
Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi 
12. pielikums 

Atkritumu apsaimniekošanas un pārstrādes uzņēmumu apbūves (13005) darbību veidi 
 

 
 

Nr.p.k. 
 

Darbības veids 
 

1. Visas atkritumu apsaimniekošanas darbības (iekārtas), kurām saskaņā ar normatīvo aktu prasībām 
ir nepieciešama A kategorijas piesārņojošās darbības atļauja, izņemot atkritumu poligonus un 
atkritumu apglabāšanu. 

2. Iekārtas bīstamo atkritumu, tai skaitā naftas produktu atkritumu, apglabāšanai vai reģenerācijai 
(izņemot uzglabāšanu), kuru jauda nepārsniedz 10 tonnu dienā 

3. Iekārtas nebīstamu atkritumu sadedzināšanai vai līdzsadedzināšanai, ja iekārtas jauda nepārsniedz 
3 tonnas stundā 

4. Iekārtas bīstamo atkritumu sadedzināšanai vai līdzsadedzināšanai ar jaudu līdz 10 tonnām dienā, 
uz kurām attiecas normatīvie akti par prasībām atkritumu sadedzināšanai un atkritumu 
sadedzināšanas iekārtu darbībai 

5. Iekārtas nebīstamu atkritumu bioloģiskai vai fizikāli ķīmiskai apstrādei, izņemot kompostēšanas 
iekārtas ar uzņemšanas jaudu līdz 100 tonnām gadā un dzīvnieku mēslu kompostēšanas iekārtas 

6. Iekārtas nebīstamu atkritumu apstrādei apglabāšanas nolūkos, kurās neizmanto bioloģisko vai 
fizikāli ķīmisko apstrādes metodi 

7. Iekārtas nebīstamu atkritumu reģenerācijai ar jaudu līdz 75 tonnām dienā, kurās tiek veikta viena 
vai vairākas šādas darbības: 

7.1. bioloģiskā attīrīšana 
7.2. atkritumu sagatavošana sadedzināšanai vai līdzsadedzināšanai 
7.3. pelnu un izdedžu attīrīšana 
7.4. metālu atkritumu, tai skaitā elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu un nolietotu 

transportlīdzekļu un to detaļu, apstrāde smalcinātājos 
7.5. nebīstamu atkritumu reģenerācija vai to sagatavošana reģenerācijai, kas nav sadedzināšana vai 

līdzsadedzināšana 
8. Apglabāšanas, uzglabāšanas vai kompostēšanas vietas tādām notekūdeņu dūņām, kas saskaņā ar 

normatīvajiem aktiem nav pielīdzināmas bīstamajiem atkritumiem 
9. Iekārtas nolietoto transportlīdzekļu apstrādei smalcinātājos ar jaudu līdz 75 tonnām dienā vai kuģu 

vraku reģenerācijai vai uzglabāšanai 
10. Iekārtas nebīstamu atkritumu šķirošanai, uzglabāšanai vai reģenerācijai (izņemot to radīšanas 

vietās), kurās vienlaikus var atrasties 30 un vairāk tonnu atkritumu dienā 
11. Iekārtas dzīvnieku un augu izcelsmes atkritumu (tai skaitā dzīvnieku mēslu un atkritumu no 

lopkautuvēm) uzglabāšanai, reģenerācijai vai apstrādei (arī iekārtas kompostēšanai un biogāzes 
iekārtas), kuru uzņemšanas jauda ir 30 un vairāk tonnu dienā 

12. Iekārtas bīstamo atkritumu uzglabāšanai (tai skaitā radīšanas vietās) ilgāk par gadu 
13. Iekārtas īslaicīgai (ne ilgāk par gadu) bīstamo atkritumu uzglabāšanai ar kopējo ietilpību līdz 50 

tonnām, piemēram, pārkraušanas stacijas un konteineru noliktavas, izņemot atkritumu 
uzglabāšanu to radīšanas vietās 

14. Iekārtas elektrisko un elektronisko atkritumu apstrādei smalcinātājos, kuru jauda nepārsniedz 75 
tonnas dienā 

15. Iekārtas nolietoto transportlīdzekļu reģenerācijai un uzglabāšanai, izņemot apstrādi smalcinātājos 
16. Iekārtas elektrisko un elektronisko atkritumu reģenerācijai un uzglabāšanai, izņemot apstrādi 

smalcinātājos 
17. Šķiroto atkritumu savākšanas laukums, kura platība ir lielāka par 1200 m2 

 

 
 


