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„RECO BALTIC 21 TECH” –  

„JAUNU ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS – PĀRSTRĀDES 

TEHNOLOĢIJU 

 IZVĒLE UN IEVIEŠANA PRAKSĒ  

ATKRITUMU SAIMNIECĪBAS UZŅĒMUMOS” 



Projekta mērķis 

Projekta kopējais mērķis ir uzlabot lokālā un 
reģionālā līmeņa atkritumu apsaimniekotāju spējas 
pielietot tādu atkritumu apsaimniekošanas 
īstenošanas gaitu, kas veicinātu ES atkritumu 
apsaimniekošanas direktīvu ieviešanu, tādējādi 
palīdzot Baltijas jūras reģiona valstīm risināt ar 
atkritumu apsaimniekošanu un to noglabāšanu 
saistītās problēmas. 

 

Realizācijas laiks - 2010.g. 10 - 2013.g.10 

 



 
 Vadošais partneris: IVL Swedish Environmental Research 

Institute (Sweden) 
 Belarussian Association of Environmental Management 

(BAEM) 
 Estonial Regional and Local Development agency (ERKAS) 
 Estonian Institute for Sustainable Development, SEI-Tallinn 
 Hamburg University of Applied Sciences (HAW Hamburg) 
 Waste Management Association of Latvia 
 Ogre Municipality 
 Kaunas University of Technology (APINI) 
 Siauliai region waste management centre 
 Alytus region waste management centre 
 Gdańsk University of Technology 

 



 Ieviest praksē RB21T projekta ietvaros attīstītās sistemātiskās 
metodes atkritumu saimniecībā (informatīvā tīklošana; Atkritumu 
apsaimniekošanas plānošanas sistēma – Waste Management 
Planning System (WAMPS), vadlīnijas un rokasgrāmatas); 
 

 Uzturēt platformu Baltijas jūras reģiona valstīm, kas nodrošinātu 
kopdarbību atkritumu saimniecībā caur ekspertorganizāciju, 
atkritumu apsaimniekošanas tehnoloģiju piegādātāju un visu citu 
ieinteresēto pušu ciešu sadarbību; 
 

 Izstrādāt stratēģiju Baltijas jūras reģiona līmenī un investīciju 
modeli, kas noteiktu nepieciešamās darbības, nodrošinot 
organizatorisko apmācību valsts un pašvaldību varas struktūru 
ietvaros, lai turpinātu attīstīt atkritumu apsaimniekošanu un 
samazinātu darījumu izmaksas. 
 
 



 Kopīgi izvēlēties un realizēt tādus pilotprojektus, kas būtu 
balstīti uz iepriekšēju pozitīvu pieredzi; 
 

 Katrā valstī realizēt vismaz divus konkrētus investīciju projektus, 
informatīvi tos izplatīt Baltijas jūras reģiona līmenī un piesaistīt 
ārējo finansējumu šiem projektiem 20 miljonu eiro (€) apmērā. 
 

 Caur t.s. ‘pozitīvās pieredzes’ identificēšanu un apmaiņu dot 
projekta partneriem iespēju aplūkot to atkritumu saimniecības 
vajadzības nākotnes perspektīvā, uzlūkojot atkritumus kā 
investīciju līdzekli inovācijām, uzņēmējdarbības iespējām un 
nodarbinātībai. 
 

 Uzlabot spējas pārvarēt grūtības saskarsmē ar piemērotu 
atkritumu apsaimniekošanas metožu un tehnoloģiju izvēli. 

  
Projekta mājas lapa: www.recobaltic21.net 

 
 



 

  Materiālu otrreizēja izmantošana 

  Bioloģiskā pārstrāde  

  Gāzes savākšana no noglabāšanas vietas 

 



 Zaļo atkritumu kompostēšana  Mārupē 
(Composting of green waste in Marupe) -Ltd. 
«Meliorators –J» 

 Komposta kvalitātes uzlabošana  izmantojot 
sliekas ( Vermicomposting) – Ltd. «Mālpils 
Biotehnoloģijas centrs» 

 Priekšapstrādes metodes izstrāde bioatkritumiem 
(Development of a pre-treatment method for a 
biowaste)-Ltd.«Piejūra» 

 Biogāzes savākšana atkritumu noglabāšanas vietās, 
izmantojot biošūnas ( Landfill/biogas collection by 
using the biocells)-Ltd. «Getlini EKO» 

 

 

 



 Sagatavots pārskats par komposta kvalitātes 
prasībām un pieredzi to nodrošināšanai ES 

 Zemkopības ministrijai iesniegti materiāli, lai 
nodrošinātu Latvijas atkritumu komposta 
prasību izstrādi, tiek veidots MK noteikumu 
papildinājums 

 Lai noteiktu komposta kvalitāti, tiek veiktas 
regulāras analīzes dažādiem bioatkritumu 
kompostiem  

 



 

•  Pieredze LIFE projektā (2003. – 2005.gads) par kompostēšanu; 

 

“Zaļo” atkritumu kompostēšana projekta ietvaros kā pilotprojekts 

 

• “Zaļo” atkritumu kompostēšana vējrindās; 

• Noņemot komposta analīzes, salīdzināt 2 kompostēšanas pieejas – 

lielās vējrindas un mazās vējrindas; 

• Ņemot vērā kompostēšanas rezultātus un komposta kvalitātes rādītājus, 

sniegt priekšlikumus likumdošanas normatīvu izstrādei 





Priekšlikums 1: Apstrādātie no augu un pārtikas atkritumiem ražotie organiskie 

mēslošanas līdzekļi. 

 

2) Priekšlikumi 530.noteikumu 3.pielikuma papildināšanai: 

 

I. variants (ZM LD) 
5. Organiskie un 

organominerālie 

mēslošanas līdzekļi 

plastmasa, stikla 

vai metāla 

daļiņas, kas ir 

lielākas par 4mm  

0,5 masas 

procenti 

 

 

 

II. variants (Latvijas atkritumu saimniecības asociācija) 
5. Organiskie un 

organominerālie 

mēslošanas līdzekļi 

plastmasa, stikla, 

akmeņu vai 

metāla daļiņas, 

kas ir lielākas par 

4mm  

< 5 - 10mm, 

<0,5% masas  

 

 

 Salmonellas 0  

 Nezāles  <3 nezāļu sēklas/ 

1 litrā 

 

 



 Lai iegūtu informāciju par kompostēšanās procesa gaitu 
un rezultātiem pie atšķirīgu sastāvdaļu sajaukumiem un 
dažādu kompostēšanas metožu pielietošanas tika 
īstenots ārpakalpojums „Kompostēšanas eksperiments”. 
Par pakalpojumu sniedzēju tika izvēlēta SIA 
„WORMERA”, kas atbilda izvirzītajiem kritērijiem un 
piedāvāja veikt MBC nepieciešamo eksperimentu par 
viszemāko kopējo summu  

 Eksperimenta laikā iegūtie rezultāti tika izvērtēti  

1) analizējot temperatūras un mitruma līmeņa izmaiņas 
kompostēšanās procesa gaitā 

2) salīdzinot sākotnējo izejvielu sastāvu ar iegūtā 
komposta sastāvu.  



 1. Visiem izejvielu sajaukumiem sākumā ir diezgan liels 
mitrums ~ vairāk kā 80%, bet, kompostēšanas procesa 
laikā tas tiek zaudēts. Kompostēšanas procesa beigās 
mitrums ir ~ 50%. 

 2. Visos kompostēšanas procesos, kuros tika izmantotas 
notekūdeņu dūņas, temperatūru neizdevās pacelt augstāk 
par 62º C, un tas nenotika ilgā laika periodā. Šādi rezultāti 
saistīti ar pārlieku augsto mitruma līmeni, kas ir 
notekūdeņu dūņās. 

 3. Visstraujāk kompostēšanas procesi noritēja 1. un 2. 
sajaukumā nevis 3. un 4. sajaukumā. Tas saistīts ar 
optimālākām oglekļa(C) un slāpekļa(N) proporcijām un 
mazāku mitrumu kompostējamo materiālu sastāvā. 

 4. Maksimālo temperatūru visos sajaukumos izdevās 
paaugstināt, izmantojot stirpu pārjaukšanu un siltā gaisa 
padevi tajās. 
 



Nosakāmais rādītājs
Kūts mēsli-1;Siens-

1

Kūts mēsli-1;Zaļā 

masa-1;Siens-1

Kūts mēsli-2;Siens-

3;Notekūdeņu dūņas-

1

Kūts mēsli-2;Zaļā masa-

1;Notekūdeņu dūņas-

1;Siens-4

Sausna, % 27,64/28,29 26,22/26,50 25,09/25,23 28,58/26,10

Kopslāpeklis, % 0,58/0,46 0,63/0,68 0,78/0,68 0,55/0,46

pH 7,18/7,38 6,95/7,76 7,16/7,34 6,89/7,22

N/NH4, g/kg 0,14/0,20 0,18/0,24 0,22/0,21 0,17/0,18

Slieku pieaugums kg/m2 2kg 2kg 1,5kg 1,8kg

Kokoni g/m2 35g 40g 30g 30g

Vermikomposts m3/m2 0,3m3 0,3m3 0,19m3 0,2m3

Vislabākais slieku masas un kokonu pieaugums, kā arī saražotā vermikomposta daudzums tika konstatēts kūts 



 SIA «Virsma» ir veikusi pētījumu par dažādām 
šķirošanas sistēmām un atšķiroto atkritumu 
kvalitāti. Iegūtie rezultāti tiek izmantoti 
modelējot Piejūras reģiona atkritumu 
apsaimniekošanas sistēmu.  

 Ir noslēgts līgums ar SIA « Uzskaitvedis»un 
tiek realizēta Piejūras reģiona atkritumu 
saimniecības attīstības modelēšana 
izmantojot projektā izstrādāto sistēmu 
WAMP.  

 

 



Sastāvs Vidējais (%) Izkliede (%) 

Polimēru plēves 38.8 24-52 

Dažādi polimēri 9.0 5-13 

PET pudeles 2.4 1-3 

Papīrs, kartons 34.8 30-40 

Tetrapakas 2.1 1-3 

Tekstilijas 1.9 0.5-4 

Higiēnas atkritumi 1.8 0.5-3 

Gumija 0.9 0.3-2 

Koksne 2.1 1-3 

Organiskie atkritumi 4.2 4-5 

Metāls 0.6 0.5-1 

Stikls, keramika 1.3 1-2 

Dažādi sīki atkritumi 0.1 0.1-0.2 

Kopā 100  
 

Polimēri kopā 50.2 40-60 

Papīrs, kartons, tetrapakas kopā 36.9 32-43 

Pārējā degošā daļa kopā 10.9 7-14 

Nedegošā daļa kopā 2 2-2.4 

 



Atkritumu 
šķirošana 
izmantojot 

trumuļsietus 

Nešķirotu atkritumu šķirošana izmantojot tehniskās līnijas 



 metāls (60-120 mm) ~1.5-3%; 

 organiskā frakcija (<60 mm) ~43-47%; 

 dedzināmā rupjā frakcija (>120 mm) ~ 50-55.5%: 

 

 

 

 - RDF 45-50%;  

- piemaisījumi 5-8% (pārtika ~1%, inertie (stikls, ieži )~3%, alumīnija 
bundžas 1%). Piemaisījumu daļa ar roku darbu tiek nošķirota no lentas.  



 metāls ~2-3 %; 

 smagā jeb smalkā frakcija ~30-36%; 

 vidējā frakcija ~38-43%; 

 rupjā jeb vieglā frakcija (raksturīgi 
lieli izmēri) ~18-25%. 

 

 



 Atkritumu veids Rupjā frakcija % Vidējā frakcija % Smalkā frakcija % 

Papīrs, kartons 52 27 1.4 

Plastmasa 30.3 25.7 0.8 

Pārtikas, zaļie, dažādi 

sīkie atkritumi. 3.3 14.5 70.6 

Higiēnas 3.7 2 0 

Koksne 0.03 4.4 0 

Tekstilijas 3.4 0.8 0 

Gumija, āda 6.3 6.2 0 

Minerāli 0.04 9.1 5 

Stikls 0 7.8 22.3 

Metāls 1 2.7 0.02 









 ● bāzes scenārijs –pēc pieejamās informācijas Piejūras reģionā atdalītais 
atkritumu apjoms pēc to veidiem atbilstoši atkritumu apsaimniekošanai 
saistošo direktīvu prasībām ir nenozīmīgs, tāpēc izvēlēta 100 % 
atkritumu apglabāšana; 

 ●1. scenārijs - kompostēšana, otrreizēja pārstrāde un sadedzināšana -
atšķirotā bioloģiskā daļa tiek kompostēta, 3,3 % mājsaimniecībās, 22% 
atklāta lauka kompostēšana vējrindās un 75 % slēgta tipa statiskājā 
kompostēšanā. Iepakojuma atkritumu daļa tiek novirzīta uz otrreizējo 
pārstrādi. Pirms apglabāšanas jauktajai atkritumu masai tiek veikta 
mehāniskā priekšapstrāde, kur tiek iegūts 27% RDF materiāls, smalkā 
frakcija un atlikusī atkritumu daļa tiek apglabāta poligonā;  

 ● 2. scenārijs - kompostēšana un otrreizēja pārstrāde - šajā scenārijā 
tiek atšķirotā bioloģiskā masa tiek kompostēta 3,3 % mājsaimniecībās, 
20% atklātā lauka kompostēšanā un 76,7 % reaktorā. Iepakojuma 
atkritumu daļa tiek novirzīta uz otrreizējo pārstrādi un atlikusī atkritumu 
daļa apglabāta poligonā. 

 ● 3. scenārijs -kompostēšana, otrreizēja pārstrāde ar enerģijas atguvi -
šis scenārijs ir līdzīgs 2. scenārijam tikai ir papildināts ar enerģijas 
atguves tehnoloģijām. Poligonā tiek savāktas un pārstrādātas poligonā 
radušās gāzes, kā arī puse no savāktajiem organiskajiem atkritumiem 
tiek izmantoti kā izejvielas anaerobā digestācijā. 
 
 





  

  
 



 Pārskats par anaerobo procesu izmantošanu, 
lai nodrošinātu bioatkritumu priekšapstrādi 
pirms noglabāšanas 

 Pētījumi par ikdienas pārklājuma metodikas 
un sastāva optimālu izvēli biošūnu gadījumā 
(Līgums ar RTU) 

  Tiek organizēts seminārs par bioreaktora 
šūnu izmantošanu  un ikdienas pārklājuma 
nodrošināšanu 

 



Priekšrocības: 



Laiks Semināra nosaukums Norises vieta 

Oktobris Biogāzes iegūšana atkritumu 
noglabāšanas procesos atkritumu 
priekšapstrādei izmantojot slēgtas 
bioreaktoru šūnas  

SIA «Getliņi Eko»,  

Oktobris Bioatkritumu kompostēšana, 
tehnoloģiskie risinājumi un 
likumdošanas prasības kompostu 
kvalitātei 

MBC,  
Meliorators-J 

Novembris Šķiroti un nešķiroti savāktu 
atkritumu pirmsapstrādes 
nodrošināšana  

Piejūra, Tukums 


