
Pārskats par atkritumu sadedzināšanas uzņēmumiem 2005. gadā

Pārskatā ir apkopoti dati par atkritumu sadedzināšanas un līdz -sadedzināšanas 
iekārtām  (uzņēmumiem),  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 līdz -sadedzināšanas 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 
2005.g.  ņemti  no  viņu  iesniegtā  pārskata  atbilstoši  MK  not.  Nr.  323.  Diemžēl 
sadedzināto atkritumu dati  pa atsevišķiem atkritumu veidiem (piesārņota  augsne  - 
kods 170503, plāva - kods 100211) ir visai atšķirīgi no tiem, ko uzņēmums iesniedzis 
ar valsts statistikas pārskatu “Nr.3 – Pārskats par atkritumiem”. “Nr.3 – Pārskats par 
atkritumiem” Cemex uzrāda citus pārstrādes veidus. 

Uzņēmumi 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  sadedzināšanas  iekārtām  (uzņēmumiem)  ir  apkopoti 
1.tabulā,  uzrādot  sadedzināto  atkritumu  veidu  un  daudzumu.  Visām  lielākajām 
atkritumu  iekārtām  ir  izsniegtas  atbilstošās  atļaujas  noteiktām  darbībām  ar 
atkritumiem,  taču  ne  visām  šajā  pārskatā  uzrādītām  iekārtām  (uzņēmumiem)  ir 
atkritumu sadedzināšanas atļaujas. Dotā atkritumu klasifikācija balstās uz 2004.gada 
30. novembra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 985 „Par atkritumu klasifikatoru un 
īpašībām, kas padara atkritumus bīstamus”.

http://www.vidm.gov.lv/vide/LIK/atkrit/L323.htm
http://www.vidm.gov.lv/vide/LIK/atkrit/L323.htm
http://www.vidm.gov.lv/vide/likumd/atkritumi/L258.htm
http://www.vidm.gov.lv/vide/likumd/atkritumi/L258.htm
http://www.vidm.gov.lv/vide/LIK/atkrit/L365.htm
http://www.vidm.gov.lv/vide/LIK/atkrit/L365.htm


1. tabula

Iekārtas (uzņēmumi), kuras ir atskaitījušās par noteiktu atkritumu veidu 
sadedzināšanu 2005. gadā

Nr. Organizācijas 
nosaukums Organizācijas adrese

Atkritu
mu 

klase
Atkritumu nosaukums

Atkritumu 
daudzums 

(t)

1. 'L & T 
HOETIKA' AS

Vietalvas iela 5, Rīga, LV-
1009 170201 Koks 4,000

2. 'LIGIJA TEKS' 
AS

Šampētera iela 1, Rīga, 
LV-1046 130206

Sintētiskās motoreļļas, 
pārnesumu eļļas un 
smēreļļas

0,600

3.
'TEHNOLOĢIJA
S CENTRS AM 
2' SIA

"Lielrūķi", Salaspils lauku 
teritorija 180103

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

65,630

4.
 

'EKO OSTA' 
bezpeļņas SIA
 

Tvaika iela 39, Rīga, LV-
1034
 

130208
Citas motoreļļas, 
pārnesumu eļļas un 
smēreļļas

4872,300

070504
Citi organiskie šķīdinātāji, 
mazgāšanas šķidrumi un 
atsālņi

155,920

5.

'LIEPĀJAS 
SPECIĀLĀS 
EKONOMISKĀ
S ZONAS 
PĀRVALDE'

Liepājas ostas piestātne 
Nr.27, Liepāja, LV3401 130208

Citas motoreļļas, 
pārnesumu eļļas un 
smēreļļas

153,000

6. 'LATVIAN 
MATCH' SIA

Fēniksa iela 1, Liepāja, 
LV-3401 190813

Citu rūpniecisko 
notekūdeņu attīrīšanas 
procesu dūņas, kuras satur 
bīstamas vielas

2,040

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

0,240

8.

'REBIR' 
Rēzeknes 
speciālās 
ekonomiskās 
zonas AS

Viļakas iela 4, Rēzekne, 
LV-4604 200138 Koksne, kas neatbilst 

200137 klasei 58,220

9. 'ALBA-LTD' 
SIA

Atbrīvošanas aleja 112, 
Rēzekne, LV-4601 090107

Sudrabu vai sudraba 
savienojumus saturošas 
fotofilmas un fotopapīrs

0,002

10.

Pašvaldības 
bezpeļņas 
uzņēmums 
'Rēzeknes 
slimnīca'

18.novembra iela 41, 
Rēzekne, LV-4600 180102

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

4,225



Nr. Organizācijas 
nosaukums Organizācijas adrese

Atkritu
mu 

klase
Atkritumu nosaukums

Atkritumu 
daudzums 

(t)

11.
SIA 
'LATGALES 
ENERĢIJA'

N.Rancāna ielā 5, Rēzekne, 
LV-4601 150202

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

0,280

12. 'ENERGOCELT
NIEKS' SIA

Jupatovkas iela 9, Rēzekne, 
LV-4601 130899 Citi atkritumi 0,410

13. Vilis Langišs Maskavas iela 15a, 
Rēzekne 150202

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

0,010

14.
 

'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

0,098

180103

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

0,094

15. 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

0,040

16. 'TEHPROJEKTS' 
SIA

Ausekļa ielā 3 , Jēkabpils, 
LV-5201 200101 Papīrs un kartons 12,000

17. Gārsenes pagasta 
padome

Akācijas', Gārsenes pag., 
Jēkabpils raj. 200301 Nešķiroti sadzīves 

atkritumi 18,900

18.

'KOKMATERIĀ
LU 
IMPRIGNĒŠAN
AS RŪPNĪCA' 
SIA

Silenieku ferma', Grobiņas 
pagasts, Liepājas rajons, 
LV-3430

191106

Notekūdeņu vietējās 
attīrīšanas iekārtu 
nogulsnes, kuras neatbilst 
191105 klasei

0,300

19. 'STRĀVA' SIA Krāslavas iela 7, Ludza, 
LV-5701 150202

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

0,200



Nr. Organizācijas 
nosaukums Organizācijas adrese

Atkritu
mu 

klase
Atkritumu nosaukums

Atkritumu 
daudzums 

(t)

20.
 

'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

0,235

180103

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

1,560

21.

'KĀRSAVAS 
PILSĒTAS 
SLIMNĪCA' 
pašvaldības 
uzņēmums

Vienības iela 52, Kārsava, 
Ludzas rajons, LV-5717 180103

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

0,020

22.

'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

0,025

23.

'VIĻĀNU 
SLIMNĪCA' 
pašvaldības 
bezpeļņas 
uzņēmums

Rīgas iela 57, Viļāni, 
Rēzeknes rajons, LV-4650 180103

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

0,150

24.

'VEREMS' 
Rēzeknes 
speciālās 
ekonomiskās 
zonas SIA

Lejas Ančupāni', Vērēmu 
pagasts, Rēzeknes rajons, 
LV-4647

080415

Šķidrie atkritumi, kuri satur 
līmes un tepes, kuru 
sastāvā ir organiskie 
šķīdinātāji vai citas 
bīstamas vielas

9,000

25.

'SALDUS 
AUTOBUSU 
PARKS' SIA, 
darbnīcas

Kuldīgas iela 86, Saldus, 
LV-380 160107 Eļļas filtri 0,200

26. "Skorpions-B" Kuldīgas ielā 29, Saldus, 
LV-3801 130205

Nehlorētas minerālās 
motoreļļas, pārnesumu 
eļļas un smēreļļas

0,160

27.
 

'CEMEX' SIA
 

Liepnieku ielā 15, Brocēni, 
Saldus rajons, LV3851
 

130208
Citas motoreļļas, 
pārnesumu eļļas un 
smēreļļas

5924,000

160103 Nolietotas riepas 6646,000

100211
Naftas produktus saturoši 
atkritumi no dzesēšanas 
ūdens attīrīšanas

5676

170503 Bīstamas vielas saturoša 
augsne un akmeņi 224

28. 'PROSPECTOR' 
SIA

"Novadnieki", Novadnieku 
pagasts, Saldus rajons, 
LV3801

200101 Papīrs un kartons 0,540

29. 'SALDUS 
DRUVA' SIA

Mehāniskās darbnīcas', 
Kuldīgas šoseja 2, Saldus 
pagasts, Saldus rajons

130205
Nehlorētas minerālās 
motoreļļas, pārnesumu 
eļļas un smēreļļas

4,000



Nr. Organizācijas 
nosaukums Organizācijas adrese

Atkritu
mu 

klase
Atkritumu nosaukums

Atkritumu 
daudzums 

(t)

30. SIA 'TUKO T' Raudas iela 34, Tukums, 
LV-3101 080111

Organiskos šķīdinātājus vai 
citas bīstamas vielas 
saturošu krāsu un laku 
atkritumi

0,231

31. 'CORD' SIA Eksporta iela 26, Tukums, 
LV-3101 200101 Papīrs un kartons 0,001

32.

'VALMIERAS 
RAJONA 
CENTRĀLĀ 
SLIMNĪCA'

Jumaras iela 195, 
Valmiera, LV-4201 180103

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

0,210

33.
'LATVIJAS 
PROPĀNA 
GĀZE' SIA

Cempu iela 12, Valmiera, 
LV-4201 130208

Citas motoreļļas, 
pārnesumu eļļas un 
smēreļļas

0,030

34.

'LATVIJAS 
INFEKTOLOĢIJ
AS CENTRS' 
valsts uzņēmums, 
bezpeļņas 
organizācija

Linezera iela 3, Rīga, LV-
1006 180103

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

14,210

35.
'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

12,980

36.

BOVU 
"Daugavpils 
onkoloģiskā 
slimnīca"

Siguldas iela 24, 
Daugavpils, LV-5420 180103

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

2,690

37.
 
 
 

'BAO' AS
 
 
 

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

130205
Nehlorētas minerālās 
motoreļļas, pārnesumu 
eļļas un smēreļļas

9,669

150202

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

4,958

160107 Eļļas filtri 1,766

200119 Pesticīdi 42,814

38. 'KOKSNE' SIA Celtnieki', Ķoņu pagasts, 
Valmieras rajons, LV-4247 030105

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

113,000

Kopā: 24036,958

Pārskatu sastādīja:
LVĢMA Datu bāzu nodaļas
Skaitļotāju/datu bāzu vadītājs
Intars Cakars
tel: 7032043
e-mail: intars.cakars@lvgma.gov.lv 


