
Pārskats par iekārtām, kurās sadedzināja atkritumus 2009. 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 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 centra 
(LVĢMC) mājas lapā visu atkritumu sadedzināšanas un līdzsadedzināšanas iekārtu 
(uzņēmumu) sarakstu.
 

Uzņēmumi  (iekārtas)  ir  atlasīti,  pamatojoties  uz  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  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.

Kopā 2009.g. ir sadedzinātas 8767.459 tonnas atkritumu, no tām:
Nebīstamie atkritumi – 5257,013 t
tai skaitā:
no  atkritumiem  iegūtais  kurināmais  – 
3018,26 t
koksnes atlikumi – 1390,913 t;
auto riepas –782,16 t.

Bīstamie atkritumi (BA) – 3510,46 t
tai skaitā:
izlietotās eļļas –3289,658 t;
bīstamie medicīniskie atkr. – 10,563 t;
šķīdinātāji – 200,00 t;
koksne, kas satur bīstamas vielas – 9,7 t.

MK  noteikumi  Nr.  323  neparedz  ziņošanu  par  iekārtām,  kas  sadedzina 
koksnes  atlikumus.  1390,913  tonnas  ir  tikai  neliela  daļa  no  sadedzinātas  koksnes 
atlikumu daudzuma.  2009.g. neviena sadedzināšanas iekārta  nepārsniedza normu 2 
tonnas/stundā, tāpēc atsevišķi pārskati netiks ievietoti LVĢMC mājas lapā. Līdz šim 
SIA CEMEX sadedzinātie atkritumu daudzumi pārsniedza šo normu.

Salīdzinot  ar  2008.g.  sadedzinātais  atkritumu  daudzums  ir  ievērojami 
samazinājies,  jo  ievērojami  sarucis  sadedzināto  atkritumu daudzums SIA CEMEX 
klinkera krāsnīs. 

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 2009. gadā

Nr. Organizācijas nosaukums 
un adrese

Atkritumu 
klase Atkritumu nosaukums

Atkritumu 
daudzums 

(t)

1.

EKO OSTA SIA, Tvaika 
iela 39, Rīga, LV-1034
 

130208* Citas motoreļļas, pārnesumu eļļas 
un smēreļļas 2997.258

070504* Citi organiskie šķīdinātāji, 
mazgāšanas šķidrumi un atsālņi 200.000

2. APM L  SIA, Salamandras 
iela 1, Rīga, LV-1024 150103 Koka iepakojums 14.184

3.
DITTON PIEVADĶĒŽU 
RŪPNĪCA AS, Višķu iela 
17, Daugavpils, LV-5410

150103
Koka iepakojums

22.062

4.

LIEPĀJAS REĢIONĀLĀ 
SLIMNĪCA  SIA, 
Slimnīcas iela 25, Liepāja, 
LV-3402
 
 

180103*

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

0.525

180101

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

0.600

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

5.

LIEPĀJAS SPECIĀLĀS 
EKONOMISKĀS ZONAS 
PĀRVALDE, Liepājas 
ostas piestātne Nr.27, 
Liepāja, LV-3401

130506*

Eļļas un ūdens atdalīšanas iekārtu 
naftas produkti

62.000

6.

SCAN-PLAST LATVIA 
LSEZ SIA, Brīvības iela 
185, Liepāja, LV-3401 030105

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

156.300

150103 Koka iepakojums 4.200

7.

REBIR Rēzeknes speciālās 
ekonomiskās zonas AS, 
Viļakas iela 4, Rēzekne, 
LV-4604

150103

Koka iepakojums

0.560

8.

A.M.A. zemnieku 
saimniecība, Līksnas 
pagasts, Daugavpils rajons, 
LV-5456

030105

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

1.000

9.
WELOCO SIA, 'Dumbrāji', 
Cenu pagasts, Ozolnieku 
pagasts, Jelgavas rajons

030104
Zāģskaidas, koksnes atgriezumi, 
sabojāta koksne un koksnes 
daļiņas, kuras satur bīstamas vielas

9.700

10.
AVE MTP SIA, Cesvaines 
iela 30, Madona, LV-4801
 

150102 Plastmasa 0.260

150103 Koka iepakojums 3.440
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11. ĶILUPE  SIA, 'Ķilupe', 
Ogresgala pagasts, Ogres 
novads

150103 Koka iepakojums 425.080

200101 Papīrs un kartons 1.000

12.

MALTAS DZĪVOKĻU-
KOMUNĀLĀS 
SAIMNIECĪBAS 
UZŅĒMUMS pašvaldības 
SIA, Parka iela 10, Maltas 
pagasts, Rēzeknes rajons, 
LV-4630

200101 Papīrs un kartons 17.760

200111 Tekstilizstrādājumi 24.550

200138* Koksne, kas neatbilst 200137 klasei 9.177

200307 Liela izmēra atkritumi .3.000

13.

VEREMS Rēzeknes 
speciālās ekonomiskās 
zonas SIA, 'Lejas 
Ančupāni', Vērēmu pagasts, 
Rēzeknes rajons, LV-4647

190805

Sadzīves notekūdeņu attīrīšanas 
dūņas

16.800

14.

CEMEX SIA, Liepnieku 
ielā 15, Brocēni, Saldus 
rajons, LV-3851

130208* Citas motoreļļas, pārnesumu eļļas 
un smēreļļas 230.400

160103 Nolietotas riepas 728.160

191210 Sadedzināmi atkritumi (no 
atkritumiem iegūts kurināmais) 2726.450

15.
CEMEX SIA, 'Meiri', 
Brocēni, Saldus rajons, LV-
3851

160103 Nolietotas riepas 54.000

191210 Sadedzināmi atkritumi (no 
atkritumiem iegūts kurināmais) 291.810

16.

PROSPECTOR  SIA, 
'Novadnieki', Novadnieku 
pagasts, Saldus rajons, LV-
3801

030105

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

676.790

150101 Papīrs un kartons 1.210

17.

V.I.P. BALTIC SIA, 
'Otomāri', Vandzenes 
pagasts, Talsu rajons, LV-
3281

030105

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

27.720

18
MONTĀŽNIEKS D  SIA, 
Strēlnieku 43, Tukums, 
LV-3101

150103
Koka iepakojums

50.400

19.

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

10.563

    Kopā: 8767.459
* - bīstamie atkritumi



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


