
Pārskats par nolietoto transportlīdzekļu apstrādes
uzņēmumiem 2007. gadā

Balstoties uz „Nolietoto transportlīdzekļu apsaimniekošanas likuma” 13.  un 
14.  pantu  Latvijas  Vides,  ģeoloģijas  un  meteoroloģijas  aģentūrai  (LVĢMA)  ir 
jāapkopo informācija par nolietoto transportlīdzekļu apstrādes uzņēmumiem. Saskaņā 
ar likuma prasībām nolietoto transportlīdzekļu apstrādes uzņēmumiem līdz katra gada 
1.  martam ir  jāsniedz LVĢMA pārskats par darbības rezultātiem iepriekšējā gadā. 
Pārskatā  ir  jāiekļauj  informācija,  kas  noteikta  ar  2004.  gada  6.  aprīļa  Ministru 
kabineta (MK) noteikumiem Nr. 243 „Prasības nolietoto transportlīdzekļu pārstrādei 
un vides prasības apstrādes uzņēmumiem”, proti, par:

1.  savākto  nolietoto  transportlīdzekļu  skaits  un  kopējā  masa,  kā  arī  atsevišķi 
savākto  nolietoto  transportlīdzekļu  skaits  un  kopējā  masa,  kas  saražoti  pirms 
1980.gada 1.janvāra;
2.  savākto  nolietoto  transportlīdzekļu,  kuriem  nodošanas  laikā  saskaņā  ar 

operatora  novērtējumu  nav  tirgus  vērtības,  skaitu  un  to  kopējo  masu,  kā  arī  par 
vidējām izmaksām šādu nolietotu transportlīdzekļu apstrādei;

3. vides pārvaldības un audita sistēmām apstrādes uzņēmumos (ja ir ieviestas);
4.  informāciju  par  nepieciešamajiem  papildu  pasākumiem,  ko  apstrādes 

uzņēmums plānojis veikt, ja nav sasniegti plānā noteiktie otrreizējās izmantošanas un 
reģenerācijas vai otrreizējās izmantošanas un pārstrādes apjomi.

Pārskatam ir jāpievieno šādi aizpildīti dokumenti:
 1. izsniegto nolietoto transportlīdzekļu likvidācijas sertifikātu uzskaites veidlapa;
2. nolietoto transportlīdzekļu savākšanas un apstrādes uzskaitei nepieciešamo datu 

kopsavilkuma veidlapa;
3. nolietoto transportlīdzekļu demontāžas, otrreizējās izmantošanas vai pārstrādes 

procesā iegūto materiālu un atkritumu uzskaites veidlapa;
4. nolietoto transportlīdzekļu sasmalcināšanas procesā iegūto materiālu uzskaites 

veidlapa,  ja  nolietoto  transportlīdzekļu  apstrādes  uzņēmums  veic  sasmalcināšanas 
darbības.

Visiem  nolietoto  transportlīdzekļu  apstrādes  uzņēmumiem  ir  nepieciešama 
vismaz atļauja B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai. Atbilstoši 2002. gada 9. 
jūlija  Ministru  kabineta  noteikumiem  Nr.  294  „  Par  A,  B  un  C  kategorijas 
piesārņojošo darbību pieteikšanas un A un B kategorijas atļauju izsniegšanas kārtību” 
tika  uzsākta  B  kategorijas  piesārņojošo  darbību  atļauju  izsniegšana  nolietoto 
transportlīdzekļu apstrādes uzņēmumiem. 

B kategorijas atļaujas laikā no 2004. gada līdz 2007. gada decembrim bija 
izsniegtas 117 uzņēmumiem.

Datus par 2007.g. izdevās savākt no 34 apstrādes uzņēmumiem (jeb 29% no 
visiem,  kam  bija  izsniegtas  atļaujas),  tai  skaitā  no  visiem  lielākajiem  nolietoto 
transportlīdzekļu apstrādātājiem. Ja salīdzina iegūtos datus ar Ceļu satiksmes drošības 
direkcijas  (CSDD)  datiem  par  2007.g.  norakstītajām  automašīnām  (18124  gab.), 
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kopumā pārstrādes uzņēmumos apstrādāti 11753 gab., kas ir 65% no kopējā norakstītā 
transportlīdzekļu daudzuma. Iespējams,  ka liela daļa  no tiem uzņēmumiem, kas ir 
saņēmuši  B  kategorijas  atļaujas,  neveica  reālas  darbības  veco  transportlīdzekļu 
apstrādē.  Apstrādājot  datus  no  to  uzņēmumu  ziņojumiem,  kuros  nebija  norādīta 
norakstīto  transportlīdzekļu  masa,  tika  pieņemts,  ka  vidēji  tā  ir  0,9  t  vienam 
transportlīdzeklim. Uzņēmumu iesniegto datu un informācijas apkopojums dots 2., 3. 
un 4. tabulā.

2. tabula

Nolietoto transportlīdzekļu (NTL) savākšanas un apstrādes uzskaites 
kopsavilkums par 2007. gadu

Nr.
p.k. Veids

Neapstrādāto 
transportlīdzekļu 
uzkrājums gada 

sākumā

Gada laikā savāktie 
transportlīdzekļi

Gada laikā apstrādātie 
transportlīdzekļi

Neapstrādāto 
transportlīdzekļu 

atlikums gada 
beigās

gab. masa (t) gab. masa (t) gab. masa (t) gab. masa (t)

1.
No 
īpašniekie
m savāktie

1021 853,785 10684 9732,033 10548 9503,77
1 1022 1089,667

2.

No 
pašvaldībā
m savāktie 
(atmestie)

9 10,16 1141 1186,428 1145 1189,92 5 6,668

3. No ražotāja 
savāktie 3 2,7 57 60,14 60 62,84

 Kopā 1033 866,645 11882 10978,601 11753 10756,5
3 1027 1096,335

3. tabula

Nolietoto transportlīdzekļu sasmalcināšanas procesā iegūto materiālu daudzums 
2007.g. (tonnas)

Materiāli
Uzkrāti 

gada 
sākumā

Gada laikā 
sasmal

cināšanas 
procesā 
iegūtie 

materiāli

Otrreiz 
pārstrādāt

i

Izmantoti 
enerģijas 
iegūšanai

Sasmalcināto 
materiālu 

reģenerācijas 
kopapjoms

(4. + 5.aile)

Eksp
ortēti

Apglab
āti

Uzgla
bāti 
gada 

beigās

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Dzelzs 
lūžņi 
(tērauds)

3647 3647 3647

Krāsaino 
metālu 
materiāli

178 178

Sasmalci
nāšanas 
vieglā 
frakcija

623 623

Citi
Kopā 4448 3647 3647 178 623
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4.tabula
Demontāžas, otrreizējās izmantošanas vai otrreizējās pārstrādes procesā iegūto materiālu un atkritumu daudzums 2007.g. (tonnas)

Pārskatu sagatavoja:
LVĢMA Vides piesārņojuma informācijas nodaļas
Skaitļotāju/datu bāzu vadītājs:
Intars Cakars
intars.cakars@lvgma.gov.lv
tel. +371 67032026

Materiāli

Uzkrāts 
gada 

sākumā

Gada laikā 
iegūtais materiālu 

vai detaļu 
daudzums

Otrreizējā 
izmantoša

na

Sasmalcināts 
vai nodots 

sasmalcināša
nai*

Otrreizējā 
pārstrā

de**

Enerģijas 
atjauno
šana**

Apgla
bāts**

Eksportēts 
otrreizējai 
pārstrādei

Eksportēts 
reģenerāci

jai

Eksportēts 
apglabāša

nai
Uzkrāts gada 

beigās
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Akumulatori 10,019 69,957 0,446 32,418 34,238 12,64
Šķidrumi (izņemot 
degvielu) 10,559 42,102 0,128 2,347 33,398 0,19 0,143 16,329

Eļļas filtri 0,643 2,096 0,639 0,897 0,009 1,194
Citi materiāli 
(izņemot degvielu), 
kas rodas kaitīgo 
vielu iznīcināšanas 
procesā

3 107,04 14,75 90,38 0,9 4,01

Katalizatori 0,073 0,122 0,011 0,01 0,101 0,073
Metāla detaļas 
(ieskaitot vrakus, kas 
sagatavoti 
sasmalcināšanai)

211,205 4630,03 48,76 72,85 1748,719 2737,572 233,34

Krāsaino metālu 
detaļas 10,362 29,041 2,109 24,331 12,963

Riepas 105,028 182,138 10,36 2,5 29,19 163,704 1 77,212
Liela izmēra 
plastmasas detaļas 23,737 47,488 2 6,798 21,314 0,132 40,981

Stikls 0,79 10,302 0,59 7,86 1,307 0,03 1,305
Citi materiāli, kas 
rodas demontāžas 
procesā

183,02 465,456 366,98 11,57 26,516 0,042 243,364

Kopā 558,436 5585,772 446,14 75,36 1954,35 198,002 50,224 2773,023 0,143 643,411
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