
Pārskats par nolietoto transportlīdzekļu apstrādes
uzņēmumiem 2006. 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:

• Savākto nolietoto transportlīdzekļu skaitu un to kopējo masu, tai skaitā 
arī par to nolietoto transportlīdzekļu skaitu un kopējo masu, kuri ražoti 
pirms 1980.gada 1. janvāra;

• Savākto nolietoto transportlīdzekļu skaitu un kopējo masu, kuriem to 
nodošanas  laikā  saskaņā  ar  operatora  novērtējumu  vairs  nav  tirgus 
vērtības,  tai  skaitā  par  vidējām  izmaksām  šādu  nolietoto 
transportlīdzekļu apstrādei;

• Vides pārvaldības un audita sistēmas esamību apstrādes uzņēmumā (ja 
ir ieviestas);

• 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 dokumenti:

• nolietoto  transportlīdzekļu  savākšanas  un  apstrādes  uzskaites 
kopsavilkuma veidlapa;

• apstrādes  procesā  iegūto  (radušos)  bīstamo  atkritumu  uzskaites 
veidlapa;

• apstrādes  procesā  iegūto  materiālu  un  radušos  atkritumu  uzskaites 
veidlapa.

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

B kategorijas atļaujas laikā no 2004. gada līdz 2006. gada decembrim bija 
izsniegtas 107 uzņēmumiem.

Datus par 2006.g. izdevās savākt no 47 apstrādes uzņēmumiem. Uzņēmumu 
iesniegto datu un informācijas apkopojums dots 2., 3. un 4. tabulā.
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2. tabula

Nolietoto transportlīdzekļu (NTL) savākšanas un apstrādes uzskaites 
kopsavilkums 2006. gadā.

 Veids

 Neapstrādāto 
transportlīdzekļu 
uzkrājums gada 
sākumā (gabali)

 Savākto 
transportlīdzekļu 

skaits gadā 
(gabali)

 Apstrādāto 
transportlīdzekļu 

skaits gadā 
(gabali)

 Neapstrādāto 
transportlīdzekļu 

atlikums gada 
beigās (gabali)

 No īpašniekiem 
savāktie 562 6909 6248 1232

 No pašvaldībām  
savāktie (atmestie) 4 29 24 9

 No izplatītāja vai 
ražotāja savāktie 0 16 16 0

Kopā: 566 6954 6288 1241

3. tabula

Nolietoto transportlīdzekļu apstrādes procesā iegūto bīstamo atkritumu apjoms 
2006.gadā

 Nr.  Bīstamo atkritumu 
nosaukums

 Mēr
vienī
ba

 Atkritumu 
daudzums 

gada 
sākumā

 Gadā 
iegūto 

atkritumu 
daudzums

 Gadā 
realizēto 

atkritumu 
daudzums

 Atkritumu 
daudzums 

gada beigās

1.  Šķidrumi un vielas (izņemot degvielu)
 1.1.  motoreļļa  kg 8363 19118,15 14896,75 8816,4

 1.2.  manuālās 
pārnesumkārbas eļļa  kg 250,4 1754,1 1508,2 496,3

 1.3.  automātiskās 
pārnesumkārbas eļļa  kg 10 891,8 667,8 234

 1.4.  transmisijas eļļa  kg 132,7 762 635,2 259,5
 1.5.  hidraulikas eļļa  kg 34,7 444,5 359,4 119,8
 1.6.  bremžu šķidrums  kg 86,3 951,4 736,5 301,2
 1.7.  dzesēšanas šķidrums  kg 1706,1 7703 1469,8 7965,3
 1.8.  akumulatoru elektrolīts  kg 0 48 0 48

 1.9.  gaisa kondicionēšanas 
sistēmu šķidrums  kg 0 0 0 0

1.10.  Citi šķidrumi  kg 800 0 0 800

 2.  Eļļas filtri  gab. 926 4262 2380 2851
 3.  Akumulatori  gab. 1088 10055 7315 3397
 4.  Katalizatori gab. 7 211 8 210

 5.  Dzīvsudrabu saturošas 
sastāvdaļas  kg 0 0 0 0

 6.  Citi (izņemot degvielu)  kg 0 0 0 0
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4. tabula

Nolietoto transportlīdzekļu apstrādes procesā iegūto materiālu un atkritumu 
apjoms 2006.gadā 

 Nr.

 Materiālu, 
izejvielu un 
atkritumu 
nosaukums

 Mērvienība
 Daudzums 

gada 
sākumā

 Iegūtais 
daudzums 

gadā

 Realizētai
s 

daudzums 
gadā

 Daudzums 
gada 

beigās

 1.

 Rezerves 
daļas 
atkārtotai 
izmantošanai

 kg 360296,47 712689,44 669150,28 398082,63

 2.  Melno 
metālu lūžņi  t 393,695 3744,4684 3507,307 613,6744

 3.  Krāsainos metālus saturošas sastāvdaļas

 3.1.  alumīnijs  kg 2789,5 25859,02 17456,61 11191,91

 3.2.  varš  kg 891 6396,01 5027 2260,01
 3.3.  cinks  kg 34 3911 1434 2511
 3.4.  svins  kg 40 387 331 96

 3.5.  magnijs  kg 12 35 42 10

 3.6.
 citi 
krāsainie 
metāli

kg 50 1331,01 1210 171,01

 4.  Riepas  gab. 8750 19711 11193 17368
 5.  Plastmasa kg 6441,5 81273,5 60715,03 27489,9

 6.

 Citi 
materiāli, 
kas rodas 
demontāžas 
procesā

kg 32335 111210 110495,2 32552,8

* uzņēmumu datu uzskaites precizitātes problēma - atlikums gada beigās (pa rindām) ne vienmēr ir 
saskaņā ar bilances principu

Pārskatu sagatavoja:
LVĢMA Vides piesārņojuma informācijas nodaļas
Skaitļotāju/datu bāzu vadītājs:
Intars Cakars
intars.cakars@lvgma.gov.lv
tel. +371 7032026

3


