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Ievads 

Šis informatīvais materiāls ir veidots projekta CB031 BECOSI (Piesārņoto vietu 

standartizēšana) ietvaros. Projekta galvenajos mērķis ir pieredzes apmaiņu starp Centrālās 

Baltijas valstīm (Zviedrija, Somija, Igaunija, Latvija) piesārņoto vietu apzināšanā, izpētē, 

uzraudzībā un sanācijā. 

Piesārņotās un potenciāli piesārņotās vietas Latvijā  

Piesārņota vieta — augsne, zemes dzīles, ūdens, dūņas, kā arī ēkas, ražotnes vai citi objekti, 

kas satur piesārņojošas vielas. 

Potenciāli piesārņota vieta — augsne, zemes dzīles, ūdens, dūņas, kā arī ēkas, ražotnes vai 

citi objekti, kuri, pēc nepārbaudītas informācijas, satur vai var saturēt piesārņojošas vielas. 

Latvijā uz 2012.g. decembri ir uzskaitītas un reģistrētas: 

243 – Piesārņotas vietas; 

2654 – Potenciāli piesārņotas vietas; 

671 – Vietas, kas atzītas par potenciāli nepiesārņotām (šajās vietās ir veikts piesārņojuma 

riska novērtējums). 

 

 

 



                                                          
 

 
 

Lielāko piesārņoto vietu koncentrācija Latvijā ir Rīgā. Rīga ir lielākais industriālais Latvijas 

centrs. Piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu apzināšana kampaņveidīgi Latvijā notika 

2003.- 2004.g.  

Piesārņoto vietu sadalījums pa veidiem: 

Piesārņotas vietas   

Ķīmiskās un naftas rūpniecības objekti 14 

Metālapstrādes objekti 4 

Vieglās rūpniecības objekti 1 

Minerālrūpniecības objekti 3 

Mašīnbūves objekti 14 

Kokapstrādes rūpn. 6 

Katlu mājas, koģenerācijas stacijas 12 

DUS (GUS) 68 

Naftas bāzes 29 

Vecas atkritumu izgāztuves 37 

Notekūdeņu attīsīšanas iekārtas 3 

Atkritumu glabātavas, pārstrādes iekārtas 1 

Fermas 2 

Minerālmēslu un pesticīdu glabātavas 5 

Militārie objekti 7 

Cauruļvadi 1 

Dzelzceļa objekti 5 

Lidlauki 1 

Piestātnes, pārkraušanas vietas 3 

Noliktavas 17 

Avāriju (negadījumu) vietas 3 

Ķīmiskās tīrītavas 1 

Tirdzniecības objekti 6 

 Kopā: 243 

 

Potenciāli piesārņoto vietu sadalījums pa veidiem: 

Potenciāli piesārņotas vietas   

Ražošanas objekti 1 

Pārtikas rūpniecības objekti 27 

Ķīmiskās un naftas rūpniecības objekti 53 

Metālapstrādes objekti 44 

Vieglās rūpniecības objekti 13 

Ieguves rūpniecības vietas 2 

Minerālrūpniecības objekti 39 

Mašīnbūves objekti 17 

Kokapstrādes rūpn. objekti 122 

Katlu mājas, koģenerācijas stacijas 181 

DUS (GUS) 477 

Naftas bāzes 174 

Vecas atkritumu izgāztuves 349 

Notekūdeņu attīsīšanas iekārtas 35 

Atkritumu glabātavas, pārstrādes iekārtas 14 

Fermas 255 



                                                          
 

 
 

Potenciāli piesārņotas vietas   

Minerālmēslu un pesticīdu glabātavas 395 

Agroķīmisko atlikumu glabātavas 5 

Lopu kapsētas 39 

Darbnīcas 1 

Militārie objekti 70 

Transporta objekti 8 

Cauruļvadi 1 

Dzelzceļa objekti 22 

Lidlauki 2 

Noliktavas 69 

Avāriju (negadījumu) vietas 5 

Valsts dienestu darbība 5 

Pakalpojumi 1 

Ķīmiskās tīrītavas 15 

Tirdzniecības objekti 199 

Būvniecības objekti 14 

 Kopā: 2654 

 

BECOSI projekta ietvaros ir izstrādāta piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu klasifikācija, 

kas piemērota visām reģistrētām vietām Latvijā. 

Kods Nosaukums 

10 Ražošanas objekti 

11 Pārtikas rūpniecības objekti 

12 Ķīmiskās un naftas rūpniecības objekti 

13 Metālapstrādes objekti 

14 Vieglās rūpniecības objekti 

15 Ieguves rūpniecības vietas 

16 Minerālrūpniecības objekti 

17 Mašīnbūves objekti 

18 Kokapstrādes rūpn. 

19 Katlu mājas, koģenerācijas stacijas 

    

20 Naftas Bāzes un uzpildes stacijas 

21 DUS (GUS) 

22 Naftas bāzes 

23 Gāzes krātuves un glabātuves 

    

30 Atkritumu saimniecība 

31 Vecas atkritumu izgāztuves 

32 Darbojošās atkritumu apglabāšasnas vietas 

33 Notekūdeņu attīsīšanas iekārtas 

34 Atkritumu glabātavas, pārstrādes iekārtas 

    

40 Lauksaimniecības objekti 

41 Fermas 

42 Vecas fermas 

43 Minerālmēslu un pesticīdu glabātavas 

44 Agroķīmisko atlikumu glabātavas 

45 Lopu kapsētas 



                                                          
 

 
 

Kods Nosaukums 

46 Darbnīcas 

    

50 Militārie objekti 

    

60 Transporta objekti 

61 Cauruļvadi 

62 Dzelzceļa objekti 

63 Lidlauki 

64 Piestātnes, pārkraušanas vietas 

65 Noliktavas 

    

70 Avāriju (negadījumu) vietas 

    

80 Valsts dienestu darbība 

    

90 Pakalpojumi 

91 Ķīmiskās tīrītavas 

92 Tirdzniecības objekti 

93 Būvniecības objekti 

 

Likumdošana 

Piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu apzināšana, izpēte un sanācija ir atrunāta vairākos 

likumdošanas aktos: 

"Vides aizsardzības likums" 

2006. gada 2. novembrī izsludinātais "Vides aizsardzības likums" Latvijas Republikā ir 

pamata normatīvais dokuments, kas nosaka valsts kontroli vides jomā, tai skaitā attiecībā uz 

piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu izpēti un sanāciju, kā arī personu atbildību par videi 

nodarīto kaitējumu. 

Likums "Par piesārņojumu" 

2001. gada 15. martā izsludinātais likums "Par piesārņojumu" regulē prasības vides 

piesārņojuma rašanās draudu novēršanai vai esoša piesārņojuma radīto emisiju 

samazināšanai, nosaka potenciāli piesārņoto un piesārņoto vietu apzināšanas un reģistrācijas 

nepieciešamību un par šādu teritoriju izmantošanas ierobežojumu noteikšanu atbildīgās 

institūcijas, kā arī regulē piesārņoto vietu izpētes un sanācijas darbu kārtību.  

MK noteikumi "Piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu apzināšanas un reģistrācijas 

kārtība" 

2001. gada 20. novembrī izdotie MK noteikumi Nr.483 "Piesārņoto un potenciāli piesārņoto 

vietu apzināšanas un reģistrācijas kārtība" nosaka piesārņoto vietu apzināšanas kārtību un 



                                                          
 

 
 

kritērijus, kas tiek izmantoti par pamatu vietas bīstamības pakāpes novērtēšanai, kā arī 

iestādes, kas atbildīgas par informācijas iegūšanu, atjaunošanu un apriti.  

MK noteikumi "Noteikumi par preventīvajiem un sanācijas pasākumiem un kārtību, 

kādā novērtējams kaitējums videi un aprēķināmas preventīvo, neatliekamo un 

sanācijas pasākumu izmaksas" 

2007. gada 24. aprīlī izdotie MK noteikumi Nr.281 "Noteikumi par preventīvajiem un 

sanācijas pasākumiem un kārtību, kādā novērtējams kaitējums videi un aprēķināmas 

preventīvo, neatliekamo un sanācijas pasākumu izmaksas" nosaka, kuros gadījumos un kādā 

kārtībā Valsts vides dienests organizē preventīvos pasākumus; kā arī nosaka vides sanācijas 

mērķus, metodes un kārtību gadījumos, kad videi nodarīts kaitējums, tai skaitā kārtību, kādā 

aprēķina sanācijas pasākumu izmaksas. 

Piesārņojošo vielu robežlielumi, kuri nosaka teritorijas piesārņotības pakāpi un 

sanācijas nepieciešamību, noteikti MK noteikumos, kas reglamentē kvalitātes prasības 

atšķirīgām dabas vides sfērām:  

Virszemes un pazemes ūdeņiem - 2002. gada 12. martā izdotie MK noteikumi Nr.118 

"Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti". 

Augsnei un gruntij - 2005. gada 25. oktobrī izdotie MK noteikumi Nr.804 "Noteikumi par 

augsnes un grunts kvalitātes normatīviem". 

 

Informācijas aprite 

 
Piesārņotas un potenciāli piesārņotas vietas attiecīgajā administratīvajā teritorijā apzina un 

sākotnēji izvērtē pašvaldība sadarbībā ar attiecīgo reģionālo vides pārvaldi (RVP). 

 

Aizsardzības ministrija apzina un sākotnēji izvērtē savā valdījumā esošās piesārņotās 

teritorijas un informē par tām attiecīgo pašvaldību un RVP. 

 

Tās zemes īpašniekam vai lietotājam, kurā ietilpst piesārņota vieta, operatoram un citām 

fiziskajām vai juridiskajām personām, ja to rīcībā ir ziņas par piesārņotām vai potenciāli 

piesārņotām vietām, kuras nav apzinātas un reģistrētas, jāsniedz šīs ziņas attiecīgajai RVP vai 

pašvaldībai. 

 

Ja piesārņota vai potenciāli piesārņota vieta var radīt draudus cilvēku veselībai vai videi, 

RVP par to informē attiecīgo pašvaldību, citas institūcijas, kā arī fiziskās un juridiskās 

personas. 

 

Ja piesārņotā vai potenciāli piesārņotā vietā atrodas vai  var atrasties sprādzienbīstami 

priekšmeti, materiāli vai militāriem mērķiem izmantojamas toksiskas vai citādi bīstamas 

vielas, pašvaldība vai RVP par to informē Aizsardzības ministriju. 

 



                                                          
 

 
 

Zemes īpašnieku un lietotāju pienākums ir informēt iespējamos tiesību un pienākumu 

pārņēmējus par piesārņotām vai potenciāli piesārņotām vietām attiecīgajā īpašumā vai 

lietojumā esošajā teritorijā un tās apkārtnē. 

 

Piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu reģistrs 

 
Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs (LVĢMC) uztur Piesārņoto un potenciāli 

piesārņoto vietu reģistru. 

 

Reģistrs skatīšanās režīmā ir pieejams visiem interesentiem LVĢMC mājas lapā: 

http://oas.vdc.lv:7779/lva/ppv_read_pub/ 

 

 
 

Vietas ir iespējams meklēt pēc Reģistrācijas numura, pēc kategorijas, pēc administratīvā 

iedalījuma. 

 

Informācijas atjaunināšana par Piesārņoto vai Potenciāli piesārņoto vietu notiek pēc RVP 

atzinumu saņemšanas. 

 

Lai ziņotu par jaunu vietu, kas iekļaujama reģistrā, pašvaldībai jāsagatavo informācija, kas 

uzskaitīta MK noteikumos Nr. 483 "Piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu apzināšanas un 

reģistrācijas kārtība", par konkrēto teritoriju un jāiesniedz Reģionālajai vides pārvaldei, kura 

attiecīgo informāciju reģistrē un nosūta LVĢMC. 

 

Ja ir nepieciešamas papildināt vai atjaunināt informāciju par Piesārņotām vai Potenciāli 

piesārņotām vietām, ir jāgriežas attiecīgajā RVP.  Pēc RVP atzinuma saņemšanas LVĢMC 

atjaunina informāciju reģistrā. 

 

 

http://oas.vdc.lv:7779/lva/ppv_read_pub/

