080111* Organiskos šķīdinātājus 
vai citas bīstamas vielas 
saturošu krāsu un laku 
atkritumi

0,840

130205* Nehlorētas minerālās 
motoreļļas, pārnesumu 
eļļas un smēreļļas

35,890

150110* Iepakojums, kurš satur 
bīstamu vielu atlikumus 
vai ir ar tām piesārņots

9,390

150202* Absorbenti, filtru materiāli 
(tai skaitā citur neminēti 
eļļu filtri), slaucīšanas 
materiāls un aizsargtērpi, 
kuri ir piesārņoti ar 
bīstamām vielām

23,500

160107* Eļļas filtri 4,820
160303* Neorganiskie atkritumi, 

kuri satur bīstamas vielas
28,740

160305* Organiskie atkritumi, kuri 
satur bīstamas vielas

11,280

160506* Laboratoriju ķīmiskās 
vielas, kuras sastāv no 
bīstamām vielām vai satur 
bīstamas vielas, arī 
laboratoriju ķīmisko vielu 
maisījumi

22,340

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

185,180

180106* Ķīmiskie produkti, kuri 
satur bīstamas ķīmiskās 
vielas vai sastāv no 
bīstamām ķīmiskajām 
vielām

58,230

200113* Šķīdinātāji 40,010
200119* Pesticīdi 5,460

Kopā: 13169,110
* - bīstamie atkritumi

Pārskatu sagatavoja:
LVĢMA Vides piesārņojuma informācijas nodaļas
Skaitļotāju/datu bāzu vadītājs
Intars Cakars
tel: +371 67032043
e-mail: intars.cakars@lvgma.gov.lv 


