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Par projektu 

Nosaukums: Projekts “Sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumu un pārtikas atkritumu 
pirmapstrādes nosacījumu izstrāde to turpmākai pārstrādei, izmantojot biotehnoloģijas”, Reģ. 
Nr. 1-08/382/2015 ir izstrādāts ar Latvijas vides aizsardzības fonda finansiālu atbalstu. 

Norises laiks: no 2015. gada 1. decembra līdz 2016. gada 14. maijam, un tas aptver visu Latvijas 
teritoriju. 

Sadarbības partneris: Valsts vides dienests. 

Mērķis: Izstrādāt pārtikas atkritumu kā izejmateriāla sagatavošanas nosacījumus turpmākai 
pārstrādei, izmantojot biotehnoloģijas. 

Mērķa grupas: valsts vides dienesta darbinieki, valsts pārvaldes iestādes, pašvaldības, 
uzņēmumi, kas veic pārtikas atkritumu savākšanu, ir saņēmuši B kategorijas atļauju un 
nodrošina pārstrādi  / var nodrošināt to sagatavošanu turpmākai pārstrādei ar biotehnoloģijām. 

Galvenie rezultāti: 
1. Novērtēts pārtikas atkritumu daudzums un apsaimniekošanas veidi valstī. 
2. Veikta zinātniskās literatūras analīze un praktiskās pieredzes apkopojums par 

ķīmiskajām, fizikālajām un bioloģiskajām īpašībām, oglekļa un slāpekļa attiecību 
dažādiem pārtikas atkritumu veidiem un iespējamiem kaitīgajiem piejaukumiem. 

3. Novērtēta pārtikas atkritumu pārstrādei atbilstošu metānveidotāju baktēriju aktivitāte 
un procesu parametri mezofīlajā un termofīlajā režīmā. 

4. Novērtēti pārtikas izejmateriāla pievienošanas nosacījumi to pārstrādei kopējā biomasā 
biogāzes ražotnēs. 

5. Izstrādāti priekšlikumi pārtikas atkritumu apsaimniekošanas sistēmai valstī un 
nosacījumi izejmateriāla sagatavošanai, kas maina atkritumu statusu likumdošanā 
turpmākai pārstrādei biogāzes ražotnēs un kompostēšanā. 

6. Noorganizēts seminārs Valsts vides dienesta un Pārtikas un veterinārā dienesta 
darbiniekiem un citiem mērķgrupu pārstāvjiem. 

7. Projekta publicitāte nodrošināta biedrības “Latvijas Atkritumu saimniecības asociācija” 
mājas lapā www.lasa.lv sadaļā “Kompostētāju klubs” vietnē: lasa.lv/kompostetaju-klubs 

 

Autori: Ināra Teibe, Rūta Bendere, Dace Strode, Kristīne Ruģele un Olita Medne. 
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1. Pārtikas atkritumu definīcijas un radītais daudzums Latvijā 

1.1. Projekta ietvaros izmantoto definīciju skaidrojums 

 
Eiropas Savienības (ES) reglamentējošos tiesību aktu, kas nosaka pārtikas atkritumu 

apsaimniekošanu, prakstisko ieviešanu valstī nodrošina divas nozaru ministrijas, Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) un Zemkopības ministrija (ZM). Pārtikas 
atkritumu apsaimniekošanas uzraudzību nodrošina: 1) VARAM pakļautībā esošā tiešās 
pārvaldes iestāde Valsts vides dienests (VVD), kas nodrošina, lai tiktu ievēroti normatīvie akti 
vides aizsardzības, dabas un resursu izmantošanas jomā, kā arī veicinātu dabas resursu un 
enerģijas ilgtspējīgu izmantošanu un 2) ZM  pārraudzībā esošā valsts pārvaldes iestāde Pārtikas 
un veterinārais dienests (PVD), kas kontrolē pārtikas apriti, nodrošina veterināro uzraudzību un 
kontroli, robežkontroli, specifiskās pārtikas novērtēšanu. Tāpēc pārtikas atkritumu 
apsaimniekošana ir starpnozaru jautājums un tās pilnveidei nepieciešama abu nozaru 
ieinteresēta un kopīga sadarbība, veidojot līdzsvarotu likumdošanas ietvaru un nosacījumus 
starp vides aizsardzības, sociālajiem un ekonomiskajiem aspektiem. 

No ES vides aizsardzības noteiktajiem normatīvajiem aktiem atkritumu apsaimniekošanā 
bioloģiski noārdāmajiem atkritumiem (BNA) var piemērot divas definīcijas:  

• bioloģiski noārdāmie atkritumi ir atkritumi, kas var sadalīties anaerobos un aerobos 
apstākļos, kā virtuves un dārza, papīra un kartona atkritumi, dabīgā tekstila un ādas, 
koksnes atkritumi u.c. pēc atkritumu poligonu Direktīvas (1999/31EK);  

• bioloģiskie atkritumi ir dārza un parku atkritumi, pārtikas un virtuves atkritumi no 
mājsaimniecībām un sabiedriskās ēdināšanas vietām un līdzīgi atkritumi no pārtikas 
sagatavošanas vietām, pēc atkritumu ietvardirektīvas (2008/98EK) (JRC, 2011). 

Atbilstoši valsts Atkritumu apsaimniekošanas likumā (18.11.2010) noteiktajai definīcijai: 

 bioloģiskie atkritumi ir bioloģiski noārdāmi dārzu vai parku atkritumi, mājsaimniecību, 
restorānu, sabiedriskās ēdināšanas iestāžu un mazumtirdzniecības telpu pārtikas un 
virtuves atkritumi un citi tiem pielīdzināmi pārtikas ražošanas atkritumi. 

 
Prasības pārtikas atkritumu apsaimniekošanai nosaka vairākas ES Direktīvas un Regulas:  

1) Direktīvas 2008/98 13. pants, Cilvēku veselības un vides aizsardzība, nosaka, ka ES dalībvalstis 
veic vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka atkritumu apsaimniekošana norit, neapdraudot: 

a) cilvēku veselību un neradot kaitējumu videi; 
b) neapdraudot ūdeni, gaisu, augsni, augus vai dzīvniekus; 
c) neradot neērtības trokšņa vai smakas dēļ;  
d) neradot negatīvu ietekmi uz lauku vidi un īpaši aizsargājamām teritorijām. 

2) Direktīva (1999/31/EK) par atkritumu poligoniem ES dalībvalstīm izvirza mērķi līdz 2016. 
gadam pakāpeniski samazināt poligonos apglabāto BNA daudzumu līdz 35 % no 1995. gadā 
apglabātā daudzuma. Latvijai ir dota atkāpe šī mērķa sasniegšanā līdz 2020. gadam - samazināt 
apglabājamo bioloģiski noārdāmo atkritumu daudzumu līdz 35 % no 1995. gadā apglabātā 
bioloģiski noārdāmo atkritumu daudzuma līdz 2020. gada 16. jūlijam. 
3) nodzīvnieku izcelsmes blakusproduktu, kas nav paredzēti cilvēku patēriņam, aprites 
reglamentējošiem tiesību aktiem izriet, ka valstī no 2011. gada 4. marta piemērojamas 2009. 
gada 21.oktobra Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1069/2009, ar ko nosaka 
veselības aizsardzības noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem un 
atvasinātajiem produktiem, kuri nav paredzēti cilvēku patēriņam, un ar ko atceļ Regulu (EK) 
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Nr.1774/2002 (Dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu regula) un 2011.gada 25.februāra Eiropas 
Komisijas Regula (EK) Nr.142/2011 ar kuru īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) 
Nr.1069/2009 (turpmāk tekstā Regula Nr. 1069/2009), ar ko nosaka veselības aizsardzības 
noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem un atvasinātajiem produktiem, 
kuri nav paredzēti cilvēku patēriņam, un īsteno Padomes Direktīvu 97/78/EK attiecībā uz 
dažiem paraugiem un precēm, kam uz robežas neveic veterinārās pārbaudes atbilstīgi minētajai 
direktīvai, kas nosaka, ka ēdināšanas uzņēmumu pārtikas atkritumi ir trešās kategorijas 
materiāls Regulas 1069/2009 10.pants un uzņēmēji var savākt, transportēt un likvidēt 
ēdināšanas uzņēmumu trešās kategorijas pārtikas atkritumus saskaņā ar Direktīvas 2008/98/EK 
13. pantā paredzētajiem pasākumiem (Regula Nr.1069/2009, 21.pants) – apglabāt sadzīves 
atkritumu poligonos. 

Atbiltoši dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu, kas nav paredzēti cilvēku patēriņam, 
reglamentējošajiem tiesību aktiem, bioloģisko atkritumu plūsmā ir atkritumi, kas prasa ievērot 
papildus apsaimniekošanas nosacījumus visā tā dzīves cikla laikā. Turpmāk darbā izmantotās 
definīcijas: 

 ēdināšanas uzņēmumu pārtikas atkritumi (catering waste) - visa pārpalikusī pārtika, 
ieskaitot izmantotu cepšanas eļļu, kas ir no restorāniem, sabiedriskās ēdināšanas 
uzņēmumiem un virtuvēm, tostarp centralizētām virtuvēm un mājsaimniecību virtuvēm; 

 dzīvnieku izcelsmes blakusprodukti (animal by-products) - dzīvnieku veseli ķermeņi vai 
to daļas, dzīvnieku izcelsmes produkti vai citi produkti, kas iegūti no dzīvniekiem, kas nav 
paredzēti cilvēku patēriņam, tostarp olšūnas, embrijus un spermu; 

 agrākā pārtika (former food) – dzīvnieku izcelsmes produkti vai pārtika, kurā ir dzīvnieku 
izcelsmes produkti, kurus vairs neparedz šādai lietošanai cilvēku patēriņā komerciālu 
apsvērumu dēļ vai saistībā ar ražošanas problēmām vai iesaiņojuma defektiem, vai 
citiem defektiem, kas neapdraud cilvēku vai dzīvnieku veselību; 

 atvasināti produkti (derived products) ir produkti, kuri iegūti pēc viena vai vairākiem 
dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu apstrādes, transformēšanas vai pārstrādes posmiem 

 biogāzes iekārta (biogas plant) ir iekārta, kurā veic dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu 
vai atvasināto produktu bioloģisko noārdīšanu anaerobos apstākļos; 

 fermentācijas atliekas (digestion residues) ir atliekas, tostarp šķidrā frakcija, kas rodas, 
transformējot dzīvnieku izcelsmes blakusproduktus biogāzes iekārtā; 

 kompostēšanas iekārta (composting plant) ir iekārta, kurā notiek dzīvnieku izcelsmes 
blakusproduktu vai atvasinātu produktu bioloģiskā noārdīšanās aerobos apstākļos, un 
tādi produkti ir vismaz daļa no izmantotā materiāla; 

 organiskais mēslojums un augsnes ielabotāji (organic fertiliser and soil improver) ir 
dzīvnieku izcelsmes materiāls, ko atsevišķi vai kopā izmanto, lai saglabātu vai uzlabotu 
augu apgādi ar barības vielām un augšņu fizikālās un ķīmiskās īpašības un bioloģisko 
aktivitāti; tajos var būt kūtsmēsli, nemineralizēts gvano, gremošanas trakta saturs, 
komposts un fermentācijas atliekas. 

 pārstrādes iekārta ir telpas vai iekārtas dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu pārstrādei, 
kā minēts Regulas (EK) Nr. 1069/2009 24. panta 1. punkta a) apakšpunktā un kurā 
dzīvnieku izcelsmes blakusproduktus pārstrādā saskaņā ar IV pielikumu un/vai X 
pielikumu; 

 atļauts atkritumu poligons ir atkritumu poligons, kura darbībai ir izsniegta atļauja 
saskaņā ar Direktīvu 1999/31/EK; 

 pārtika vai pārtikas produkts ir pārtika vai pārtikas produkts, kas definēts Regulas (EK) 
Nr. 178/2002 2. panta. 
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Šobrīd valsts Atkritumu apsaimniekošanas likumā (18.11.2010) un Pārtikas aprites 

uzraudzības likumā (20.03.1998) nav norādīta “pārtikas atkritumu” definīcija. Tāpēc šī 
projekta ietvaros un turpmāk tekstā izmantotās “pārtikas atkritumu” definīcijas skaidrojums 
ir šāds: 

 pārtikas atkritumi ir mājsaimniecību, atklātu un slēgtu sabiedriskās ēdināšanas iestāžu, 
pārtikas produktu mazum - un vairumtirdzniecības vietu, kā arī citu tām pielīdzināmu 
pārtikas atkritumu izcelsmes vietu radītie pārtikas atkritumi; 

 citas tām pielīdzināmas pārtikas atkritumu izcelsmes vietas ir visi pārtikas atkritumi, 
kas rodas atbilstoši Pārtikas un veterinārā dienesta 2015. gada 21.decembra rīkojumam 
Nr. 367 par Pārtikas un veterinārā dienesta uzraudzībai pakļauto uzņēmumu (objektu), 
to pamatdarbības un papilddarbības veidu klasifikatora, kā arī visos jau šobrīd “pārtikas 
atkritumi” definīcijā nosauktajos uzņēmumos un vietās.   

Pārtikas aprites uzņēmumi, to pamatdarbības un papilddarbības veidu grupas atbilstoši PVD 
klasifikatoram, kas ietilpst projekta pētījuma robežās ir: 

24. Pārtikas produktu noliktava bez speciāla temperatūras režīma; 
25. Pārtikas produktu noliktava ar speciālu temperatūras režīmu; 
26. Pārtikas produktu noliktava-saldētava; 
28. Pārējās vairumtirdzniecības darbības ; 
29. Jaukta sortimenta pārtikas veikals; 
30. Specializētais pārtikas veikals ; 
31. Tirdzniecība tirgū; 
32. Tirdzniecības vietas un citi pārtikas izplatīšanas posma uzņēmumi; 
33. Savvaļas produktu iepirkšanas un realizācijas uzņēmumi; 
34. Atklāta tipa ēdināšanas uzņēmums; 
35. Slēgta tipa ēdināšanas un pārtikas tirdzniecības uzņēmums; 
36. Ēdināšanas uzņēmums komerciālajā transportlīdzeklī; 
37. Ēdināšana viesmīlības uzņēmumā; 
38. Mazumtirdzniecības uzņēmums ar dzīvnieku izcelsmes produktu 
realizāciju citiem uzņēmumiem; 
39. Pārtikas produktu pārvadāšanas uzņēmums; 
40. Ledus ražošana pārtikas produktu atvēsināšanai;  
42. Zvejas produktu izkraušana; 
43. Zvejas produktu vairumtirdzniecības vieta; 
44. Zvejas produktu izsoles vieta      
45. Ražošanas uzņēmums mājas apstākļos; 
47. Pārtikas pārpakošanas uzņēmums; 
48. Dzīvnieku izcelsmes primārās ražošanas produktu piegāde nelielos 
daudzumos; 
49. Dzīvnieku izcelsmes specifisko pārtikas produktu uzņēmums. 

 

Papildus pārtikas atkritumu definīcijai atkritumu apsaimniekošanas likumdošanā 
nepieciešams skaidrojums šādām definīcijām: “atklātu sabiedriskās ēdināšanas iestāžu pārtikas 
atkritumi”; “slēgtu sabiedriskās ēdināšanas iestāžu pārtikas atkritumi”; “augu izcelsmes pārtikas 
atkritumi”; “dzīvnieku izcelsmes pārtikas atkritumi” un “jauktas izcelsmes pārtikas atkritumi”; 
“komposts”; “ slieku komposts” un “tehniskais komposts”. 
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1.2. Pārtikas  atkritumu izcelsme  

 
Bioloģiski noārdāmo atkritumu (BNA) plūsma ir viena no lielākajām atkritumu plūsmām 

kopējā nešķiroto atkritumu sastāvā. Pēc biedrības “Latvijas Atkritumu saimniecības asociācija” 
(LASA) veiktajiem nešķiroto atkritumu sastāva mērījumiem 2011. gadā četros Latvijas cieto 
sadzīves atkritumu (CSA) poligonos – BNA īpatsvars kopējā sastāvā sasniedza ~ 50% (Virsma, 
2011). Lielu daļu no šiem atkritumiem veido pārtikas atkritumi – 30 - 35%. 

Lielākie pārtikas atkritumu radītāji ES 27 dalībvalstīs ir mājsaimniecības - 42%, pārtikas 
industrija - 39%, ne mazāk nozīmīgs sektors ir sabiedriskās ēdināšanas sektors - 14% un citi -  5%  
(BIO Intelligence, 2011). Pārtikas atkritumu daudzums Eiropas valstīs uz vienu personu gadā ir 
no 44 līdz 130 kg, bet vidējā vērtība ir no 67 līdz 71 kg (Stenmarck Å et al, 2016). 

Pēc Konsolidētā Eiropas Atkritumu klasifikatora (EPA, 2002) dati par galveno atkritumu 
plūsmu apsaimniekošanu ir uzskaitāmi pēc vienotas sistēmas, kas ir noteikta arī Latvijā ar 
Ministru kabineta noteikumiem Nr.302, Rīgā 2011.gada 19. aprīlī „Noteikumi par atkritumu 
klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus”. 

Šī projekta pētījuma sistēmas robežas ir tikai 20. nodaļas atkritumi - Sadzīvē radušies 
atkritumi (mājsaimniecību atkritumi un tiem līdzīgi tirdzniecības un rūpniecības uzņēmumu un 
iestāžu atkritumi), arī atsevišķi savāktie atkritumu veidi. Atkritumu uzskaites plūsmas kodi, 
kuros var apsaimniekot pārtikas atkritumus ir atzīmēti treknrakstā (1.1. tabula). 

 
1.1. tabula. Latvijas un Eiropas Atkritumu klasifikatora skaidrojums 20 nodaļas 

atkritumiem 
 

Atkritumu klasifikators.  Pielikums Ministru kabineta 
2011.gada 19.aprīļa noteikumiem Nr.302 

Konsolidētais Eiropas  atkritumu katalogs 
(Consolidated European Waste Catalogue 

20 Sadzīvē radušies atkritumi (mājsaimniecību atkritumi 
un tiem līdzīgi tirdzniecības un rūpniecības uzņēmumu 
un iestāžu atkritumi), arī atsevišķi savāktie atkritumu 
veidi 
20 01 Atsevišķi savāktie atkritumu veidi (izņemot 1501 
grupu)  
200101 Papīrs un kartons  
200102 Stikls  
200108 Bioloģiski noārdāmi virtuves atkritumi 
200109 Mājsaimniecību, restorānu, sabiedriskās 
ēdināšanas iestāžu un mazumtirdzniecības telpu 
pārtikas atkritumi un citi tiem pielīdzināmi pārtikas 
ražošanas atkritumi  
200110  Drēbes  
200111  Tekstilizstrādājumi  
200113  Šķīdinātāji * 
200114  Skābes * 
200115  Sārmi * 
200117 Fotografēšanā izmantotās ķīmiskās vielas * 
200119  Pesticīdi * 
200121 Luminiscentās spuldzes un citi dzīvsudrabu 
saturoši atkritumi * 
200123 Hlorfluorūdeņražus saturošas nederīgas 
iekārtas* 
200125 Pārtikas eļļa un tauki  
200126 Eļļa un tauki, kuri neatbilst 200125 klasei * 

20 MUNICIPAL WASTES (HOUSEHOLD WASTE AND 
SIMILAR  COMMERCIAL, INDUSTRIAL AND 
INSTITUTIONAL WASTES) INCLUDING SEPARATELY 
COLLECTED FRACTIONS 
20 01 separately collected fractions (except 15 01) 
20 01 01 paper and cardboard 
20 01 02 glass 
20 01 08 biodegradable kitchen and canteen waste 
20 01 10 clothes 
20 01 11 textiles 
20 01 13* solvents 
20 01 14* acids 
20 01 15* alkalines 
20 01 17* photochemicals 
20 01 19* pesticides 
20 01 21* fluorescent tubes and other mercury-
containing waste 
20 01 23* discarded equipment containing 
chlorofluorocarbons 
20 01 25 edible oil and fat 
20 01 26* oil and fat other than those mentioned in 20 
01 25 
20 01 27* paint, inks, adhesives and resins containing 
dangerous substances 
20 01 28 paint, inks, adhesives and resins other than 
those mentioned in 20 01 27 
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 1.1. tabulas turpinājums 

200127 Bīstamas vielas saturošas krāsas, tintes, 
saistvielas un sveķi* 
200128 Krāsas, tintes, saistvielas un sveķi, kuri 
neatbilst 200127 klasei  
200129 Bīstamas vielas saturošie deterģenti * 
200130 Deterģenti, kuri neatbilst 200129 klasei  
200131 Citotoksiski un citostatiski medikamenti * 
200132 Medikamenti, kuri neatbilst 200131 klasei 
200133 Baterijas un akumulatori, kas iekļauti 16 06 01, 
16 06 02 vai 16 06 03 klasē, un nešķirotas baterijas un 
akumulatori, kas satur šīs baterijas * 
200134 Baterijas un akumulatori, kuri neatbilst 200133 
klasei  
200135 Bīstamus komponentus saturošas nederīgas 
elektriskās un elektroniskās iekārtas, kuras neatbilst 
200121 un 200123 klasei* 
200136 Citas nederīgas elektriskās un elektroniskās 
iekārtas, kuras neatbilst 200121, 200123 un 200135 
klasei 
200137 Koksne, kas satur bīstamas vielas* 
200138 Koksne, kas neatbilst 200137 klasei200139
 Plastmasa  
200140 Metāli  
200141 Skursteņu tīrīšanas atkritumi  
200199 Citi šīs grupas atkritumi  
2002 Dārzu un parku atkritumi (arī kapsētu atkritumi) 
200201 Bioloģiski noārdāmi atkritumi 
200202 Augsne un akmeņi  
200203 Citi bioloģiski nenoārdāmi atkritumi 
2003 Citi sadzīves atkritumi  
200301 Nešķiroti sadzīves atkritumi  
200302 Tirgus atkritumi  
200303 Ielu tīrīšanas atkritumi  
200304 Septisko tvertņu dūņas  
200306 Kanalizācijas sistēmas tīrīšanas atkritumi 
200307 Liela izmēra atkritumi  
200399 Citur neminēti sadzīves atkritu 

20 01 29* detergents containing dangerous substances 
20 01 30 detergents other than those mentioned in 20 
01 29 
20 01 31* cytotoxic and cytostatic medicines 
20 01 32 medicines other than those mentioned in 20 
01 31 
20 01 33* batteries and accumulators included in 16 06 
01, 16 06 02 or 16 06 03 and 
unsorted batteries and accumulators containing these 
batteries 
20 01 34 batteries and accumulators other than those 
mentioned in 20 01 33 
20 01 35* discarded electrical and electronic equipment 
other than those mentioned in 20 
01 21 and 20 01 23 containing hazardous components 
(6) 
20 01 36 discarded electrical and electronic equipment 
other than those mentioned in 20 
01 21, 20 01 23 and 20 01 35 
20 01 37* wood containing dangerous substances 
20 01 38 wood other than that mentioned in 20 01 37 
20 01 39 plastics 
20 01 40 metals 
20 01 41 wastes from chimney sweeping 
20 01 99 other fractions not otherwise specified 
20 02 garden and park wastes (including cemetery 
waste) 
20 02 01 biodegradable waste 
20 02 02 soil and stones 
20 02 03 other non-biodegradable wastes 
20 03 other municipal wastes 
20 03 01 mixed municipal waste 
20 03 02 waste from markets 
20 03 03 street-cleaning residues 
20 03 04 septictank sludge 
20 03 06 waste from sewage cleaning 
20 03 07 bulky waste 
20 03 99 municipal wastes not otherwise specified 

 
Pēc salīdzinātajiem kodiem jāsecina, ka tulkojums latviešu valodā kodam 200108  EAK 

Bioloģiski noārdāmi virtuves atkritumi atšķiras no angļu valodas nosaukuma - 20 01 08 EWC 
biodegradable kitchen and canteen waste. Papildus Latvijas atkritumu klasifikatorā ir ieviests 
jauns kods -200109 EAK Mājsaimniecību, restorānu, sabiedriskās ēdināšanas iestāžu un 
mazumtirdzniecības telpu pārtikas atkritumi un citi tiem pielīdzināmi pārtikas ražošanas 
atkritumi. Lietojot atkritumu uzskaitē kodus ar līdzīgu nozīmi, ir apgrūtināta uzņēmumu un 
iestāžu atskaišu sniegšana par minēto pārtikas atkritumu apsaimniekošanu un parādās to 
dažādas interpretācijas iespējas. 

Pēc Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un 
meteoroloģijas centrs" (LVĢMC) uzskaites datiem pēc pārskata veidlapas „Nr.3-Atkritumi. 
Pārskats par atkritumiem” par 2005-2014. gadu (1.2 tabula), jāsecina, ka projekta ietvaros 
apskatītās atkritumu plūsmas praktiski netiek dalīti apsaimniekotas, vērojama neatbilstība starp 
radīto, savākto un pārstrādāto atkritumu daudzumu.  
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1.2.tabula. Bioloģiski noārdāmo atkritumu un citas tiem saistītās atkritumu plūsmas un to 
pārstrāde Latvijā (2005 -2013), tonnas (LVĢMC, 2015) 
 
Gads Bioloģiski noārdāmie virtuves atkritumi  

(20 01 08 EAK kods) 
 Bioloģiski noārdāmie atkritumi (20 02 01 EAK kods) 

R
ad

īš
an

a 

Sa
vā

kš
an

a 

P
ār

st
rā

d
e

 

A
p

gl
ab

āš
an

a 

R
ad

īš
an

a 

Sa
vā

kš
an

a 

P
ār

st
rā

d
e

 

A
p

gl
ab

āš
an

a 

2005 28 - - 85 - - - 12 604 

2006 91 50 - 50 - 13 010 4131 17 695 

2007 93 94 - 94 1926 14 666 7 562 7 446 

2008 38 50 - 50 935 15 526 7 763 7 544 

2009 33 11 - 11 1 156 5 127 3 169 11 654 

2010 44 - - - 996 5 348 4 139 8 257 

2011 32 888 - - 4 126 20 818 10 508 1 799 

2012 5 090 36 10 - 2 381 35 857 13 180 1 320 

2013 54 33 11 - 27 818 29 874 48 808 1 702 

2014 70 21 - - 46 992 41 089 69 577 1 134 

Gads  
Nešķiroti sadzīves atkritumi (20 03 01 EAK kods) 

 
Tirgus atkritumi (20 03 02 EAK kods) 

R
ad

īš
an

a 

Sa
vā

kš
an

a 

P
ār

st
rā

d
e

 

A
p

gl
ab

āš
an

a 

R
ad

īš
an

a 

Sa
vā

kš
an

a 

P
ār

st
rā

d
e

 

A
p

gl
ab

āš
an

a 

2005 539 614 - 3 246 539 614 363 - - 363 

2006 138 563 884 691 99 752 586 829 - 546 - 376 

2007 160 891 745 787 42 015 710 997 - 235 - 297 

2008 152 254 670 448 39 698 627 142 - 600 - 2 

2009 148 602 533 865 5 594 217 - 647 - - 

2010 138 173 512 987 5 568 517 - 654 - - 

2011 162 675 412 157 10 828 509 751 - 593 - - 

2012 108 340 495 959 35 388 502 206 - - - - 

2013 100 899 510 109 56 469 503 733 - - - - 

2014 109 512 525 464 66 778 506 592 - 19 - 19 

 
Par Bioloģiski noārdāmajiem virtuves atkritumiem, 20 01 08 kods, (pēc angļu valodas 

EAK koda klasificējami kā Virtuves un ēdnīcu atkritumi), praktiski netiek ziņots, nenotiek to 
pārstrāde un reģenerācija. Pozitīva tendence vērojama atkritumu plūsmai - Bioloģiski 
noārdāmie atkritumi, 20 02 01 kods, (pēc angļu valodas EAK koda tulkojami kā Zaļie dārza un 
parku atkritumi) - 2014. gadā pārstrādātas - 69 577 tonnas. 

Lai uzsāktu darbības ar pārtikas atkritumiem, uzņēmumiem ir saistoši vairāki normatīvie 
akti: Pārtikas aprites uzraudzības likums, Dzīvnieku barības aprites likums, Veterinārmedicīnas 
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likums un Farmācijas likuma noteiktās prasības, kā arī tie ir pakļauti PVD uzraudzībai. 
Uzņēmumu saimnieciskās darbības atbilstību normatīvajiem aktiem reģistrē, atzīst vai licencē 
PVD. Attiecīgi pārtikas atkritumu apsaimniekošana veicama saskaņā ar normatīvajiem aktiem - 
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1069 / 2009 (21.10.2009) un Komisijas Regulu 
(EK) Nr. 142/ 2011 (25.02.2011) (turpmāk tekstā – Regula Nr. 1069 / 2009) (EK, 2009), kuras 
piemēro no 2011. gada 4. marta, kā arī Ministru kabineta 2012. gada 17. aprīļa noteikumiem Nr. 
274 „Kārtība, kādā atzīst uzņēmumus un iekārtas un reģistrē personas, kas iesaistītas tādu 
dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu un atvasinātu produktu apritē, kas nav paredzēti cilvēku 
patēriņam” un Ministru kabineta 2012.gada 17. aprīļa noteikumiem Nr.275 „Prasības tādu 
dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu un atvasinātu produktu apritei, kas nav paredzēti cilvēku 
patēriņam”,  uzņēmumiem vai iestādēm, ja tās nodod pārtikas atkritumus, kas ir 3. kategorijas 
materiāls. 

Lai uzzinātu aptuveno pārtikas atkritumu radītāju skaitu atbilstoši projekta izvirzītajiem 
darba uzdevumiem ar PVD atbalstu, tika apkopota informācija par uzņēmumiem, kuri 
reģistrējuši savu darbību noteiktās darbības grupās saskaņā ar PVD 2015. gada 21. decembra 
rīkojumu Nr. 367  “Pārtikas un veterinārā dienesta uzraudzībai pakļauto uzņēmumu (objektu), 
to pamatdarbības un papilddarbības veidu klasifikatora” pēc Latvijas administratīvajām 
teritorijām (1.3. tabula un 14. Pielikumi (pieejami elektroniski LASA pēc pieprasījuma)).  

Lai gūtu indikatīvu informāciju par radīto pārtikas atkritumu daudzumu un 
apsaimniekošanas veidiem, tika veikta uzņēmumu un iestāžu anketēšana (1. Pielikums), 
uzrunājot nozaru nevalstiskās organizācijas, anketas tika izsūtītas: 

1) Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācijai, kura apvieno 37 pārtikas pārstrādes 
uzņēmumus; 

2) Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācija, kura apvieno 310 biedrus - viesnīcas, viesu 
mājas, moteļi, to restorāni, kā arī "neatkarīgie" restorāni, izglītības iestādes, kurās mācās 
nākamie tūrisma un viesmīlības industrijas profesionāļi, kā vairākas servisa kompānijas; 

3) Latvijas Pārtikas tirgotāju asociācija, kurā apvienojušies lielo veikalu tīkli - Maxima, Rimi, 
Narvessen; 

4) Statoil Fuel & Retail Latvia, SIA; 
5) Biedrība “Izglītības iestāžu ēdinātāju asociācija”. 

Anketa ir pieejama LASA mājas lapā, sadaļā “Kompostētāju klubs: 
http://www.lasa.lv/sabiedriskas-edinasanas-un-partikas-atkritumu-daudzuma-un-
apsaimniekosanas-veidu-novertesanas-anketa/. 

 
Novērtējot anketas respondentu datus, uz š.g. 21. martu tika saņemtas tikai 11 

respondentu atbildes (1.Pielikums). Lai arī iegūtie rezultāti nav uzskatāmi par reprezentatīviem, 
tomēr nelielu indikatīvu informāciju par radīto pārtikas atkritumu daudzumu noteiktajā PVD 
uzraudzības un kontroles darbības grupā tie sniedz.  

Pēc pamatdarbības un papilddarbības veida respondenti pārstāvēja: 1) Ēdināšanas 
uzņēmums naktsmītnē - 45,5 % un 2) Ēdināšana viesmīlības uzņēmumā - 55,5%. 

Pēc darbinieku skaita uzņēmumi sadalījās šādi: līdz 10 darbiniekiem – 2 uzņēmumi; līdz 
20 darbiniekiem – 2 uzņēmumi; līdz 50 darbiniekiem – 6 uzņēmumi un līdz 100 darbiniekiem – 1 
uzņēmums. 

Novērtējot radīto pārtikas atkritumu daudzumu uzņēmumos ar darbinieku skaitu līdz 50, 
lielākoties rodas pārtikas atkritumi līdz 500 kg gadā, savukārt uzņēmumos ar darbinieku skaitu 
līdz 100 darbiniekiem - līdz 1 tonnai gadā (1.4. tabula).  

 

http://www.lasa.lv/sabiedriskas-edinasanas-un-partikas-atkritumu-daudzuma-un-apsaimniekosanas-veidu-novertesanas-anketa/
http://www.lasa.lv/sabiedriskas-edinasanas-un-partikas-atkritumu-daudzuma-un-apsaimniekosanas-veidu-novertesanas-anketa/
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1.3. tabula. Pārtikas aprites uzņēmumi, to pamatdarbības un papilddarbības veidi (PVD, 2015) 

Darbības 
grupa 

Darbība Reģistrēto 
uzņēmumu 
skaits 

30. Specializētais pārtikas veikals   

30.1. Gaļas un gaļas produktu veikals  78 

30.5. Augļu, dārzeņu un to produktu veikals  20 

30.7. Pārējie specializētie pārtikas veikali 207 

31. Tirdzniecība tirgū  

31.2. Stacionāra tirdzniecības vieta tirgū  231 

32.2. Stacionārā tirdzniecības vieta 1218 

34. Atklāta tipa ēdināšanas uzņēmums  

34.1. Atklāta tipa ēdināšanas uzņēmums (ēdienu gatavošana un pasniegšana) 2659 

34.12. Sezonas tipa ēdināšanas uzņēmums 222 

34.13. Atklāta tipa ēdināšanas uzņēmums (ēdienu pasniegšana) 89 

34.14. Mobilais ēdināšanas uzņēmums 163 

34.15. Atklāta tipa ēdināšanas uzņēmums ar pašražotās produkcijas realizāciju citiem 
uzņēmumiem 

208 

35. Slēgta tipa ēdināšanas un pārtikas tirdzniecības uzņēmums  

35.2. Ēdināšanas uzņēmums veselības aprūpes iestādē 86 

35.3. Ēdināšanas uzņēmums sociālās aprūpes iestādē 221 

35.7. Ēdināšanas uzņēmums organizācijā 74 

35.8. Ēdināšanas uzņēmums pirmsskolas izglītības iestādē 820 

35.9. Ēdināšanas uzņēmums pamatizglītības un vispārējās izglītības iestādē 895 

35.10. Ēdināšanas uzņēmums profesionālās un augstākās izglītības iestādē 69 

35.11. Ēdināšanas uzņēmums Iekšlietu un Tieslietu ministrijas pārraudzības iestādē 46 

35.12. Ēdināšanas uzņēmums Nacionālo bruņoto spēku struktūrvienībā 25 

35.13. Slēgta tipa īslaicīgas darbības ēdināšanas uzņēmums 253 

35.14. Slēgta tipa ēdināšanas uzņēmums ar pašražotās produkcijas realizāciju citiem 
uzņēmumiem 

58 

35.15. Pārtikas tirdzniecības vieta pamatizglītības un vispārējās izglītības iestādē 19 

35.16. Ēdināšanas uzņēmums bērnu uzraudzības pakalpojumu sniegšanas vietā 27 

36. Ēdināšanas uzņēmums komerciālajā transportlīdzeklī  

36.1. Ēdināšanas uzņēmums dzelzceļa transportā (restorānvagons) 4 

36.2. Ēdināšanas uzņēmums ūdenstransportlīdzeklī 13 

36.3. Ēdināšanas uzņēmums sauszemes transportlīdzeklī 2 

36.4. Ēdināšanas uzņēmums gaisa satiksmes pasažieru apkalpošanai 2 

37. Ēdināšana viesmīlības uzņēmumā  

37.1. Ēdināšanas uzņēmums naktsmītnē 190 

37.3. Ēdināšanas uzņēmums lauku tūrisma mītnē 113 

38. Mazumtirdzniecības uzņēmums ar dzīvnieku izcelsmes produktu realizāciju citiem 
uzņēmumiem 

38.1. Mazumtirdzniecības uzņēmums ar svaigas gaļas sadali 16 

38.2. Mazumtirdzniecības uzņēmums ar dzīvnieku izcelsmes neapstrādātu produktu 
pārstrādi  

15 

39. Pārtikas produktu pārvadāšanas uzņēmums 1224 

47. Pārtikas pārpakošanas uzņēmums  

47.5. Augu izcelsmes produktu pārpakošana 111 

47.6. Dažādas izcelsmes produktu, t.sk. jauktu produktu, pārpakošana 41 

 Kopā 9 419 
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Divi respondenti nav norādījuši radīto pārtikas atkritumu daudzumu, savukārt viens 
respondents, kas nodarbojas Ēdināšana viesmīlības uzņēmumā ar darbinieku skaitu līdz 20 ir 
norādījis, ka rada līdz 20 tonnām pārtikas atkritumu gadā. Salīdzinot respondenta sniegto atbildi 
ar pārējo nozares respondentu atbildēm, tika secināts, ka norādītaiss atkritumu daudzums ir 
kļūdains. 

Visvairāk norādītās darbības grupas uzņēmumos rodas: Izlietotas augu eļļas – 8 atbildes; 
-  zivju, gaļas, olu un piena produkti, pārtikas atkritumi – 7 atbildes; tauki – 6 atbildes un Agrākā 
pārtika (pārtikas produkti, kuriem beidzies derīguma termiņš) – 5 atbildes. 

 
1.4.tabula. Radītais pārtikas atkritumu daudzums un veidi 

 
 Pārtikas atkritumi / 3. kategorijas 
dzīvnieku izcelsmes blakusprodukti 
  

līdz 
500 kg 

līdz 1 
tonnai 

līdz 5 
tonnām 

līdz 10 
tonnām 

līdz 20 
tonnām 

virs 20 
tonnām 

Agrākā pārtika (pārtikas produkti, 
kuriem beidzies derīguma termiņš)  5    -  -  -  1* 

-  Zivju, gaļas, olu un piena produkti, 
pārtikas pārpalikumi  5  2  -  -  -  1* 

Izlietotas augu eļļas  7  1  -  -  -  1* 

Tauki  6  -  -  -  -  1* 
*Neprecīzi norādīta informācija 

   
 Uz jautājumu, Kā Jūsu uzņēmums šobrīd apsaimnieko pārtikas atkritumus? tika 
saņemtas šādas atbildes: Izmetam nešķiroto atkritumu konteinerā – 6 uzņēmumi; Uzkrājam 
dalīti un nododam atkritumu apsaimniekotājam – 3 uzņēmumi un Uzņēmumu grupa nodrošina 
centralizētu atkritumu savākšanu – 2 uzņēmumi.  
 Vērtējot uzņēmumu atbildes uz jautājumu, Ja Jūsu uzņēmumam piedāvātu dalīti 
apsaimniekot pārtikas atkritumus, kāda būtu uzņēmuma nostāja? Aktīvi iesaistītos - 6 no 
uzņēmumiem; Iesaistītos – 2 uzņēmumi, taču samērā pasīvu nostāju norādījuši – 3 uzņēmumi. 

Uz jautājumu Vai Jūsu uzņēmums jau šobrīd būtu gatavs uzsākt pārtikas atkritumu 
šķirošanu? Tika saņemtas šādas atbildes: Telpa atkritumu uzkrāšanai līdz to nodošanai: Ir – 3; 
Nav – 6 un Var pielāgot – 1 respondenta atbilde. Savukārt uz jautājumu Vai ir piebraukšanas 
vieta dalītai pārtikas atkritumu savākšanai tika saņemtas atbildes: Ir – 8 un Var pielāgot -1 
respondenta atbilde. 

 Uz jautājumu Vai Jūsu uzņēmumā būtu nepieciešama darbinieku papildus apmācība 
atkritumu šķirošanā?, respondenti snieguši šādas atbildes: Nav nepieciešama – 5 uzņēmumi; 
Nepieciešamas vienu reizi gadā – 5 uzņēmumi un Nepieciešama vienu reizi 3 gados – 1 
uzņēmums. 

Savukārt, lai noskaidrotu uzņēmumu attieksmi, Cik Jūsu uzņēmums būtu gatavs maksāt 
par vienu m3 pārtikas atkritumu apsaimniekošanu, zinot, ka Dabas resursu nodokļa pieaugums 
valstī par sadzīves atkritumu apglabāšanu līdz 2020. gadam pieaugs līdz 40 eiro par vienu 
apglabāto tonnu? Respondentu piedāvātās atbildes bija robežās no Neesam gatavi maksāt līdz 
100 eiro par m3. Uzņēmumu attieksme pret šo jautājumu bija: Neesam gatavi maksāt – 8 
uzņēmumi; nedaudz būtu gatavs maksāt – 1 uzņēmums, vidējo robežvērtību gatavi maksāt –2 
uzņēmumi. 

Uz jautājumu Kas varētu mudināt Jūsu uzņēmumu sākt šķirot pārtikas atkritumus? 
(uzņēmumi varēja norādīt vairākas atbildes): 

 Maksas palielinājums par nešķiroto atkritumu apsaimniekošanu – 3 atbildes; 
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 Bezmaksas konteinera uzstādīšana dalītai pārtikas atkritumu savākšanai 4 atbildes; 

 Obligāta prasība – 4 atbildes; 

 Sanitāra un droša darba vide – 3 atbildes; 

 Vides apziņa, ka šādi rīkojoties sniedzam ieguldījumu vides aizsardzībā – 1 atbilde. 
Uz atbildi Vai Jūsu uzņēmumam ir pietiekama informācija par pārtikas atkritumu turpmāku 
pārstrādi? respondentu piedāvātās atbildes bija robežās no Nav interese līdz Nepieciešama 
plašāka informācija. Pēc apkopotajām atbildēm uzņēmumi ir vienlīdz ieinteresēti un 
neieinteresēti iegūt informāciju par pārtikas atkritumu pārstrādi. 

 
1.5. tabula. Atklāta tipa sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumu apsekojums 

 

Parametrs 

Apsekotās organizācijas 

Skola Skola PII PII 
Sabiedriskās ēdināšanas 
iestāde 

Uzņēmuma / iestādes darbības kods (NACE 
klase) 85,3 85,3 85,1 85,1 56 

Izglītojamo skaits 502 1000 253 148 n/a 

Darbinieku skaits 28 74 n/d n/d 4 

Apmeklētāju skaits, dienā n/a n/a n/a n/a 140 

Vidējais atkritumu daudzums, kg / dienā  10,35 39,33 35,1 15,67 12,05 

 

Apsekotajās izglītības iestādēs (skolās) vidējais atkritumu daudzums uz vienu personu 
pret kopējo skolēnu un pedagogu skaitu ir 20 – 40 gr / dienā, savukārt pirmskolas izglītības 
iestādēs (PII) uz vienu personu pret kopējo izglītojamo skaitu ir 140 -110 gr/ dienā. Norādītie 
dati ir tikai indikatīvi. Apsekotā atklāta tipa sabiedriskās ēdināšanas iestāde vidēji rada 90 gr / 
dienā uz vienu apmeklētāju (1.5. tabula). 

 

1.3. Pārtikas atkritumu pārstrādes veidi 

 

1.3.1. Dalīti savāktu pārtikas atkritumu pārstrāde kompostēšanā un biogāzes stacijās 

 

Lai dzīvnieku izcelsmes vai jauktas izcelsmes pārtikas atkritumus sagatavotu turpmākai 
pārstrādei kompostēšanā vai biogāzes stacijās, tie zaudē atkritumu statusu un turpmāk ir 
jāapsaimnieko kā 3. kategorijas dzīvnieku izcelsmes blakusprodukti PVD atzītā vai reģistrētā 
uzņēmumā. Augu, dzīvnieku izcelsmes vai jauktas izcelsmes pārtikas atkritumus var 
apsaimniekotot ar 200108 vai 200109 kodiem un nogādāt uz kompostēšanas laukumu vai 
transformēšanai biogāzē uz CSA poligonu. 

ES valstīs pārstrādei izmanto dažādas temperatūras, laika un daļiņu izmēru kombināciju 
atkarībā no 3. kategorijas dzīvnieku izcelsmes blakusprodukta un iespējamo risku veida (1.1. 
attēls), kā arī monitorē gala produktu – biogāzes stacijas fermentācijas atliekas un kompostu, lai 
gūtu pārliecību, ka higienizācijas process ir noticis. Testēšanai parasti izmantotie 
mikroorganismu indikatori ir Enterococcus faecalis, Salmonella Senftenberg, Escherichia coli vai 
Enterrococcaceae. 
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Patogēni iet bojā pie 55 oC -70 oC temperatūras un termiskās apstrādes laiks ir atkarīgs 
no 3. kategorijas dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu veida un pārstrādes tehnoloģijas, 
piemēram, atklāta lauka kompostēšana, slēgta kompostēšana (in-vessel) un biogāzes ražošana 
termofīlajā režīmā. Taču temperatūra nav vienīgais parametrs, kas nosaka higienizācijas procesa 
norisi. To ietekmē dažādi mikroorganismi atkritumu sastāvā, antibiotikas, parazīti un citi faktori, 
kas var kavēt patogēnu sairšanu (ECN, 2013). 

 
 

 
 

1.1.attēls. 3. kategorijas dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu materiālu pārstrādes 
metodes (ECN, 2013) 

 
Katra ES valsts var noteikt savas atļautās 3. kategorijas blakusproduktu pārstrādes 

tehnoloģijas un nacionālās metodes, taču šajā gadījumā iegūto kompostu vai fermentācijas 
atliekas var laist brīvā tirdzniecībā tikai vietējā tirgū un nav atļauts tirgot uz citām ES valstīm, pat 
ja potenciālajā tirgus valstī ir tādas pašas atļautās metodes 3. kategorijas dzīvnieku izcelsmes 
blakusproduktu pārstrādei. 

 

1.3.2. Komposta un fermentācijas atlieku kvalitātes prasības 

 
Kvalitatīvu gala produktu – kompostu var izmantot pašu vajadzībām un laist brīvā 

tirdzniecībā. Atkarībā no tā lietotāja vai produkta gala mērķa valsts, nepieciešams ievērot 
sekojošus standartus kompostam un standarta transformēšanas parametriem: 

1) tirdzniecībai ES teritorijā - jāievēro regulas Nr. 142/2011 prasības, kuras norādītas 
10. pantā un V pielikumā. Standarta un alternatīvie transformācijas parametri ir 
noteikti regulas 142/2011 V pielikuma V pielikumā “Dzīvnieku izcelsmes 
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blakusproduktu un atvasināto produktu transformēšana biogāzē, kompostēšana” III 
nodaļa;  

2) tirdzniecībai Latvijas teritorijā – jāievēro 2012. gada 17. aprīļa Ministru kabineta 
noteikumi Nr. 275 “Prasības tādu dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu un atvasinātu 
produktu apritei, kas nav paredzēti cilvēku patēriņam”, 3. 
pielikuma  “Blakusproduktu kompostēšanas metode, ar kuru iegūto kompostu 
izmanto tikai Latvijas teritorijā” prasības;  

3) piemājas dārza teritorijā – likumdošanas prasības neattiecas uz mājsaimniecībām, 
kuru teritorijā kompostē blakusproduktus un citus bioloģiski noārdāmos atkritumus, 
ja sagatavoto kompostu izmanto pašu vajadzībām.  

 
Noteiktais komposta standarts Latvijā vairāk attiecas uz tehnoloģisko procesu, kuru 

ievērojot, tiek iegūts kvalitatīvs komposts.  2012. gada 17. aprīļa Ministru kabineta noteikumos 
Nr. 275  “Prasības tādu dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu un atvasinātu produktu apritei, kas 
nav paredzēti cilvēku patēriņam”,  3. pielikumā  “Blakusproduktu kompostēšanas metode, ar 
kuru iegūto kompostu izmanto tikai Latvijas teritorijā” noteiktas galvenās prasības (1.6. tabula):  

 
1.6. tabula. Komposta sagatavošanas prasības  

 

Parametri 

Kompostēšanas sistēma 

slēgtā reaktorā slēgtā reaktorā atklātās vējrindās 
atklātās 
vējrindās 

atklātās 
vējrindās 

Daļiņu lielums 40 cm 6 cm 40 cm 25 cm 20 cm 

Temperatūra 60 °C 70 °C 60 °C 65 °C 55 °C 

Minimālais atbilstošā 
temperatūrā noturamais 
laiks 

2 dienas 1 stunda 8 dienas* 3 dienas 
Vismaz 
10 dienu* 

Piezīme. * Šajā laikā vējrinda tiek apvērsta vismaz 3 reizes ar ne mazāk kā 2 dienu intervālu. 

 
 Komposta nogatavošanās fāzē, saglabājot komposta temperatūru 40–50 °C grādu amplitūdā, 
komposta ražotājs novērš: 

“3.1. anaerobu apstākļu veidošanos, kas var rasties pārlieku liela mitruma, materiāla 
sablīvējuma vai pārlieku lielu vējrindu dēļ; 
3.2. kompostējamā materiāla pārlieku izžūšanu; 
3.3. kompostējamā materiāla putēšanu tā apvēršanas laikā; 
3.4. kompostējamā materiāla sajaukšanos ar citiem blakusproduktiem, vielām vai 
atkritumiem, kā arī kompostējamā materiāla piesārņojumu, tostarp ar patogēniem 
mikrobiem; 
3.5. sēklu izsēšanu kompostā”. 

 
2015. gada vasarā LASA veica novērtējumu kompostējamo atkritumu ķīmiskajam 

sastāvam laboratorijas apstākļos pēc tā sastāva elementiem un sadalījuma pakāpes. Atkritumu 
organiskās daļas sastāva noteikšanai (C; H; N; O daudzumi) tika izmantota analītiskās 
laboratorijas  SIA „Virsma” rīcībā esošā „Thermo Scientific” hromatogrāfijas iekārta ar CHN-O 
analizatoru „Flash EA” (sērija 1112), kas pēc vajadzības tika papildināta ar sēra satura 
noteikšanas iespējām. Paraugs tika kontrolēti sadedzināts iekārtā un pamatsastāva elementu 
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attiecības tika noteiktas, analizējot izdalījušās gāzes. Izlases kopas komposta kaudžu testa 
rezultāti apkopoti  1.7. tabulā. 

Iegūtie dati parāda, ka kompostējamās masas sausā sastāvā ir vairāk organiskā oglekļa 
(tā daudzums ir ~29 %) un slāpekļa koncentrācija ir no 0,53 % (lapām) līdz 6,52 % (notekūdeņu 
dūņām).  
 

1.7. tabula. Lielo komposta kaudžu sastāva testa rezultāti (LASA, 2015) 
 
Sastāvs Mitruma 

daudzums, 
Wa, % 

 
C, % 

 
H, % 

 
N, % 

Zāle (ne lapas),  39,9 ± 0.1 44,58 ± 2.27 % 5,26 ± 0.31 % 0,53 ± 0.47 % 

Kūdra  40,7 ± 0.1 54,85 ± 0.25 % 4,96 ± 0.01 %  0,62 ± 0.37 % 

Granulas (sausā dūņa)  25,8 ± 0.1 42,09 ± 3.88 % 5,39 ± 0.59 % 3,83 ± 0.93 % 

Lapas, zāle 53,8 ± 0.1 41,13 ± 3.66 % 4,40 ± 0.42 % nav 

Gatavais komposts 44,4 ± 0.1 29,34 ± 2.80 % 3,42 ± 0.23 % 3,24 ± 0.19 %  

Svaigas dūņas 79,3 ± 0.1 40,69 ± 0.42 % 6,13 ± 0.02 % 5,99 ± 0.14 %  

Gatavais komposts, 64,5 ± 0.1 29,12 ± 3.13 % 4,01 ± 0.36 % 2,81 ± 0.10 %  

Dūņas 85,7 ± 0.1 41,93 ± 0.15 % 6,40 ± 0.01 %  6,52 ± 0.01 %  

Salmi  13.2 ± 0.1 46,73 ± 0.31 % 6,87 ± 0.31 % 0,50 ± 0.27 % 

 
Ministru kabineta noteikumi Nr. 506 nosaka, ka apstrādātus organiskos un 

organominerālos mēslošanas līdzekļus iegūst: 
1) gatavojot minerālmēslu un organisko mēslošanas līdzekļu maisījumus, tai skaitā no 

dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem, kas ražoti saskaņā ar regulā Nr. 1069/2009 un 
142/2011 minētajām pārstrādes metodēm, un (vai) no žāvētiem vai citādi apstrādātiem 
augu izcelsmes produktiem; 

2) no dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem, kas ražoti saskaņā ar regulā Nr. 1069/2009 un 
142/2011 minētajām pārstrādes metodēm; 

3) sliekām pārstrādājot dzīvnieku izcelsmes blakusproduktus tai skaitā kūtsmēslus, kas 
pārstrādāti saskaņā ar regulu Nr. 1069/2009 un 142/2011, (turpmāk - slieku pārstrādāts 
organiskais mēslošanas līdzeklis); 

4) žāvējot vai citādi apstrādājot augu izcelsmes produktu. 
Kvalitātes prasības mēslošanas līdzekļiem: 0,5 % (N + P2O5 + K2O). Cietiem mēslošanas 

līdzekļiem: sausna - 10 %; organiskās vielas - 5 %; Šķidriem mēslošanas līdzekļiem: sausna - 2 %; 
organiskās vielas.  

 

2. Pārtikas atkritumu izmantošana biogāzes ražošanā 

 
Sadaļas sagatavošanā izmantota zinātnisko un praktisko pētījumu avotu anotācijas, 

rezultāti un secinājumi par ķīmiskajām, fizikālajām un bioloģiskajām īpašībām, oglekļa un 
slāpekļa attiecību dažādiem pārtikas atkritumu veidiem, iespējamiem kaitīgajiem 
piejaukumiem, metānveidotāju baktēriju aktivitāti un procesu parametriem mezofīlajā un 
termofīlajā režīmā termiski apstrādātiem un neapstrādātiem pārtikas atkritumiem, 
priekšlikumiem un pieredzi pārtikas atkritumu izejmateriāla kvalitātes standarta nosacījumu 
izstrādei un monitoringam. 
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Eiropas likumdošanas iniciatīvas un ieteikumi, kuros noteikti regulējumi organisko 
atkritumu izmantošanai biogāzes ražošanas procesos ir:  

a) Direktīva 1999/31/EC “Par atkritumu poligoniem”, kurā noteikts, ka ir jāsamazina uz 
poligoniem nogādājamo neapstrādātu organisko atkritumu daudzums; 

b) EK vadlīnijas “Bioloģisko atkritumu bioloģiskai apstrādei”, kurās noteikts to organisko 
atkritumu un blakusproduktu saraksts, kuru izmantošana kompostēšanai un biogāzes 
ražošanai ir pieļaujama, kā arī pieļaujamais piesārņojuma un piemaisījumu līmenis;  

c) Regula 142/2011 kurā cita starpā noteikti higienizācijas un citu termiskās pārstrādes 
nosacījumu parametri šāda veida atkritumiem pirms to izmantošanas tālākā apstrādē; 

d) Direktīva 86/278 (augsnes aizsardzība, lauksaimniecībā izmantojot notekūdeņu dūņas). 

 

2.1. Biogāzes ražošanas tehniskie nosacījumi 

 

Optimālā temperatūra biogāzes ražošanā ir no 30°C līdz 42°C (mezofīlā fermentācija) un 
no 43°C līdz 55°C (termofīlā fermentācija). Temperatūrā, kas ir zemāka par 200C, fermentācijas 
process norisinās ļoti lēni (psihrofīlā fermentācija) (2.1.attēls). 

 

 

2.1.attēls. Metānveidojošo baktēriju relatīvie augšanas rādītāji atkarībā no procesa 

temperatūras. 

Latvijā pārsvarā darbojas biogāzes ražošanas iekārtas, kuras strādā mezofīlajā režīmā 
(ieregulētā temperatūra ap 38°C), šādai izvēlei ir divi galvenie priekšnosacījumi – iekārtu 
izmaksas un procesa pašizmaksa un tas, ka mezofīlais process ir stabilāks (SERC), un baktērijas ir 
mazāk jutīgas ne tikai pret temperatūras, bet arī citām reaktora vides faktoru (pH, substrāta 
ķīmiskās īpašības, daļiņu izmērs un bionoārdāmība u.c) svārstībām. 

Lielākā daļa veikto eksperimentu ar dažādiem substrāta sastāviem un proporcijām ir 
vērsti uz to, lai noskaidrotu biogāzes ražošanas procesa ekonomisko efektivitāti, kā arī dažādu 
bioloģisko atkritumu pārstrādes iespējas esošajās biogāzes stacijās, kurās tiek galvenokārt 
pārstrādāti kūtsmēsli (lauksaimnieciskajos rajonos) un bioloģisko attīrīšanas iekārtu dūņas 
(pilsētvide).  Šajos eksperimentos tiek noteikts saražotās biogāzes apjoms, metāna saturs tajā, 
procesa ātrums un efektivitāte, kā arī organisko atkritumu pievienošanas ātrums. 
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 Laboratoriskajos pētījumos uzmanība tiek pievērsta procesa kontrolei, izejvielu un 
biogāzes staciju fermentācijas atlieku ķīmiskajām un bioloģiskajām īpašībām atkarībā no 
organisko produktu izcelsmes un priekšapstrādes veida, kā arī procesu inhibējošo (bremzējošu) 
faktoru noteikšanai. 
 

2.2. Biogāzes procesu raksturošanai izmantotie parametri 

 

Substrāta biodegradējamību raksturo ar saražotā metāna daudzumu un sausnas (TS – 
total solids) vai organiskās sausnas (VS – volatile solids) daudzumu (parasti procentos), kura tiek 
noārdīta procesa laikā (nosaka atlikumu fermentācijas atliekās). Starpību starp kopējo sausnas 
un noārdāmās jeb gaistošās sausnas daudzumu sauc arī par substrāta inerto daļu, kas arī tiek 
izmantota, lai raksturotu izejvielu kvalitāti un piemērotību biogāzes procesiem (2.2. attēls). 

 

2.2. attēls. Substrāta pamatsastāvdaļas, shematisks attēls. 

MC – moisture content – ūdens daudzums; TS – total solids – kopējā sausna; Ash (or 
fixed solids, FS) – pelni (vai fiksētā jeb nedegošā sausna); VS – volatile solids – gaistošā 
(noārdāmā jeb degošā) sausna. Visus šos parametrus nosaka ar standartmetodēm. Gaistošās 
sausnas daudzumu visbiežāk izmanto, lai noteiktu reaktora papildināšanas ātrumu, ko visbiežāk 
izsaka kā substrāta gaistošās sausnas daudzumu kg uz reaktora tilpuma vienību, parasti m3 vai L 
diennaktī (EPA, 2008).  

Bieži tiek izmantots arī organiskā substrāta raksturojošs parametrs – kopējais gaistošo 
organisko skābju (vai gaistošo taukskābju) daudzums substrātā – TVA (total volatile acids or 
volatile fatty acids), ko izsaka kā etiķskābes koncentrāciju mg/L. Šis parametrs raksturo 
acetogēnu un metanogēnu līdzsvaru. Ja reaktorā sāk pieaugt TVA koncentrācija, tas liecina, ka 
metānbaktēriju augšana nenotiek pietiekošā ātrumā un process var apstāties pavisam. Tiek 
noteikta arī substrāta sārmainība jeb TALK (total alkalinity), ko izsaka mg/L CaCO3. Attiecība 
TVA/TALK ir viens no biežāk izmantotajiem parametriem, kas rāda biogāzes reaktora darbības 
stabilitāti. Piemēram, mezofīlajā diapazonā darbinātam notekūdeņu dūņu reaktoram šai 
attiecībai jābūt 0,1 vai nedaudz zemākai. 

Kā izejvielas un procesu raksturojošu parametru nosaka arī ĶSP - ķīmisko skābekļa 
patēriņu (COD - chemical oxigen demand), ar kuru reizēm VS vietā izsaka arī izejvielu 
iekraušanas vai noārdīšanās ātrumus. Izejvielu raksturošanai izmanto arī oglekļa un slāpekļa 
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daudzumus un to proporciju (C:N). Fermentācijas atlieku raksturošanai, jo īpaši, ja to izmanto kā 
mēslošanas līdzekli, tiek izmantoti arī detalizētāki slāpekļa un fosfora daudzumi, Nkop, N/NH4, P 

kop, P/PO4 u.c. 
 

2.3. Izmantoto zinātnisko un praktisko pētījumu avotu galvenie secinājumi 

 
Apkopojuma sagatavošanā izmantotajos pētījumos ir pieejami plaši literatūras apskati 

(Drennan, M, 2011; Zhang, Y et al, 2013) par sadzīves atkritumu izmantošanu biogāzes 
reaktoros, kas kopumā uzskatāms par labu alternatīvu bioloģisko atkritumu pārstrādes metodi.  
Kā galvenais trūkums sadzīves atkritumu izmantošanā norādīts apstāklis, ka nešķirotos 
atkritumos un pat no kopējās masas atšķirotos pārtikas atkritumos tomēr var saglabāties 
pietiekoši augsts nevēlamo un bīstamo piemaisījumu daudzums, kuri var ietekmēt gan pašu 
biogāzes veidošanās procesu, gan paliekošus nevēlamus piemaisījumus fermentācijas atliekās 
un kompostā un tādējādi samazināt tā turpmākās izmantošanas iespējas.  

Tāpat tiek atzīmēts, ka bioloģiskie atkritumi ar augstu lignīna saturu nav piemēroti 
biogāzes procesiem (Drennan, M, 2011; Jorgense, P.J, 2009). 

Pētījumos konstatēts, ka pārtikas atkritumu pievienošana notekūdeņu attīrīšanas iekārtu 
dūņām paātrina metāna ražošanas procesu, palielina tā iznākumu, kā arī paaugstina organiskās 
sausnas degradācijas pakāpi (ja dūņām tā ir robežās ap 38-57%, tad maisījumam ar pārtikas 
atkritumiem var sasniegt jau 85%) (Kanger, K, 2013). Šī izejvielu kombinācija biogāzes ražošanā 
koģenerācijas stacijās tiek plaši izmantota ASV. 
 
Piemērs (Drennan, M, 2011): izmantojot zemas iekraušanas jaudas (2g ĶSP uz L reaktora 
tilpuma dienā) reaktoru, no aptuveni 100 t sabiedriskās ēdināšanas atkritumiem iegūts 30 000 
m3 metāna, kas izmantots karstā ūdens ražošanai universitātes vajadzībām. Reaktors 
konstruēts tā, lai pārstrādei pietiktu ar universitātē radītajiem pārtikas atkritumiem. 
 

Kā viens no labākajiem maisījumiem biogāzes ražošanā tiek uzskatīts, to apliecina gan 
lietišķo, gan laboratorijas pētījumu rezultāti, ir kūtsmēsli, zaļā masa un dalīti savākti pārtikas 
atkritumi. Šādā maisījumā palielinās kopējais saražotās biogāzes daudzums, metāna proporcija, 
samazinās sausnas un, jo īpaši bioloģiski noārdāmās sausnas saturs saražotajā digestātā.   

Praktiski visu biomasu, izņemot lignīnu, iespējams sadalīt anaerobā procesā un iegūt 
biogāzi. Katrai izejvielai ir raksturīgs iegūstamās gāzes daudzums un laiks, kurā process tiek 
pabeigts pilnībā – jo komplicētākas un garāku ķēžu molekulas, jo ilgāks laiks nepieciešams. 
Maksimālais biogāzes daudzums ir atkarīgs no substrāta ĶSP, teorētiski no 1kg ĶSP var iegūt 
0,35 m3 metāna, taču praksē neviens process nenorit līdz beigām. Daži organisko atkritumu un 
blakusproduktu veidi, kuriem ir vislielākie biogāzes potenciāli, izteikti gāzes m3 uz vienu tonnu 
organiskās masas:  

• pārtikas eļļas ražošanas atkritumi – 1000; 
• kautuvju atkritumi – 550-1000; 
• želatīna un cietes ražošanas atkritumi – 700-900; 
• alus un vīna ražošanas atkritumi – 400-800; 
• tirgus atkritumi – 500-600; 
• sabiedriskās ēdināšanas atkritumi – 400-500. 

Panākamā biodegradācijas pakāpe (%) dažādām izejmateriālu grupām maisījumā ar cūku 
kūtsmēsliem:  
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• ciete (avots – augu valsts produkti) – 94; 
• taukskābes un lipīdi (avots - dzīvnieku un augu valsts izcelsmes tauki un eļļas) – 

69; 
• celuloze (avots - augu izcelsmes šķiedrvielas) – 69; 
• hemiceluloze (avots - augu izcelsmes šķiedrvielas) – 65; 
• proteīni jeb olbaltumvielas (avots – dzīvnieku un augu valsts produkti) – 47. 

 
 

2.4. Optimālie ražošanas parametri  dažādiem izejmateriālu veidiem 

 

Pārtikas atkritumi ir labi piemēroti biogāzes ražošanai, jo parasti satur ap 73% 
biodegradējamas masas. Universitāšu un slimnīcu (Kanger, K, 2013)  ēdnīcas pārtikas 
atkritumiem var būt zema C:N attiecība, pH parasti ir robežās no 4,42 – 6,8.  

Ēdnīcas atkritumu substrāta pirmais pārstrādes posms – hidrolīze notiek vidēji 20-30 
stundās neatkarīgi no pārtikas atkritumu iepriekšējās apstrādes. Noteikts, ka 37 0C lielākajai 
daļai no produktiem, izņemot šķinķi, bioloģiskā noārdīšanās reaktorā beidzas vidēji 15-20 dienās 
(Bodik, I et al, 2014; , Kubaska, M et al, 2010).   

Ēdnīcas atkritumu substrāta parametri (Drennan, M, 2011) pēc vienas stundas apstrādes 
700C (g/L): ĶSP 150 – 510; Nkop 2,4 – 6,25; Pkop 0,3 – 0,81; sausna 85 -282; bioloģiski noārdāmā 
sausna 78 – 282. 

Palmu eļļas izspaidu atliekas (Sidik, U.H et al, 2013): govju kūtsmēli = 70:30 %; maisījuma 
pH=7,4; ĶSP = 29 g/l (kūtsmēsliem parasti ap 69 g/l); mezofīlais režīms. Iegūstamais rezultāts - 
metāna saturs - 61,3%, ĶSP un VS samazinājums, attiecīgi 75% un 68%.   

Pētījumā Velsā (Esteves, S. & Devlin, D., 2010), analizējot mājsaimniecību pārtikas 
atkritumus, tika konstatēts, ka biodegradējamā sausna pārtikas atkritumos ir ap 90% no kopējā 
sausnas daudzuma, kurš ir nedaudz augstāks ziemas sezonā. Ziemas sezonas atkritumos ir 
gandrīz par 50% vairāk ogļhidrātu - robežās no 100-200 g/kg (2.1.-2.4.tabulas). 
 
2.1. tabula. Vidējie pārtikas atkritumu raksturlielumi Velsā, paraugi ņemti ziemas un vasaras 
sezonā (Esteves, S. & Devlin, D., 2010) 
 

Sezona 

Daudzums % Daudzums g/kg 

Kopējā 
sausna 
(TS) 

Biodegradēja-mā 
sausna (VS) 

VS/TS Ogļhidrāti Lipīdi Proteīni Na K 

Ziema 27,7 25,7 92,7 156,0 59,3 44,3 1,9 2,7 

Vasara 24,2 21,0 86,8 93,3 48,8 77,2 4,6 2,8 

 
Pārtikas atkritumiem lipīdu saturs ziemas periodā ir augstāks, bet tā svārstības atkarībā 

no parauga izcelsmes vietas un jo īpaši vasaras sezonā ir daudz lielākas kā citiem parametriem 
(minimālais konstatētais rādītājs bija 10 g/kg, bet maksimālais – 130 g/kg, ziemā tas diezgan 
stabili atradās 60 g/kg robežās). Proteīnu vidējais daudzums, kurš tieši nosaka amonjaka 
veidošanos un visbiežāk ir kā procesu inhibējošais faktors) arī bija ļoti atšķirīgs pa klāsteriem un 
nedaudz augstāks vasaras sezonā. 
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2.2.tabula. Vidējais elementu daudzums pārtikas atkritumu paraugos ziemas un vasaras sezonā 
(Esteves, S. & Devlin, D., 2010) 
 

Sezona 
Daudzums % kopējā sausnā C:N 

N C S H O vidējā max min 

Ziema 3,17 49,32 0,35 6,53 37,14 15,96 20,83 10,49 

Vasara 3,36 45,75 0,71 6,26 35,06 14,17 20,9 9,33 

 
2.3.tabula. Baktēriju barības vielu daudzums pārtikas atkritumu paraugos ziemas un vasaras 
sezonā (Esteves, S. & Devlin, D., 2010) 
 

Sezona Daudzums mg/kg 

N/NH4 Nkop Pkop P2O5 

Ziema 111,6 7319,4 904,1 1310,5 

Vasara 118,1 6892,9 834,0 1255,1 

 
Nosakot metālu daudzumu atkritumos, tika konstatēts, ka kopumā to koncentrācija ir 

zema un nevar izraisīt procesa inhibēšanos, vienīgi dažos gadījumos tika konstatēts Ca 
daudzums, kurš varētu būt traucējošs, galvenokārt tādēļ, ka Ca veido nešķīstošus sāļus. Jāņem 
vērā arī tas, ka reaktorā esošais amonjaks var radīt dažādus sinerģiskus un antagoniskus efektus 
ar dažādiem metāliem un anjoniem kopējā šķīdumā. 
 
2.4. tabula. Metālu daudzums (mg/kg) pārtikas atkritumu paraugos Velsā (Esteves, S. & Devlin, 
D., 2010) 
 

Sezona Al Cd Ca Cr Co Cu Fe Pb Mg Mn Hg Mo Ni Zn 

Ziema 74 <0,4 3660 2,1 <2 <2 44,7 <2 260 20,2 <2 <6 <2 11,3 

Vasara 41 <0,4 3257 1,8 <2 <2 45,7 3,6 238 16,3 <2 <6 <1,4 8,8 

 
Līdzīgi rezultāti iegūti arī citā pētījumā (Banks, C.,J. & Zhang, Y, 2010), kurā salīdzināti 

pārtikas atkritumu raksturlielumi rašanās avotā šķirotiem pārtikas atkritumiem (PA) un sadzīves 
atkritumu biomasai (SaBm), kura iegūta mehāniski šķirojot nešķirotus sadzīves atkritumus (2.5.-
2.7.tabulas).  
 
2.5. tabula. Bioloģiski noārdāmo atkritumu raksturlielumi atkarībā no ieguves veida (Banks, C.,J. 

& Zhang, Y, 2010) 
 

Raksturlielums PA SaBm 

pH 4,71 6,39 

Sausna (svara %) 23,74 52,83 

Organiskā sausna (svara %) 21,71 33,55 

Organiskā sausna (% sausnas) 91,44 63,52 

Ckop (% sausnas) 47,6 34,8 

Nkop (% sausnas) 3,42 1,39 

Ckop/Nkop 13,9 25,0 

Bionoārdāmais C/Nkop 13,6 19,1 

Siltumspēja (kJ/g sausnas) 20,7 13,9 
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Parametru salīdzinājums ļāvis autoriem izdarīt būtisku secinājumu – rašanās avotā 
šķiroti pārtikas atkritumi ir izejviela ar augstu metāna potenciālu un biodegradējamības pakāpi, 
taču to pārstrādē stingrāk jāievēro procesa uzraudzība, jo pastāv risks amonjaka vai taukskābju 
izraisītam baktēriju augšanu inhibējošam procesam. SaBm ir ar zemāku metāna potenciālu un 
augstāku sausnas atlikumu gala produktā, taču labākas C:N attiecības dēļ, biogāzes ražošanas 
process ir stabilāks un vieglāk kontrolējams.  
 
2.6.tabula. Bioķīmiskais bioloģiski noārdāmo atkritumu raksturojums, koncentrācijas (g/kg) 
attiecinātas uz bioloģiski noārdāmās sausnas daudzumu (Banks, C.,J. & Zhang, Y, 2010) 
 

Raksturlielums PA SaBm 

Ogļhidrāti 453 340 

Lipīdi 151 68,6 

Proteīni 235 130 

Ķīmiskā celuloze 38,1 52,2 

Celuloze 50,4 252 

Lignīns 16,5 184 

 
 
2.7.tabula. Metālu daudzums (mg/kg) pārtikas atkritumu paraugos atkarībā no ieguves veida 
(Banks, C.,J. & Zhang, Y, 2010) 
 

Atkritumu veids Cd Cr Cu Pb Hg Ni Zn 

PA <1 29 7,2 <10 <0,01 7 33 

SaBm 1,5 263 107 162 <0,179 97 259 

 
Optimālā substrāta C:N proporcija ir robežās no 25-30. Lielāks C īpatsvars var novest pie 
baktēriju augšanas procesa inhibēšanās, kamēr palielināts N daudzums – pie NH3 koncentrācijas 
papilelināšanās, kas tālāk var izsaukt procesa bremzēšanu vai toksicitātes palielināšanos 
fermentācijas atliekās. Analizējot atsevišķas pārtikas atkritumu grupas noteikts, ka proteīnus 
saturošas pārtikas atkritumos (gaļa, buljoni, kauli) ir salīdzinoši zema (tikai ap 4) C:N attiecība, 
kamēr kartupeļos un burkānos tā ir augsta (ap 30).  
 
Optimālais biogāzes ražošanas procesa pH intervāls ir 6.5-8.2. Šo līdzsvaru var izjaukt 
paaugstināts amonjaka daudzums, kas palielina sārmainību, vai gaistošo organisko taukskābju 
koncentrācijas palielināšanās (atsevišķos eksperimentos 10 mg/L ir noteikts kā kritiskais 
daudzums), kas pazemina pH. Tas visbiežāk notiek, ja organiskos atkritumus pievieno pārāk 
strauji vai to proporcija ir pārāk liela.  
 
Mikrobioloģiskās aktivitātes nodrošināšanai substrātā jābūt (bioliģiski pieejamā formā) kā 
mikro- tā makroelementiem, kuri nodrošina procesa stabilu norisi. Pie makroelementiem pieder 
N, P, S, pie mikroelementiem – vismaz Fe, Co, Ni, Zn, bet dažreiz arī Cu, Mg, Mo, Se, Sn, B. 
Būtiskie mikroelementi, kas nodrošina metānbaktēriju augšanu, ir Ba, Fe, Ca, Co, Mg, Mo, Ni, 
(skat. avotu (Jorgensen, P.J., 2009), kur noteiktas to optimālās koncentrācijas). 
 
Nosakot organiskā materiāla padeves ātrumu, ir svarīgi ievērot līdzsvaru starp izmaksām 
reaktora izbūvē un ekspluatācijā, kā arī saražotā metāna apjomā un atkritumu stabilizācijas 
pakāpi. Lielāks reaktors ļauj palielināt iekraušanas ātrumu, nesamazinot kopējo procesa laiku un 
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panākot pietiekoši augstu stabilizācijas pakāpi (kvalitatīvs digestāts un nav metānbaktērijām 
bīstamu piemaisījumu reaktorā), tomēr ievērojami paaugstina izmaksas. Tāpēc šis faktors 
jāizvērtē katrā gadījumā individuāli. Parasti tas ir robežās no 1-6 kg ĶSP/m3 diennaktī. ĶSP 
parāda, cik daudz skābekļa nepieciešams, lai visu biomasu pārvērstu CO2 un H20, biogāzes 
stacijām to izsaka kg/m3 vai mg/L.  Optimālai reaktora darbībai nepieciešama arī substrāta 
nepārtraukta maisīšana.   
 
Optimāla režīma nodrošināšanai reaktoriem, kuros substrāts atrodas vismaz 15 dienas, VS 
padeves ātrums ir aptuveni 3,5 kg/m3 dienā mezofīlajā režīmā un 5,6 kg/m3 dienā termofīlajā, 
bet saražotā metāna proporcija attiecīgi 64% un 67%. 
 
Visizplatītākais iemesls procesa inhibēšanā ir pārāk liels amonjaka daudzums, amonjaks rodas 
baktērijām šķeļot proteīnus. Līdzsvaru šķīdumā var uzturēt panākot stabilu pH līmeni. Jo 
augstāka temperatūra reaktorā, jo skābāka vide, bet optimālais pH līmenis ir ap 8. Tieši tāpēc 
mezofīlais process parasti ir stabilāks. pH līmeni var izmainīt arī pārāk strauja organisko skābju 
veidošanās, kas atkarīga galvenokārt no biomateriāla padeves ātruma reaktorā (2.3.attēls). 
 
 

 
 
2.3.attēls. Shematisks sāļu koncentrācijas ietekmes uz metanoģenēzes procesu raksturojums 
(Jorgensen, P.J., 2009) 
 
Kā nevēlami piemaisījumi substrātā minēti mazgāšanas un jo īpaši dezinfekcijas līdzekļi un 
antibiotikas. Šie piemaisījumi var būt gan kūtsmēslos, gan dažādos pārtikas uzņēmumu 
ražošanas atkritumos. Tāpēc ir svarīgi zināt izejvielu izcelsmi un regulēt riska grupas izejvielu 
padeves ātrumu (tā samazinot koncentrāciju). Arī smago metālu un citu elementu 
paaugstinātas koncentrācijas var izrādīties inhibējošas. Tajā pašā laikā to klātesamībai mazās 
koncentrācijās ir metāna ražošanu stimulējošs efekts. 

 
Lai organiskos atkritumus varētu izmantot biogāzes stacijās un galvenokārt tādēļ, lai saražotās 
fermentācijas atliekas un komposts būtu izmantojams kā mēslošanas līdzeklis, nepieciešama šo 
atkritumu priekšapstrāde un drošības kontrole. Tradicionālās priekšapstrādes metodes ir 
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smalcināšana un homogenizācija, nevēlamo piemaisījumu mehāniska atdalīšana un 
higienizācija.  
 
Mezofīlā režīmā strādājošām biogāzes stacijām, kā pietiekoša priekšapstrāde ir smalcināšana un 
substrāta izturēšana vienu stundu 70 0C temperatūrā, vai saražoto fermentācijas atlieku 
apstrāde šādā režīmā, vai arī fermentācijas atlieku cietās frakcijas kompostēšana. 
 
Apkopotās izejvielu monitoringa labas prakses prasības:  

 Izcelsme: piegādātāja un ražotāja nosaukums, adrese, ražošanas vai iestādes profils, 
izmantotie materiāli vai procesi, kuros rodas atkritumi. 

 Mājsaimniecību pārtikas atkritumiem: savākšanas reģions vai precīza adrese, šķirošanas 
veids, savākšanas/šķirošanas konteiners. 

 Metānrades potenciāls vai grupa. 
 Vizuālā novērtējuma apraksts - krāsa, tekstūra, konsistence, smaka u.c. 
 Ķīmiskās īpašības un raksturlielumi: pH, sausna, biodegradējamā sausna, mikro- un 

makroelementi. 
 Organiskie un neorganiskie piesārņotāji un to daudzums. 
 Patogēnais piesārņojums. 
 Rekomendācijas izmantošanai. 
 Pieejamība: periodi un daudzumi, kad pieejams vienveidīgi pēc sastāva un kvalitātes 

atkritumi. 
 Jauna veida izejvielas vai jaunu piegādātāju izejvielām veic detalizētāku sastāva un 

iespējamo piemaisījumu analīzi. 
 

Attiecībā uz ražošanas procesa monitoringu, kā minimālo nosaka reģistrēt uzpildes 
apjomu un saražotās biogāzes daudzumu, vēlams arī metāna saturu biogāzē. Lielākas jaudas 
reaktoros ieteicams noteikt arī amonjaka un gaistošo taukskābju koncentrāciju. Tiek 
rekomendēts (Braun, R, 2012) biogāzes stacijām, kurās pārstrādā 250 t un vairāk pārtikas 
atkritumu gadā noteikt arī regulāras (biežumu var noteikt individuāli atkarībā no piegādes avota 
nosacītā riska grupas) citu sastāva (smagie metāli, bioloģiskais piesārņojumus u.c.) un 
parametru (temperatūra, pH) kontroles kā izejvielām, tā fermentācijas atliekām. Ņemot vērā 
lielo dažādību pārtikas atkritumu sastāvā, kas neļauj unificēt un pilnībā optimizēt procesu 
reaktoros, kuri strādā ar dažādas izcelsmes atkritumiem un mainīgiem sastāviem, procesa 
monitoringam ir būtiska nozīme. 
 
Fermentācijas atlieku kvalitātes rādītāji: kvantitatīvais un kvalitatīvais sastāvs, pH, sausnas un 
organiskās sausnas daudzums, homogenitāte, tīrības pakāpe (plastmasa, akmeņi, metāls, stikls 
utt.), drošības pakāpe dzīvajiem organismiem – bioloģisko (patogēnie) un ķīmisko (organisko un 
neorganisko) piesārņotāju klātbūtne.  
 
Mikro- un makro- elementu noteikšana un sausnas daudzuma noteikšana ir standartprasība 
daudzās valstīs. Vairums biogāzes stacijās ir laboratorijas, kuras eksprestestā nosaka pH un 
organiskās sausnas daudzumu. 
 
Galvenais un svarīgākais nosacījums atkritumu izmantošanai biogāzes ražotnēs, kuru gala 
produktus izmanto mēslošanai vai citās lauksaimniecības nozarēs ir sekojošs: 
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ja efektīva nevēlamo un kaitīgo piemaisījumu atdalīšana nav iespējama un garantējama ar 
iepriekšējās apstrādes metodēm vai biogāzes ražošanas procesā, šāds izejmateriāls nav 
izmantojams pārstrādes procesā. 
 
Patogēni.  Lai izvairītos no šāda veida piesārņojuma, izmantojama kompostēšanas vai biogāzes 
ražošanas izejmateriāla pasterizācija vai higienizācija, atkarībā no 3. kategorijas blakusproduktu 
riska grupas. Atsevišķos gadījumos patogēni tiek iznīcināti bioreaktorā, tomēr, ja izejvielām nav 
veikta priekšapstrāde un piegādes ķēde nav droša, tad ir jāveic fermentācijas atlieku kvalitātes 
kontrole vai pēcapstrāde pirms tā izmantošanas lauksaimniecības platību mēslošanā. 
 
Mezofīlā režīma reaktoros tradicionāli kontrolējamo patogēnu daudzuma samazinājums par 
90% notiek aptuveni nedēļas laikā (2.8.tabula). Nezāļu un citu augu sēklas, kuras nonāk 
bioreaktorā ar dzīvnieku kūtsmēsliem vai zaļo masu, parasti zaudē savu aktivitāti jau dažu dienu 
laikā arī reaktoros, kuri darbojas mezofīlajā režīmā. 
 
Ķīmiskajiem piemaisījumiem, kuri ir jākontrolē, un kuriem vairāku valstu nacionālajos 
normatīvos jau šobrīd ir noteikti rekomendējošie robežlielumi:  

• smagie metāli (Cd, Pb, Hg, Ni, Zn, Cu, Cr); 
• organiskas izcelsmes piesārņojums (policikliskie aromātiskie ogļūdeņraži, polihlorētie 

bifenili, dioksīni un furāni, pesticīdi, ftalāti u.c.) (Seadi, T. & Lukehurst, C., 2012).  
Organisko piesārņotāju klātbūtne visbiežāk novērojama sadzīves un dažu specifisku ražošanas 
notekūdeņu attīrīšanas iekārtu dūņās. 
Vienkāršākais ceļš ir nevis attīrīt fermentācijas atliekas, bet nepieļaut kaitīgo piemaisījumu 
nonākšanu substrātā. Tāpēc ir nepieciešams atļauto materiālu saraksts šādai izmantošanai, lai 
samazinātu kaitīgo piemaisījumu nonākšanu izejmateriālā.  
 
2.8.tabula. Dažu patogēno baktēriju destrukcijas ātrums (T-90%) anaerobos procesos un 
neapstrādātam substrātam (Seadi T.& Lukehurst, C, 2012) 

 

Baktērija 
Anaerobs process Neapstrādāts substrāts 

53 
0
C, stundas 35 

0
C, dienas 18-21 

0
C, nedēļas 6-15 

0
C, nedēļas 

Salmonella typhimurium 0,7 2,4 2,0 5,9 

Salmonella Dublin 0,6 2,1 - - 

Escherichiacoli 
 

0,4 1,8 2,0 8,8 

Staphylococcus aureus 0,5 0,9 0,9 7,1 

Mycobacterium 
paratuberculosis 

0,7 6,0 - - 

Coliform bacteria - 3,1 2,1 9,3 

Group D Streptococci - 7,1 5,7 21,4 

Streptococcus faecalis 1,0 2,0 - - 

 
Turpmāk uzskaitīti atkritumu veidi pēc atkritumu klasifikatora, kurus atļauts izmantot 
bioloģiskai apstrādei (Seadi, T. & Lukehurst, C., 2012): 
02 nodaļa: 

 Lauksaimniecības, dārzkopības, akvakultūras, mežsaimniecības, medniecības un 
zvejniecības atkritumi;  

 Gaļas, zivju un citu dzīvnieku valsts izcelsmes pārtikas produktu ražošanas un apstrādes 
atkritumi; 
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 Augļu, dārzeņu, graudaugu, pārtikas eļļu, kakao, kafijas, tējas un tabakas izstrādājumu 
ražošanas un apstrādes atkritumi;  

 konservu ražošanas, kā arī rauga, rauga ekstrakta un melases ražošanas un 
fermentācijas atkritumi; 

 Cukura ražošanas atkritumi; 

 Piena produktu ražošanas atkritumi; 

 Ceptuvju un konditorejas izstrādājumu ražošanas atkritumi; 

 Alkoholisko un bezalkoholisko dzērienu (izņemot kafiju, tēju un kakao) ražošanas 
atkritumi. 

Arī citu grupu atkritumi, kuru gaistošās sausnas un citas īpašības ļauj tos izmantot biogāzes 
ražotnēs, piemēram, 04 nodaļa - ādu un kažokādu apstrādes un tekstilrūpniecības atkritumi; 19 
nodaļa - atkritumu anaerobās pārstrādes atkritumi; sadzīves notekūdeņu attīrīšanas dūņas; 
dzeramā ūdens vai rūpnieciski izmantojamā ūdens sagatavošanas atkritumi; 20 nodaļa - 
bioloģiski noārdāmi virtuves atkritumi; mājsaimniecību, restorānu, sabiedriskās ēdināšanas 
iestāžu un mazumtirdzniecības telpu pārtikas atkritumi un citi tiem pielīdzināmi pārtikas 
ražošanas atkritumi; pārtikas eļļa un tauki; un dažu citu grupu atkritumi. 
 

2.5. Vispārīgi secinājumi un ieteikumi 

 
Lai gan pētījuma mērķis nebija veikt biogāzes ražošanas procesa, izmantojot kā 

pamatizejvielu vai līdz-izejvielu pārtikas atkritumus, ekonomiskā izdevīguma novērtējums, 
tomēr izvērtējamajiem faktoriem ekonomiskā izdevīguma kontekstā (Moriarty, K, 2013) jaunu 
staciju plānošanā vai izejvielu sortimenta maiņas gadījumos būtu jābūt vismaz šādiem:  

• izejvielu pieejamība un transporta un sagatavošanas izmaksas; 
• fermentācijas atlieku izmantošanas iespējas un tā barības vielu vērtība; 
• reģionālās īpatnības uz N un citu elementu koncentrāciju fermentācijas atliekās 

(piemēram, zālājiem optimālā proporcija ir N:P:K = 100:20:20, kamēr 
kartupeļiem 100:100:100 (Banks, C.,J. & Zhang, Y, 2010)). 

 
Par mehāniskajā šķirošanā iegūto organisko masu no nešķirotiem atkritumiem 
 

Šie atkritumi ir izmantojami kā sausā, tā slapjā tipa reaktoros un nodrošina labu metāna 
potenciālu. Iegūstamā fermentācijas atlieku kā mēslojuma vērtība ir aptuveni N:P:K = 
100:13:32, taču iespējami toksicitātes riski attiecībā uz Cd, Cu, Ni, Pb, Zn, Cr. 

Kofermentācijā (co-digestion) izmantojot mehāniskajā šķirošanā iegūtu organisko masu 
iespējama ar dažādiem pamatsubstrāta veidiem, tajā skaitā notekūdeņu dūņām un kūtsmēsliem 
un zaļo masu. Iespējams, ka jāveic Nkop testi izejvielām, lai novērstu inhibēšanos gaistošo 
taukskābju palielinātas koncentrācijas dēļ. Lielākoties šadi iegūtas fermentācijas atliekas / 
tehniskais komposts nav atļauts brīvai tirdzniecībai, un to izmanto poligonos pārklājumu 
veidošanā vei veco izgāztuvju rekultivācijā. 
 
Par dalīti savāktiem pārtikas atkritumiem 
 

Šiem atkritumiem ir ārkārtīgi augsts metānrades potenciāls, pat līdz 93 m3 CH4 uz t 
slapju atkritumu. Taču ņemot vērā augsto slāpekļa saturu šajos atkritumos, substrāta padeves 
ātrums nedrīkstētu pārsniegt 2 kg biodegradējamās sausnas uz reaktora tilpuma m3 dienā, bez 
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tam būtu jāveic taukskābju koncentrācijas monitorings. Atsevišķos gadījumos (vienveidīgi 
pārtikas atkritumi no specifiskām ražotnēm) var izrādīties, ka substrātam vēl papildus ir 
jāpievieno mikroelementi. Iegūstamā fermentācijas atlieku mēslojuma vērtība ir aptuveni N:P:K 
= 100:10:37. Piesārņojuma riski ar smagajiem metāliem un citiem ķīmiskajiem piesārņotājiem 
praktiski nepastāv. 

Šādu atkritumu pievienošana klasiskiem substrāta veidiem un pat ar kartona un papīra 
iepakojumu, paaugstina biogāzes ražošanas efektivitāti. Procesa parametri mainās atkarībā no 
substrāta veida un proporcijas, taču optimālos parametrus iespējams samērā vienkārši noteikt. 
Izmantojot kartona iepakojumu palielinās piesārņojuma risks un var rasties nepieciešamība no 
fermentācijas atliekām atdalīt atlikušos mehāniskos piemaisījumus. 

 

3.  Pārtikas atkritumu pārstrādei atbilstošu metānveidotāju baktēriju aktivitāte 

un procesu parametri 

 
 Pārtikas atkritumu pārstrādei atbilstošu metānveidotāju baktēriju aktivitāte un procesu 

parametri mezofīlajā un termofīlajā režīmā un izejmateriāla kvalitātes standarta nosacījumi to 
pārstrādei kopējā biomasā biogāzes ražotnēs un kompostēšanai paraugu testēšana veikta divās 
pētniecības iestādēs – Rīgas Tehniskā universitātes (RTU), Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas 
fakultātes, Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas institūtā un SIA „Virsma” atkritumproduktu un 
kurināmā izpētes un testēšanas laboratorijā. Pārtikas atkritumu paraugi tika piegādāti no diviem 
uzņēmumiem: SIA “Moss &Moss” (pārtikas atkritumi bez apstrādes) un SIA “Re Cikls” (pārtikas 
atkritumi ar pirmapstrādi).  

 

3.1. Materiāli 

 
Sākotnēji nogādātie pārtikas atkritumi tika uzglabāti 15 ° C, maksimāli divas dienas, lai 

novērstu izmaiņas ķīmiskajā sastāvā. Kopumā tika piegādāti 14 paraugi. Sākotnēji tika veikta 
testēšanas metodes pārbaude, kā arī atsevišķi paraugu testēšana tika pārtraukta tehnisku 
iemeslu dēļ. Turpmāk apskatīti 9 paraugi, kuriem piešķirti numuri 1,2 ...9 un to sastāvi 
atspoguļoti 3.1. tabulā. Novērtējot vizuāli paraugus var iedalīt divos veidos (3.1. attēls): 

1) SIA “Re Cikls” piegādāto paraugu masai ir veikta pasterizācija – ar apstrādes 
parametriem – daļiņu lielums 12 mm, 700C, 60 min. Pēc izskata masa ir šķidra un līdzīga 
“putrai”. Masa daļēji homogēna ar lielākiem nesamaltiem gabaliem, kuru diametrs 
nepārsniedz 0,5 cm; 

2) SIA “Moss & Moss” piegādāto parauga masa ir neapstrādāti pārtikas atkritumi no 
atklātām sabiedriskas ēdināšanas iestādēm (mizas, olu čaumalas, gaļas gabali, utt.). 
 
Ieraugs. Lai ticami un korekti noteiktu kāda organiska substrāta biogāzes potenciālu, 

nepieciešams izvēlēties ieraugu, kuram ir pietiekami augsta un stabila specifiskā metanogēnu 

aktivitāte, kas, pirmkārt, ir atkarīga no vienmērīgas un stabilas noteikta substrāta ielādes, 
stabiliem vides apstākļiem u.tml.  
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Šādi parametri Latvijā ir novērojami Daugavgrīvas notekūdeņu stacijas biogāzes 
reaktoros. Situācija citos biogāzes reaktoros, kuros izmanto lauksaimniecības atkritumus, ir 
nestabilāka - substrāta attiecības un sastāvi regulāri mainās, kas negatīvi ietekmē arī specifisko 
metanogēnu aktivitāti. Pie tam šāda tipa reaktoros ir augsts nesadalīto organisko daļiņu 
īpatsvars, t.sk. lignocelulozes šķiedru, kas rada ievērojamu kļūdu uz procesa rezultātiem. 
Biogāzes potenciāla noteikšanā ierauga aktivitāte ir vissvarīgākais parametrs.  

 

 

 

3.1. attēls. Paraugu vizuālais izskats – a SIA “Re Cikls” pārtikas atkritumi; b –SIA “Moss & Moss” 
apsiamniekotie pārtikas atkritumi  

 
Specifiskā metanogēnu aktivitāte Daugavgrīvas notekūdeņu stacijas ieraugam, novērtēta pēc 
2.1. formulas.  
 

 
 
 

kur 
 
SMA – specifiskā metanogēnu aktivitāte 
MF – metāna konversijas faktors, 64 g/L 
V0 – moltilpums, 22,414 L 
VSi/p – Ievadītā gaistošā sausna, g 
 
Ierauga parametri: SMA- specifiskā metanogēnu aktivitāte - 0,95 un VSi/p – Ievadītā gaistošā 
sausna -0,27 g.  

Ja vēlas pētīt ko-fermentāciju īpašības nepārtraukta tipa reaktorā, arī šajā gadījumā 
ieraugu var izmantot no dūņu reaktora, tikai tālāk subtrāts tiek izmantots tāds, kādu izmanto 
lauksaimniecības tipa reaktoros. 
 

a a 

b b 

SMA = V
CH4

 dienā · MF/(V
0
·VS

i/p
)                              (2.1.) 
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3.2. Testēšanas metodes  

 

Pārtikas atkritumu organiskās daļas sastāva noteikšanai (C; H; N daudzumi) tika 
izmantota analītiskās laboratorijas SIA „Virsma” rīcībā esošā „Thermo Scientific” 
hromatogrāfijas iekārta ar CHN-O analizatoru „Flash EA” (sērija 1112). Laboratorijas uzdevums 
bija novērtēt: 

 saturs saņemtajam materiālam: mitruma daudzums, Wa %; Slāpeklis, N, %; Ogleklis, 
C, %; Ūdeņradis, H, %;  

 saturs sausam materiālam: Slāpeklis, N, %; Ogleklis, C, %; Ūdeņradis, H, %. 
Saņemto materiālu parametri apkopoti 3.1. tabulā. 

RTU SIA “Moss & Moss” saņemtie paraugi pirms inkubēšanas tika sablenderēti, daļiņu 
izmērs < 4 mm, termiski apstrādāti 70 oC 60 min. Eksperimenti veikti stikla reaktoros ar darba 
tilpumu līdz 1 000 ml.  

Paraugi inkubēti 37 ± 1 oC. Eksperimentos izmantots 10 % un 20 % atkritumu saturs 
attiecība pret ieraugu (3.2. attēls). Visu eksperimentu laikā gāzes saturs kontrolēts pēc katrām 
12 – 36 stundām. 
 

3.1.tabula. Saturs saņemtajam pārtikas atkritumu materiālam 

Parametrs Paraugs 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Saturs 
saņemtajam 
materiālam: 

 (Re cikls) 
C:N 
18  

 (Moss) 
C:N 
11  

 (Moss) 
C:N 
28 

 (Re cikls) 
C:N 
25 

 (Re cikls) 
C:N 
52 

 (Re cikls) 
C:N 
30 

 (Moss) 
C:N 
20 

 (Re cikls) 
C:N 
30 

(Moss) 
C:N 
30 

Mitruma 
daudzums, 
Wa % 

84±1,0 74±1,0 68,4±1,1 85,1±1,0 78,3±0,9 87±1,0 74,2±0,8 74,1±0,8 82,4±0,9 

Slāpeklis, N, 
% 

0,42±0,1 1,4±0,1 0,7±0,1 0,3±0,02 0,31±0,07 0,23±0,02 0,7±0,08 0,52±0,11 0,27±0,03 

Ogleklis, C, % 7,6±0,5 15,5±0,1 19,3±1,2 7,62±0,04 11,9±0,3 7±0,1 14,3±0,4 15,7±0,2 8,1±0,1 

Ūdeņradis, H, 
%  

1,07±0,1 2,2±0,1 2,9±0,2 1,06±0,01 1,8±0,03 1,02±0,02 2,08±0,08 2,36±0,04 1,12±0,01 

Saturs 
sausam 
materiālam: 

                  

Slāpeklis, N, 
% 

2,5±0,02 5,4±0,5 2,2±0,4 2±0,2 1,4±0,3 1,8±0,1 2,7±0,3 2,0±0,04 1,5±0,2 

Ogleklis, C, % 46,5±0,1 58,6±0,5 61,1±3,5 51,1±0,3 54,9±1,4 53,7±0,6 55,5±1,7 60,6±0,9 46,2±0,4 

Ūdeņradis, H, 
%  

6,5±0,02 8,3±0,3 9±0,6 7,1±0,1 8,3±0,1 7,8±0,2 8,1±0,3 9,1±0,2 6,4±0,0 
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Kopējā sausna (TS), gaistošā sausna (VS), pH un FOS/TAC (FOS - gaistošo taukskābju 
saturs, TAC - kopējais neorganiskais ogleklis) tika mērīti gan attiecībā uz atkritumu masu, 
ieraugu sākumā un procesa beigās katrā reaktorā. 

TS noteica, izžāvējot paraugu 105 ° C temperatūrā 24 stundas. VS un pelni tika analizēti 
550 ° C mufeļkrāsnī uz 150 minūtēm. 

 

 

 

3.3. attēls. Anaerobās pārstrādes process biogāzes ražošanā 

 

 

Reaktors 

Gāzes 

uzkrāšanās 

tvertne 

 

3.2. attēls. Eksperimentālās iekārtas 

shēma 

36-38 oC 

Ieraugs + PA 
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Anaerobās pārstrādes process biogāzes ražošanā attēlots 3.3. attēlā. Anaerobajā jeb 
bezskābekļa tehnoloģijā bioloģiskās masas pārstrādei izmanto dažādas baktēriju grupas, kas 
pakāpeniski trīspakāpju procesos – hidrolīze, fermentācija un metāna veidošanās sadala 
lielmolekulāros savienojumus līdz samērā vienkāršiem gala produktiem – metānam un 
ogļskābajai gāzei (LASA, 2007). 

 

3.3. Rezultāti un analīze  

 

Paraugi 1., 2. un 3. izmantoti režīma meklēšanai un atkritumu masas nepieciešamā 
procentuālā sastāva pievienošanas modelēšanai. Tāpat modelēts pievienotais ierauga 
daudzums. No iegūtajiem priekšmēģinājumiem secināts un nolemts pievienot 10 % un 20 % 
atkritumu masu, kas pievienota pie 600 ml ierauga. Paraugiem 4. - 9. kumulatīvās biogāzes 
līknes ir dotas 3.4.-3.9 attēlos.  

Analizējot 4. parauga datus, redzams, ka tie izteikti raksturo vispārpieņemtos 
apsvērumus, ka līdz ar lielākas % masas pievienošanu, proporcionāli pieaug biogāzes potenciāls. 
Šī eksperimenta laikā termofīlais režīms tika nodrošināts ap 50 – 60 oC un varam secināt, ka 
organismi ir pielāgojušies un uzturējuši biogāzes veidošanos arī paraugam ar 20 % atkritumu 
masas. Pārējie paraugi testēti mezofīlā režīmā. Līkņu raksturu (stāvumu vai slīpumu) var 
ietekmēt pievienotās masas daļiņu smalkums. 4. parauga kumulatīvas līknes raksturojas ar lielu 
biogāzes potenciālu pievienojot 20 % atkritumu masas, savukārt sekojošiem 5., 6., 7., 8., 9. 
paraugam, lielāku biogāzes potenciālu sasniedz, izmantojot 10 % atkritumu masas. Salīdzinot 
rezultātus paraugiem 5. – 9. ar pievienoto pārtikas atkritumu daudzumu 10% vislielākais 
biogāzes potenciāls sasniegts 5. paraugam, bet viszemākais 7. paraugam. Iespējams, tas 
izskaidrojams ar pievienotās masas ķīmisko sastāvu, bet nepieciešama padziļinātāka izpēte. 

Pievienojot 20 % atkritumu masas ir notikusi tādu vielu veidošanās, kas inhibē doto 
procesu, kaut kādā laika periodā. 5., 6., 8., 9. paraugiem grafikos redzams, ka sākotnējo 48 
stundu laikā būtiski paaugstinās biogāzes veidošanās, kas pēc tam strauji apstājas. Tātad 
metanogēnie mikroorganismi nav spējuši pietiekami efektīvi pārstrādāt iepriekšējā etapā 
saražotās skābes. To apliecina arī 3.2. tabulā apkopotie dati, ka šiem paraugiem ar 20 % 
pievienotās masa, beigu pH ir robežās no 5,34 – 5,47. Savukārt 10 % masas pievienošana veicina 
pakāpenisku biogāzes potenciāla palielināšanos, vairāku nedēļu garumā un beigu pH ir robežās 
no 7,25 – 7,6. 
 

 
3.4.attēls. 4. parauga biogāzes potenciāls 
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3.5.attēls. 5. parauga biogāzes potenciāls 
  

 
 

3.6.attēls.6. parauga biogāzes potenciāls 
 

 
3.7.attēls. 7. parauga biogāzes potenciāls 
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3.8.attēls. 8. parauga biogāzes potenciāls 
 

 
3.9.attēls. 9. parauga biogāzes potenciāls 

 
3.2. tabulā atspoguļoti paraugu FOS, TAC dati pēc biogāzes ražošanas procesa un         

3.3. tabulā kopējās un gaistošās sausnes dati.  
 

3.2. tabula. Paraugu dati pirms un pēc biogāzes ražošanas procesa  

Parauga nr.  5.  6.  7.  8.  9. 

  10% 20% 10% 20% 10% 20% 10% 20% 10% 20% 

pH sākumā 6,6 6,5 6,9 6,75 7,03 6,95 6,7 6,6 7 6,9 

pH beigās  7,25 7,26 7,6 5,4 7,25 5,35 7 5,34 7,35 5,47 

FOS 0,74 1,04 1,6 6,9 4,34 9,74 5,86 8,37 3,14 8,86 

TAC 3,7 2,8 4,15 0,56 3,2 0,85 3,33 0,82 5,17 1,56 

FOS/TAC 0,21 0,38 0,38 12,6 1,38 11,8 1,7 10,19 0,54 5,66 
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3.3. tabula. Kopējās un gaistošās sausnes dati 

  4. 5. 6. 7. 8. 9.  

Kopējā sausne, g 3,26 3,06 2,12 3,05 3,25 1,96 

Kopējā sausne, % 22,57 27,07 14 26,16 28,83 19,6 

Gaistošā sausne, g 3,14 2,74 1,66 2,52 2,95 1,57 

Gaistošā sausne, % 21,74 24,2 10,71 21,64 26,02 15,15 

 

Šajā pētījumā pārtikas atkritumi pievienoti katrā reaktorā vienu reizi sākumā, taču reālā 
reaktorā process ir nepārtraukts – izejmateriāli tiek pievienoti nepārtraukti noteiktā režīmā, kā 
arī fermentācijas atliekas veidojas nepārtraukti.  

 

3.4. Secinājumi un ieteikumi  

 

Rezultāti no mezofīlās anaerobās apstrādes, liecina, ka ir iespējams atgūt biogāzi kā 
atjaunojamās enerģijas avotu izmantojot pārtikas atkritumus. Iegūtie pētījuma rezultāti ir 
izmantojami kā priekšpētījums kādam lielākam pētījumam. 

Pēc iegūto testu rezultātiem, secināts, ka iespējams darbināt pielāgotu periodiska 
procesa biogāzes reaktoru ar pārtikas atkritumu piedevu līdz 75%; kofermentācijā ar 
kūtsmēsliem ieteicamā pārtikas atkritumu piedeva līdz 20%. Nepieciešams papildus lietišķais 
pētījums nepārtraukta procesa biogāzes iekārtā. 

Pārtikas atkritumiem ir augsts metāna saturs - līdz 70%, taču tiem ir javeic apstrāde - 
“jāatšķaida”, jo atkritumiem ir augsts sausnas saturs.  

Pievienojot pārtikas atkritumus ieraugam attiecībā 10:90, ir redzams biogāzes potenciāla 
pieaugums jau pirmo 24 stundu laikā, salīdzinot ar kontroles paraugu. Pievienojot pārtikas 
atkritumu attiecībā 20:80, ir jāmaina vai precīzāk jākontrolē apstrādes režīma apstākļi, lai 
samazinātu inhibēšanās procesu.  

 

4. Pārtikas atkritumu apsaimniekošanu reglamentējošie tiesību akti 

Šajā sadaļā apkopoti pārtikas atkritumu apsaimniekošanas sistēmas izveides nosacījumi 
valstī un izejmateriāla sagatavošanai, kas maina atkritumu statusu likumdošanā turpmākai 
pārstrādei biogāzes ražotnēs un kompostēšanā. 

 

4.1. ES un Latvijas likumdošanas prasības 

 

Noslēgt aprites loku – ES rīcības plāns pārejai uz aprites ekonomiku 

Ziņojumā minēti plašāki ieguvumi no aprites ekonomikas, ieskaitot pašreizējo oglekļa 
dioksīda emisiju līmeņa samazināšanu. Pasākumi, kas attiecas uz aprites ekonomiku, ir cieši 
saistīti ar galvenajām ES prioritātēm, ieskaitot nodarbinātību un izaugsmi, ieguldījumu 
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programmu, klimatu un enerģētiku, sociālo programmu un rūpniecisko inovāciju. Tie ir ar 
pasaules mēroga centieniem ilgtspējīgas attīstības veicināšanā.  ES rīcības plāns pārejai uz 
aprites ekonomiku palielinās ES konkurētspēju, pasargājot uzņēmumus no resursu trūkuma un 
svārstīgām cenām, palīdzot radīt jaunas darījumu darbības iespējas un inovatīvus efektīvākus 
ražošanas un patērēšanas veidus. 

Tiesību aktu priekšlikumi par atkritumiem, kas pieņemti kopā ar šo rīcības plānu, ietver 
ilgtermiņa mērķus samazināt atkritumu apglabāšanu poligonos un palielināt atkārtotai 
izmantošanai sagatavoto un pārstrādāto galveno atkritumu plūsmu, kā, sadzīves atkritumu un 
izlietotā iepakojuma, apjomu. Izstrādātais plāns palīdzēs atraisīt aprites ekonomikas glabāto 
izaugsmes un nodarbinātības potenciālu. 

Tas ietver visaptverošas saistības attiecībā uz ekodizainu, stratēģisku pieeju attīstīšanu 
attiecībā uz plastmasu un ķīmiskajām vielām, nozīmīgu novatorisku projektu finansēšanas 
iniciatīvu saistībā ar ES pētniecības pamatprogrammu "Apvārsnis 2020" un mērķtiecīgus 
pasākumus noteiktu atkritumu plūsmu, tai skaitā  pārtikas atkritumu, patēriņa un publiskā 
iepirkuma jomā.   

3. nodaļā, apskatot atkritumu apsaimniekošanu, norādīts, ka ar to, kā atkritumi tiek 
savākti un apsaimniekoti, var panākt vai nu augstākus pārstrādes rādītājus un to, ka materiāli 
atgriežas atpakaļ ekonomikā, vai arī tieši otrādi – neefektīvu sistēmu, kurā pārstrādājamie 
atkritumi nokļūst poligonos vai tiek sadedzināti, kas rada potenciāli kaitīgu ietekmi uz vidi un 
būtiskus ekonomiskus zaudējumus. 

Pašlaik tikai aptuveni 40 % no ES mājsaimniecībās radītajiem atkritumiem tiek 
pārstrādāti. Šis vidējais rādītājs slēpj lielas atšķirības dalībvalstu un reģionu vidū: dažās vietās 
tas sasniedz 80 %, savukārt citās ir mazāks par 5 %. Līdz ar to ir svarīgi arī novērst šķēršļus 
praksē. Bieži nav iespējams pārstrādāt lielāku apjomu atkritumu administratīvās jaudas, 
investīciju trūkums dalītai savākšanai un pārstrādes infrastruktūrā, kā arī nepietiekama 
ekonomisko instrumentu (tādu kā maksa par atkritumu poligonu izmantošanu vai shēma 
"maksā, kad izmet") izmantojuma dēļ. Lielas problēmas rada arī pārmērīgas jaudas radīšana 
atkritumu atlieku (tostarp jauktu atkritumu atlieku) apstrādes infrastruktūrās.  

Lai minimizētu atkritumu noglabāšanu, finansējums jaunam poligonam tiks piešķirts tikai 
izņēmuma gadījumos (piemēram, galvenokārt bīstamiem atkritumiem, kas nav reģenerējami) 
un finansējums jaunām atkritumu atlieku apstrādes (piemēram, sadedzināšanas vai mehāniski 
bioloģiskās apstrādes) iekārtām tiks piešķirts tikai nedaudzos un labi pamatotos gadījumos, kad 
nav pārmērīgas jaudas riska un tiek pilnībā ievēroti atkritumu hierarhijas mērķi. 

Pārskatītajos tiesību aktu priekšlikumos par atkritumiem ir saskaņotāki noteikumi, kas 
ļauj noteikt, kad otrreizējā izejviela vairs nav jāuzskata par atkritumiem - ir precizēti līdzšinējie 
noteikumi par stadiju, kad atkritumi vairs nav atkritumi. Tas radīs lielāku noteiktību 
operatoriem un vienlīdzīgus konkurences apstākļus.  

Pārstrādātas barības vielas ir atsevišķa svarīga otrreizējo izejvielu kategorija, kurai 
jāizstrādā kvalitātes standarti. Tās ir klātesošas, piemēram, organiskajos atkritumos, un tās var 
atkal ievadīt augsnē kā mēslošanas līdzekļus. To ilgtspējīga izmantošana lauksaimniecībā 
samazina vajadzību pēc minerālmēsliem, kuru ražošana negatīvi ietekmē vidi un ir atkarīga no 
fosfātiežu (kas ir ierobežots resurss) importa. Tomēr mēslošanas līdzekļu, kuru pamatā ir 
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pārstrādātas barības vielas, izmantošanu patlaban kavē dalībvalstu atšķirīgie noteikumi un 
kvalitātes un vides standarti.  Ir paredzēts, ka  Komisija ierosinās pārskatītu ES regulējumu par 
mēslošanas līdzekļiem, lai atvieglotu organisko un no atkritumiem radīto mēslošanas līdzekļu 
atzīšanu vienotajā tirgū un tādējādi atbalstītu bioloģiskās barības vielas aprites ekonomikā. 

5. nodaļā, aprakstot prioritārās jomas, tiek izdalīti  pārtikas atkritumi (5.2. sadaļa). Te 
uzsvērts, ka pārtikas izšķērdēšana Eiropā ir arvien lielāka problēma. Pārtikas ražošanā, sadales 
kanālos un uzglabāšanā tiek izmantoti dabas resursi, un tas ietekmē vidi. Izmetot atkritumos 
uzturā derīgu pārtiku, šī ietekme tiek palielināta, un tas rada zaudējumus patērētājiem un 
ekonomikai. 

2015. gada septembrī ANO Ģenerālā asambleja pieņēma ilgtspējīgas attīstības mērķus 
2030. gadam, tostarp mērķi par 50 % samazināt izšķērdēto pārtiku uz iedzīvotāju 
mazumtirdzniecības un patērētāju līmenī, kā arī samazināt pārtikas zudumus ražošanas un 
piegādes ķēdēs. Eiropas Savienība un tās dalībvalstis ir apņēmušās sasniegt šo mērķi. Lai to 
kontrolētu, Komisija ciešā sadarbībā ar dalībvalstīm un ieinteresētajām personām izstrādās 
kopīgu ES metodiku pārtikas atkritumu apjoma mērīšanai. 

ES rīcība ir svarīga arī jomās, kurās pārtikas atkritumi var rasties ES tiesību aktu 
interpretācijas vai īstenošanas veida dēļ. Šajā sakarībā Komisija veiks pasākumus divās jomās: 
noteikumi par pārtikas ziedošanu pārtikas bankām un nekaitīgas, nepārdotas pārtikas 
izmantošana par resursu dzīvnieku barībā.  

Cita joma, kurā vajadzētu rīkoties, ir derīguma termiņa marķējums, īpaši marķējums 
"ieteicams līdz". Šādu marķējumu var nepareizi interpretēt kā derīguma termiņa beigas. 

Lai atbalstītu ilgtspējīgas attīstības mērķu pārtikas atkritumu mērķvērtības sasniegšanu 
un lai palielinātu pārtikas piegādes ķēdes dalībnieku ieguldījumu, Komisija: 

- izstrādās kopīgu ES metodiku pārtikas atkritumu daudzuma mērīšanai un noteiks 
attiecīgus indikatorus. Tā izveidos platformu, kurā iesaistīsies dalībvalstis un 
ieinteresētās personas un kura atbalstīs ilgtspējīgas attīstības mērķu pārtikas atkritumu 
mērķvērtību sasniegšanu, ļaujot apmainīties ar labāko praksi un veicot laika gaitā 
panākto sasniegumu novērtējumu; 

- veiks pasākumus, lai precizētu ES tiesību aktus, kas attiecas uz atkritumiem, pārtiku un 
barību, un atvieglotu pārtikas ziedošanu, kā arī agrāko pārtikas ķēdes pārtikas produktu 
un blakusproduktu izmantošanu barības ražošanā, neapdraudot pārtikas un barības 
nekaitīgumu, kā arī 

 - pētīs veidus, kā uzlabot to, kā pārtikas ķēdes dalībnieki izmanto un patērētāji izprot 
derīguma termiņa marķējumu, jo īpaši pievēršot uzmanību marķējumam "ieteicams 
līdz". 

5.5. sadaļā raksturojot biomasu un bioproduktus, norādīts, ka aprites ekonomikā vajadzības 
gadījumā būtu jāveicina atjaunojamo resursu izmantošana pēc kaskādes principa, kas paredz 
vairākus atkārtotas izmantošanas un pārstrādes ciklus. Bioizejvielas, piemēram, koksni, var 
izmantot dažādos veidos, un tās var vairākas reizes atkārtoti izmantot un pārstrādāt. Tas ir 
saistīts ar atkritumu hierarhijas izmantošanu (ieskaitot pārtikai – sk. 5.2. sadaļu) un vispārīgāk – 
ar tādu iespēju izmantošanu, kuras kopumā rada videi labvēlīgāko rezultātu. 
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Šī iniciatīva ir viena no "Apvārsnis 2020" pašreizējām programmām, kuras atbalsta 
inovatīvus projektus, kas saistīti ar aprites ekonomiku, tādās jomās kā atkritumu rašanās 
novēršana un atkritumu apsaimniekošana, pārtikas atkritumi, pārražošana, ilgtspējīga 
pārstrādes rūpniecība, rūpnieciskā simbioze un bioekonomika. Šīs programmas papildinās 
Ekoinovācijas rīcības plāna ieviešana. 

Dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu un atvasināto produktu izmantošanai un pārstrādei, 
kā arī pārstrādes procesam (tai skaitā kompostēšanas procesam un transformēšanai biogāzē) ir 
jāatbilst normatīvajos aktos par dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu un atvasināto produktu 
apriti Regulas Nr. 1069/2009 noteiktajiem veselības aizsardzības noteikumiem. Tā attiecas uz 
ēdināšanas uzņēmumu pārtikas atkritumiem, ja to izcelsme ir no starptautisko līniju 
transportlīdzekļiem, piemēram, materiāli no pārtikas produktiem, ko pasniedz lidmašīnā vai uz 
kuģa, kas Eiropas Savienībā ieradies no kādas trešās valsts. Ēdināšanas uzņēmumu pārtikas 
atkritumi ietilpst minētās regulas darbības jomā arī tad, ja tie paredzēti izbarošanai, pārstrādei 
ar kādu no šajā regulā atļautajām pārstrādes metodēm vai transformēšanai biogāzē vai 
kompostā. Regulā Nr. 1069/2009 ir noteikts, ka ir aizliegts izbarot ēdināšanas uzņēmumu 
pārtikas atkritumus lauksaimniecības dzīvniekiem, izņemot kažokzvērus. Tāpēc saskaņā ar 
Regulu Nr. 1069/2009 ēdināšanas uzņēmumu pārtikas atkritumus var pārstrādāt un tad 
izmantot, ja vien atvasināto produktu neizbaro minētajiem dzīvniekiem. 

Dalībvalsts kompetentajai iestādei jābūt pilnvarotai atļaut alternatīvus parametrus 
dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu transformācijai biogāzē vai kompostā, pamatojoties uz 
validāciju pēc saskaņota parauga. Tādā gadījumā jābūt iespējai biogāzes staciju fermentācijas 
atliekas vai kompostu laist tirgū visā Eiropas Savienībā. Turklāt dalībvalsts kompetentajai 
iestādei jābūt pilnvarotai atļaut zināmus parametrus specifiskiem dzīvnieku izcelsmes 
blakusproduktiem, piemēram, ēdināšanas uzņēmumu pārtikas atkritumiem un šādu atkritumu 
maisījumiem ar dažiem citiem materiāliem, kas tiek transformēti biogāzē vai kompostā. Tā kā 
šādas atļaujas neizdod atbilstīgi saskaņotam paraugam, biogāzes staciju fermentācijas atliekas 
un kompostu var laist tirgū tikai tajā dalībvalstī, kurā konkrētie parametri ir atļauti.  

Dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu vai atvasinātu produktu (tai skaitā arī pārtikas 
atkritumu) izmantošanas vai likvidēšanas alternatīvās metodes apstiprināšanas procedūru var 
sākt Komisija, vai arī dalībvalsts vai ieinteresētā persona, kura var pārstāvēt vairākas 
ieinteresētas personas, iesniedzot pieteikumu. Ieinteresētās personas nosūta pieteikumu tās 
dalībvalsts kompitentejai iestādei (Latvijā tas ir Pārtikas un veterinārais dienests), kurā tās ir 
ieplānojušas izmantot alternatīvo metodi. Kompetentā iestāde (PVD) divu mēnešu laikā pēc 
pilna pieteikuma saņemšanas izvērtē, vai pieteikums atbilst standarta pieteikuma formātam. 
Standarta pieteikuma formāts, lai iesniegtu pieteikumu par alternatīvu metožu atļaušanu un 
prasības tā aizpildīšanai ir noteiktas  Regulas Nr. 142/2011 16. Pantā un VII pielikumā. 
Kompetentā iestāde (PVD) nosūta dalībvalstu un ieinteresēto personu pieteikumus, pievienojot 
savu vērtēšanas ziņojumu, Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādei (angliski –“EFSA”) un par to 
informē Eiropas Komisiju. 

Pēc dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu savākšanas tie jāapstrādā, ievērojot atbilstošus 
nosacījumus, kas nodrošina, ka netiek pārnesti nepieļaujami riski cilvēku vai dzīvnieku veselībai. 
Uzņēmumiem vai iekārtām, kur tiek veiktas zināmas darbības pirms dzīvnieku izcelsmes 
blakusproduktu nodošanas tālākai pārstrādei, jābūt būvētiem un jādarbojas tā, lai tāda 
pārnešana būtu novērsta. 
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Ievērojot Regulu Nr. 1069/2009, uzņēmējiem jānodrošina, ka dzīvnieku izcelsmes 
blakusprodukti un atvasinātie produkti ir izsekojami visos ražošanas, lietošanas un likvidēšanas 
ķēdes posmos, lai novērstu nevajadzīgus iekšējā tirgus darbības traucējumus gadījumos, kas 
saistīti ar faktisku vai iespējamu risku cilvēku un dzīvnieku veselībai. Tāpēc izsekojamība 
jānodrošina ne tikai uzņēmējiem, kuri ražo, savāc vai pārvadā dzīvnieku izcelsmes 
blakusproduktus, bet arī uzņēmējiem, kuri likvidē dzīvnieku izcelsmes blakusproduktus vai 
atvasinātos produktus, tos sadedzinot, līdzsadedzinot vai apglabājot atkritumu poligonā. 

Tvertnes un transportlīdzekļi, ko izmanto dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem vai 
atvasinātajiem produktiem, jāuztur tīri, lai novērstu piesārņošanu. Ja tie ir speciāli domāti kāda 
konkrēta materiāla (piemēram, šķidra dzīvnieku izcelsmes blakusprodukta, kas nerada 
nepieļaujamu veselības risku) pārvadāšanai, tad uzņēmēji var koriģēt savus pasākumus, lai 
nodrošinātu, ka tiek novērsts piesārņojums, kas faktiski rodas no minētā materiāla. 

 

4.2. Prasības attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu un atvasināto produktu 

transformēšanu biogāzē un kompostā  

 
1. Uzņēmēji nodrošina, ka kontroli esošajos uzņēmumos vai iekārtas apstiprina PVD, ja šādi 
uzņēmumi vai iekārtas veic vienu vai vairākas šādas darbības: 

a) dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu apstrādi, veicot sterilizāciju izmantojot spiedienu, 
izmantojot pārstrādes metodes, kas minētas 15. panta 1. punkta pirmās daļas b) 
apakšpunktā vai alternatīvas metodes, kuras apstiprinātas saskaņā ar 20. pantu; 
g) transformē dzīvnieku izcelsmes blakusproduktus un/vai atvasinātus produktus 
biogāzē vai kompostā. 

Regula Nr. 142/2011 noska, ka uzņēmēji nodrošina, ka viņu kontrolē esošie uzņēmumi un 
iekārtas atbilst šādām prasībām attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu un atvasinātu 
produktu transformēšanu biogāzē vai kompostā, kā noteikts V pielikumā:  

a) I nodaļā noteiktajām prasībām, kas piemērojamas biogāzes un kompostēšanas 
iekārtām;  
b) II nodaļā noteiktajām higiēnas prasībām, kas piemērojamas biogāzes un 
kompostēšanas iekārtām;  
c) III nodaļas 1. iedaļā paredzētajiem standarta transformēšanas parametriem;  
d) III nodaļas 3. iedaļā paredzētajiem standartiem attiecībā uz fermentācijas atliekām un 
kompostu.  

2. Kompetentā iestāde apstiprina biogāzes un kompostēšanas iekārtas tikai tad, ja tās atbilst V 
pielikumā paredzētajām prasībām.  
3. Kompetentā iestāde var atļaut biogāzes un kompostēšanas iekārtām izmantot alternatīvus 
transformēšanas parametrus, ievērojot V pielikuma III nodaļas 2. iedaļā noteiktās prasības. 
 
Trešās kategorijas materiāla pārstrāde (materiāla pārstrāde pirms izmantošanas 
transformēšanai biogāzē vai kompostēšanai): 
1. Kritiskie kontroles punkti, kas nosaka pārstrādes procesa pielietotās termoapstrādes 
apmērus, jāidentificē attiecībā uz katru pārstrādes metodi, kas uzskaitīta III nodaļā: 

a) izejvielas daļiņu izmērs; 
b) termoapstrādes procesa sasniegtā temperatūra; 
c) spiediens, ja to piemēro izejvielai;  
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d) termoapstrādes procesa ilgums vai padeves ātrums nepārtrauktā procesa sistēmā.  
Attiecībā uz katru izmantojamo kritisko kontroles punktu jānosaka obligātie pārstrādes 
standarti.  
2. Ja tiek izmantota ķīmiskā apstrāde, ko kompetentā iestāde atļāvusi kā 7. pārstrādes metodi 
saskaņā ar III nodaļas G punktu, kritiskie kontroles punkti, kuri nosaka piemērotās ķīmiskās 
apstrādes apjomu, ietver sasniegto pH korekcijas līmeni.  
3. Uzskaites dokumentācija jāsaglabā vismaz divus gadus, lai varētu pierādīt, ka katrā kritiskajā 
kontroles punktā tiek piemēroti obligātie procedūras parametri.  
4. Trešās kategorijas materiālu pārstrādā saskaņā ar jebkuru no 1.–5. pārstrādes metodei vai 
saskaņā ar 7. pārstrādes metodi vai, ja materiāls cēlies no ūdensdzīvniekiem, tad saskaņā ar 
jebkuru no 1.–7. pārstrādes metodei, kā noteikts III nodaļā. 
 
V PIELIKUMS  

Dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu un atvasināto produktu transformēšana biogazē un 
kompostēšana  

I NODAĻA  

Prasības attiecībā uz iekārtām: 

1. iedaļa  

Biogāzes iekārtas  

1. Biogāzes iekārtai jābūt aprīkotai ar pasterizācijas/higienizācijas vienību, ko nevar apiet tādi 
dzīvnieku izcelsmes blakusprodukti vai atvasinātie produkti, kuru maksimālais daļiņu izmērs 
pirms ielikšanas vienībā ir 12 mm ar:  

a) uzraudzības ierīcēm, lai nodrošinātu, ka 70 °C temperatūra tiek sasniegta vienas stundas 
laikā;  

b) reģistrējošām ierīcēm a) punktā minēto uzraudzības mērījumu rezultātu nepārtrauktai 
reģistrēšanai; un  

c) piemērotu drošības sistēmu, kas vajadzīga, lai novērstu nepietiekamas termiskas 
apstrādes iespēju.  
 

2. Atkāpjoties no 1. punkta, pasterizācijas/higienizācijas vienība nav obligāta tajās biogāzes 
iekārtās, kurās transformē tikai:  

a) otrās kategorijas materiālu, kas pārstrādāts saskaņā ar 1. pārstrādes metodi, kā izklāstīts 
IV pielikuma III nodaļā;  

b) trešās kategorijas materiālu, kas pārstrādāts saskaņā ar jebkuru no 1.–5. vai 7. 
pārstrādes metodi vai ar jebkuru no 1.–7. pārstrādes metodei, ja transformē materiālu, 
kas cēlies no ūdensdzīvniekiem, kā izklāstīts IV pielikuma III nodaļā;  

c) trešās kategorijas materiālu, kam pasterizācija/higienizācija veikta citā apstiprinātā 
iekārtā;  

d) dzīvnieku izcelsmes blakusproduktus, kurus saskaņā ar Regulas Nr. 1069/2009 13. panta 
f) punktu un šo regulu var iestrādāt zemē nepārstrādājot, ja kompetentā iestāde 
uzskata, ka tie nerada nopietnas lipīgas slimības izplatīšanās risku cilvēkiem vai 
dzīvniekiem; 
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e) dzīvnieku izcelsmes blakusproduktus, kas pakļauti bāziskās hidrolīzes procesam, kā 
izklāstīts IV pielikuma IV nodaļas 2. iedaļas A punktā;  

f) šādus dzīvnieku izcelsmes blakusproduktus, ja kompetentā iestāde to atļāvusi:  
i) dzīvnieku izcelsmes blakusproduktus, kas minēti Regulas (EK) Nr. 1069/2009 
10. panta f) punktā un kas bijuši pakļauti pārstrādei, kā noteikts Regulas (EK) Nr. 
852/2004 2. panta 1. punkta m) apakšpunktā, laikā, kad tie paredzēti citiem 
mērķiem, nevis lietošanai pārtikā,  
ii) dzīvnieku izcelsmes blakusproduktus, kas minēti Regulas (EK) Nr. 1069/2009 
10. panta g) punktā; vai  
iii) dzīvnieku izcelsmes blakusproduktus, kas transformēti biogāzē, ja 
fermentācijas atliekas pēc tam ir kompostētas, pārstrādātas vai likvidētas 
saskaņā ar šo regulu.  

3. Ja biogāzes iekārta atrodas telpās vai blakus telpām, kurās atrodas lauksaimniecības 
dzīvnieki, un biogāzes iekārta izmanto ne tikai kūtsmēslus, pienu vai jaunpienu, kas uzkrājas no 
minētajiem dzīvniekiem, tad iekārtai jāatrodas zināmā attālumā no zonas, kurā tur minētos 
dzīvniekus.  

Minēto attālumu nosaka veidā, kas nodrošina, ka nav nepieļaujama riska tādu slimību 
izplatīšanai no biogāzes iekārtas, ko var pārnest uz cilvēkiem vai dzīvniekiem. Katrā ziņā 
biogāzes iekārtai jābūt fiziski pilnīgi atdalītai no dzīvniekiem, to barības un pakaišiem, vajadzības 
gadījumā ar nožogojumu. Katrā biogāzes iekārtā jābūt savai laboratorijai, vai tai jāizmanto 
neatkarīgas laboratorijas pakalpojumi. Laboratorijai jābūt pienācīgi aprīkotai, lai tā varētu veikt 
vajadzīgās analīzes, un tai jābūt kompetentās iestādes apstiprinātai, akreditētai un jāatbilst 
starptautiski atzītiem standartiem vai pakļautai regulārām kompetentās iestādes kontrolēm.  
 

2. iedaļa  

Kompostēšanas iekārtas  

1. Kompostēšanas iekārtai jābūt aprīkotai ar slēgtu kompostēšanas reaktoru vai slēgtu zonu, ko 
iekārtā ievietotie dzīvnieku izcelsmes blakusprodukti vai atvasinātie produkti nevar apiet, un tai 
jābūt aprīkotai ar:  

a) iekārtām, lai kontrolētu temperatūru laikā;  
b) reģistrējošām ierīcēm a) punktā minēto uzraudzības mērījumu rezultātu 

reģistrēšanai, vajadzības gadījumā nepārtrauktai reģistrēšanai;  
c) piemērotu drošības sistēmu, kas vajadzīga, lai novērstu nepietiekamas termiskas 

apstrādes iespēju.  
2. Atkāpjoties no 1. punkta, cita veida kompostēšanas sistēmas var atļaut izmantot tad, ja tās:  

a) pārvalda tādā veidā, lai viss materiāls sistēmā sasniegtu vajadzīgos laika un 
temperatūras parametrus, pārvaldībā attiecīgā gadījumā ieskaitot pastāvīgu 
parametru uzraudzīšanu; vai  

b) transformē tikai materiālus, kas minēti 1. iedaļas 2. punktā; un  
c) atbilst visām pārējām attiecīgajām šīs regulas prasībām.  

3. Ja kompostēšanas iekārta atrodas telpās vai pie telpām, kurās tur lauksaimniecības 
dzīvniekus, un kompostēšanas iekārta izmanto ne tikai kūtsmēslus, pienu vai jaunpienu, kas 
uzkrājas no tādiem dzīvniekiem, tad kompostēšanas iekārtu novieto attālumā no zonas, kurā tur 
dzīvniekus.  
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Minēto attālumu nosaka veidā, kas nodrošina, ka nav nepieļaujama riska, ka no 
kompostēšanas iekārtas izplatīsies slimība, ko var pārnest uz cilvēkiem vai dzīvniekiem. Katrā 
ziņā kompostēšanas iekārtai jābūt fiziski pilnīgi atdalītai no dzīvniekiem, to barības un 
pakaišiem, vajadzības gadījumā nožogojot.  
4. Katrai kompostēšanas iekārtai ir jābūt savai laboratorijai, vai tam jāizmanto neatkarīgas 
laboratorijas pakalpojumi. Laboratorijai jābūt aprīkotai tā, lai tā varētu veikt vajadzīgās analīzes, 
un jābūt kompetentās iestādes apstiprinātai, akreditētai un jāatbilst starptautiski atzītiem 
standartiem vai pakļautai regulārām kompetentās iestādes kontrolēm.  
 

II NODAĻA  

Higiēnas prasības, kas piemērojamas biogāzes un kompostēšanas iekārtām   

1. Dzīvnieku izcelsmes blakusprodukti jātransformē cik drīz vien iespējams pēc to atvešanas uz 
biogāzes vai kompostēšanas iekārtu. Tie pienācīgi jāuzglabā līdz apstrādāšanai.  
2. Konteineri, tvertnes un transportlīdzekļi, kas izmantoti neapstrādātā materiāla pārvadāšanai, 
jāiztīra un jādezinficē tam ierādītā zonā.  
Minētajai zonai jāatrodas vai tā jāierāda tā, lai novērstu apstrādāto produktu inficēšanas risku.  
3. Regulāri jāveic aizsargpasākumi attiecībā uz putniem, grauzējiem, kukaiņiem vai citiem 
parazītiem.  
Šim nolūkam jāizmanto dokumentos noteikta kaitēkļu apkarošanas programma.  
4. Attiecībā uz visām telpu daļām jānosaka un jādokumentē tīrīšanas procedūras. Tīrīšanai 
jāparedz piemērots aprīkojums un tīrīšanas līdzekļi.  
 5. Ierīces un aprīkojums jāuztur labā tehniskā stāvoklī, un ar regulāriem starplaikiem jākalibrē 
mērierīces.  
6. Fermentācijas atliekas un komposts biogāzes vai attiecīgi kompostēšanas iekārtā ir jāapstrādā 
un jāuzglabā tā, lai novērstu atkārtotu inficēšanos.  
 

III NODAĻA  

Transformācijas parametri   

1. iedaļa  

Standarta transformācijas parametri  

1. Uz trešās kategorijas materiālu, ko izmanto par izejvielu biogāzes iekārtās, kurās ir 
pasterizācijas/higienizācijas vienība, jāattiecina šāds prasību minimums:  

a) maksimālais daļiņu lielums pirms nokļūšanas agregātā: 12 mm;  
b) visa materiāla minimālā temperatūra agregātā: 70 °C; un  
c) minimālais nepārtrauktais laiks agregātā: 60 minūtes.  

Taču trešās kategorijas pienu, piena produktus un no piena atvasinātus produktus bez 
pasterizācijas/higienizācijas var izmantot par izejvielu biogāzes iekārtā, ja kompetentā iestāde 
neuzskata, ka tie radītu nopietnas lipīgas slimības izplatīšanās risku cilvēkiem vai dzīvniekiem.  

Prasību minimums, kas noteikts šā punkta b) un c) punktā, attiecināms arī uz otrās 
kategorijas materiālu, ko bez iepriekšējas pārstrādes izmanto biogāzes iekārtā saskaņā ar 
Regulas Nr. 1069/2009 13. panta e) punkta ii) apakšpunktu. Kontrolē jāiekļauj regulāras vides 
un aprīkojuma pārbaudes. Inspekciju grafiki un rezultāti jādokumentē. 
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2. Uz trešās kategorijas materiālu, ko izmanto par izejvielu kompostēšanas iekārtās, jāattiecina 
šāds prasību minimums:  

a) maksimālais daļiņu lielums pirms nokļūšanas kompostēšanas reaktorā: 12 mm;  
b) visa materiāla minimālā temperatūra reaktorā: 70 °C; un  
c) mazākais nepārtrauktais laiks agregātā: 60 minūtes.  

Prasību minimums, kas noteikts šā punkta b) un c) punktā, attiecināms arī uz otrās kategorijas 
materiālu, ko bez iepriekšējas pārstrādes kompostē saskaņā ar Regulas Nr. 1069/2009 13. panta 
e) punkta ii) apakšpunktu. 
 

2. iedaļa 

Alternatīvie transformācijas parametri biogāzes un kompostēšanas iekārtām 

1. Kompetenta iestāde var atļaut izmantot parametrus, kas nav I nodaļas 1. iedaļas 1. punktā 
minētie parametri un nav standarta transformācijas parametri, ja pieteikuma iesniedzējs par  
šādu izmantojumu pierāda, ka minētie parametri nodrošina pienācīgu bioloģisko risku 
samazinājumu. Pierādījumā ir iekļauts izvērtējums, ko veic saskaņā ar �šādām prasībām: 

a) iespējamo apdraudējumu identifikācija un analīze, ietverot izejmateriāla ietekmi, 
pamatojoties uz transformācijas nosacījumu un parametru aptverošu definīciju; 

b) riska novērtējums, ar kuru novērtē, ka a) punktā minētie īpašie transformācijas 
nosacījumi tiek sasniegti parastos apstākļos un netipiskos apstākļos; 

c) paredzētas procedūras validēšana, veicot mērījumus attiecība uz 
dzīvotspējas/infekciozitātes samazinājumu: 
i) endogeniem indikatororganismiem procedūras laikā, ja indikators: 
— pastāvīgi  lielā skaitā ir izejvielā 
 — nav mazāk karstumizturīgs attiecībā uz transformācijas procesa letāliem aspektiem, 
bet nav arī ievērojami izturīgāks nekā slimību izraisītāji, kuru uzraudzībai to izmanto,  
— samērā viegli izmērāms, identificējams un apstiprināms; vai  
ii) tādam labi raksturotam testa organismam vai vīrusam ekspozīcijas laikā, kas ievadīts 
piemērotā pārbaudes ķermenī izejmateriālā;  
d) veicot c) punktā minēto paredzētās procedūras izvērtējumu, ir jāgūst pierādījums 
tam, ka ar procedūru var panākt šādu vispārēja riska samazinājumu:  

• attiecībā uz termisku un ķīmisku procedūru, 
o 5 log 10 Enterococcus faecalis vai Salmonella Senftenberg (775W, H2S 

negatīvs) samazinājumu,  
o termoizturīgu vīrusu, piemēram, parvovīrusa, infekciozitātes titra 

samazinājumu vismaz par 3 log 10, ja tie identificēti kā būtisks 
apdraudējums; kā arī  

• attiecībā uz ķīmisku procedūru, arī  
o rezistentu parazītu, piemēram, Ascaris sp., oliņu samazinājumu 

dzīvotspējīgā stadijā vismaz par 99,9 % (3 log 10);  
d) pilnīgas kontroles programmas, tostarp c) punktā minētās procedūras darbības 

uzraudzības procedūru, plānojums;  
e) pasākumi, kas nodrošina nepārtrauktu to būtisko procedūras parametru uzraudzību un 

kontroli, kas noteikti kontroles programmā, darbinot iekārtu.  
Ir jāreģistrē un jāsaglabā sīki dati par tiem būtiskiem procedūras parametriem, ko 

izmanto biogāzes vai kompostēšanas iekārtā, kā arī citiem būtiski svarīgiem kontroles punktiem, 
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lai īpašnieks, uzņēmējs vai to pārstāvis un kompetentā iestāde var uzraudzīt iekārtas darbību.  
Uzņēmēja uzskaitei pēc pieprasījuma jābūt pieejamai kompetentajai iestādei. Informācijai par 
procedūru, kas ir atļauta saskaņā ar šo punktu, pēc pieprasījuma ir jābūt pieejamai Komisijai. 
  
2. Atkāpjoties no 1. punkta, līdz noteikumu pieņemšanai, kā minēts Regulas Nr. 1069/2009 15. 
panta 2. punkta a) apakšpunkta ii) daļā, kompetentā iestāde var atļaut piemērot citas prasības, 
nevis šajā nodaļā noteiktās, ja vien tās garantē līdzvērtīgu iedarbību attiecībā uz slimību 
izraisītāju samazināšanu, attiecībā uz:  

a) ēdināšanas uzņēmumu pārtikas atkritumiem, ko izmanto tikai kā dzīvnieku 
izcelsmes blakusproduktu biogāzes vai kompostēšanas iekārtā; un  

b) ēdināšanas uzņēmumu pārtikas atkritumu maisījumiem ar šādiem materiāliem:  
i) kūtsmēsliem,  
ii) gremošanas trakta saturu, kas atdalīts no gremošanas trakta,  
iii) pienu,  
iv) piena produktiem,  
v) no piena atvasinātiem produktiem,  
vi) jaunpienu,  
vii) jaunpiena produktiem,  
viii) olā 
 ix) olu produktiem,  
x) dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem, kas minēti Regulas (EK) Nr. 
1069/2009 10. panta f) punktā un kas apstrādāti, kā noteikts Regulas (EK) 
Nr. 852/2004 2. panta 1. punkta m) apakšpunktā.  
xi) 2. punkta b) apakšpunktā minēto dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu 
maisījumiem ar blakusproduktu materiāliem, kas nav dzīvnieku izcelsmes. 

 
3. Ja 2. punkta b) apakšpunktā minētie materiāli vai atvasinātie produkti, kas minēti Regulas Nr. 
1069/2009 10. panta g) punktā, ir vienīgās dzīvnieku izcelsmes izejvielas, ko apstrādā biogāzes 
vai kompostēšanas iekārtā, tad kompetentā iestāde var atļaut piemērot citas prasības, nevis 
šajā nodaļā noteiktās, ja tā:  

a) neuzskata, ka šādi materiāli radītu nopietnas lipīgas slimības izplatīšanās risku 
cilvēkiem vai dzīvniekiem;  

b) uzskata, ka fermentācijas atliekas vai komposts ir nepārstrādāts materiāls, un 
liek uzņēmējiem rīkoties ar to saskaņā ar Regulu Nr. 1069/2009, saskaņā ar šo 
regulu vai, ja komposts vai fermentācijas atliekas iegūtas no ēdināšanas 
uzņēmumu atkritumiem, reģenerēt vai likvidēt to saskaņā ar vides jomas tiesību 
aktiem. 

 
4. Uzņēmēji var laist tirgū fermentācijas atliekas un kompostu, kas ražots atbilstīgi kompetentās 
iestādes atļautiem parametriem:  

a) saskaņā ar 1. punktu;  
b) saskaņā ar 2. un 3. punktu tikai tajās dalībvalstīs, kurās minētie parametri ir 
atļauti.  
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3. iedaļa  

Standarti attiecībā uz fermentācijas atliekām un kompostu  

1. a) fermentācijas atliekām vai komposta reprezentatīvajiem paraugiem, kas ņemti, 
transformējot biogāzes vai kompostēšanas iekārtā vai tūlīt pēc transformācijas, lai uzraudzītu 
procedūru, jāatbilst šādiem standartiem:  

Escherichia coli: n = 5, c = 1, m = 1 000, M = 5 000 1 gramā;  
vai  
Enterococcaceae: n = 5, c = 1, m = 1 000, M = 5 000 1 gramā;  
un  

b) fermentācijas atlieku vai komposta reprezentatīvajiem paraugiem, kas ņemti noliktavā vai 
izņemot no noliktavas, jāatbilst šādiem standartiem: 
Salmonella: nav konstatēta 25 gramos: n = 5; c = 0; m = 0; M = 0,  
kur a) vai b) punkta gadījumā:  

n = testējamo paraugu skaits;  
M = baktēriju skaita robežvērtība; rezultātu uzskata par apmierinošu, ja baktēriju skaits 
visos paraugos nepārsniedz m;  
M = baktēriju skaita maksimālā vērtība; rezultāts uzskatāms par neapmierinošu, ja 
baktēriju skaits vienā vai vairākos paraugos ir vienāds ar M vai lielāks; un  
c = paraugu skaits, kuru baktēriju skaits var būt starp m un M, paraugu joprojām 
uzskatot par pieņemamu, ja baktēriju skaits citos paraugos ir m vai mazāk.  
 

2. Fermentācijas atliekas vai komposts, kas neatbilst šajā iedaļā noteiktajām prasībām, ir 
vēlreiz transformējams vai kompostējams, un Salmonella gadījumā ar to rīkojas vai to likvidē 
atbilstīgi kompetentās iestādes norādījumiem. LV L 54/42 Eiropas Savienības Oficiālais 
Vēstnesis 26.2.2011. a) vai b) punkta gadījumā kā izejviela. 
 

3. Ja dzīvnieku izcelsmes blakusprodukti tiek transformēti biogāzē vai kompostēti kopā ar 
materiāliem, kas nav dzīvnieku izcelsmes materiāli, kompetentā iestāde var atļaut uzņēmējiem 
ņemt reprezentatīvos paraugus attiecīgi pēc I nodaļas 1. iedaļas 1. punkta a) apakšpunktā 
minētās pasterizācijas vai 2. iedaļas 1. punktā minētās kompostēšanas, un pirms notiek 
maisīšana ar materiāliem, kas nav dzīvnieku izcelsmes materiāli, lai tādējādi uzraudzītu 
dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu attiecīgi transformēšanas vai kompostēšanas efektivitāti. 
 

Regulas 1069/2009 10. Pants nosaka, ka 

Trešās kategorijas materiāls 

Trešās kategorijas materiāls ir šādi dzīvnieku izcelsmes blakusprodukti: 

 tādu nokautu dzīvnieku vai, ja tie ir medījamie dzīvnieki, nogalinātu dzīvnieku ķermeņi 
vai to daļas, kas der cilvēku patēriņam saskaņā ar Kopienas tiesību aktiem, bet ko 
neparedz lietot cilvēku patēriņā komerciālu apsvērumu dēļ;  

 dzīvnieku blakusprodukti, kas iegūti pārtikā lietojamu produktu ražošanā, tostarp 
attaukoti kauli, dradži, un piena pārstrādē radušies nosēdumi pēc tā centrifūgēšanas vai 
separēšanas; 
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 dzīvnieku izcelsmes produkti vai pārtika, kurā ir dzīvnieku izcelsmes produkti, kurus vairs 
neparedz šādai lietošanai cilvēku patēriņā komerciālu apsvērumu dēļ vai saistībā ar 
ražošanas problēmām vai iesaiņojuma defektiem, vai citiem defektiem, kas neapdraud 
cilvēku vai dzīvnieku veselību; 

 šāds materiāls, kurš iegūts no dzīvniekiem, kam nav novēroti slimību simptomi, kurus ar 
šo materiālu var pārnest uz cilvēkiem vai dzīvniekiem: 
- inkubatora blakusprodukti; 
- olas, olu blakusprodukti, arī olu čaumalas; 

 ēdināšanas uzņēmumu pārtikas atkritumi, izņemot tos, kas minēti 8. panta f) punktā. ( 
pārtikas atkritumi no starptautisko līniju transportlīdzekļiem- I kat.) 

11. pants 

Izmantošanas ierobežojumi: 

1. Ir aizliegta šāda dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu un atvasinātu produktu 
izmantošana: lauksaimniecības dzīvnieku, izņemot kažokzvērus, barošana ar ēdināšanas 
uzņēmumu pārtikas atkritumiem vai ar barību, kas satur ēdināšanas uzņēmumu pārtikas 
atkritumus vai ir atvasināta no tiem. 

 

II SADAĻA 

Uzņēmēju pienākumi 

 

I NODAĻA 

Vispārīgi pienākumi 

 

1. iedaļa 

Savākšana, transportēšana un izsekojamība 

2. Uzņēmēji nodrošina, ka dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem un atvasinātiem produktiem, 
tos transportējot, ir pievienots tirdzniecības dokuments un, ja to prasa šī regula vai saskaņā ar 
6. pantu pieņemtie pasākumi, veselības sertifikāts. 

4. Uzņēmēji savāc, transportē un likvidē ēdināšanas uzņēmumu trešās kategorijas pārtikas 
atkritumus saskaņā ar Direktīvas 2008/98/EK 13. pantā paredzētajiem pasākumiem. 
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5. Pārtikas atkritumu - apsaimniekošanas sistēmas izveide 

 

5.1. Apsaimniekojamo atkritumu daudzums 

 

Atbilstoši projekta pētījuma robežām, pēc atkritumu klasifikatora 20. nodaļas atkritumi - 
sadzīvē radušies atkritumi (mājsaimniecību atkritumi un tiem līdzīgi tirdzniecības un rūpniecības 
uzņēmumu un iestāžu atkritumi), pārtikas atkritumu radītāji ir mājsaimniecības un uzņēmumi 
vai iestādes, kas reģistrētas atbilstoši Pārtikas un veterinārā dienesta 2015. gada 21.decembra 
rīkojumam Nr.367 par Pārtikas un veterinārā dienesta uzraudzībai pakļauto uzņēmumu 
(objektu), to pamatdarbības un papilddarbības veidu klasifikatora I. Pārtikas Aprites uzņēmumi, 
to pamatdarbības un papilddarbības veidi, kuru darbības veids ir: 

24. Pārtikas produktu noliktava bez speciāla temperatūras režīma; 
25. Pārtikas produktu noliktava ar speciālu temperatūras režīmu; 
26. Pārtikas produktu noliktava-saldētava; 
28. Pārējās vairumtirdzniecības darbības ; 
29. Jaukta sortimenta pārtikas veikals; 
30. Specializētais pārtikas veikals ; 
31. Tirdzniecība tirgū; 
32. Tirdzniecības vietas un citi pārtikas izplatīšanas posma uzņēmumi; 
33. Savvaļas produktu iepirkšanas un realizācijas uzņēmumi; 
34. Atklāta tipa ēdināšanas uzņēmums; 
35. Slēgta tipa ēdināšanas un pārtikas tirdzniecības uzņēmums; 
36. Ēdināšanas uzņēmums komerciālajā transportlīdzeklī; 
37. Ēdināšana viesmīlības uzņēmumā; 
38. Mazumtirdzniecības uzņēmums ar dzīvnieku izcelsmes produktu realizāciju 

citiem uzņēmumiem; 
39. Pārtikas produktu pārvadāšanas uzņēmums; 
40. Ledus ražošana pārtikas produktu atvēsināšanai;  
42. Zvejas produktu izkraušana; 
43. Zvejas produktu vairumtirdzniecības vieta; 
44. Zvejas produktu izsoles vieta       

  
45. Ražošanas uzņēmums mājas apstākļos; 
47. Pārtikas pārpakošanas uzņēmums; 
48. Dzīvnieku izcelsmes primārās ražošanas produktu piegāde nelielos daudzumos; 
49. Dzīvnieku izcelsmes specifisko pārtikas produktu uzņēmums 
 
Lai indikatīvi novērtētu uzņēmējdarbībā radīto pārtikas atkritumu daudzumu, pēc PVD 

darbības grupu klasifikatora projekta sistēmas robežās noteicām uzņēmumu izlases kopu, pēc 
projektu ekspertu pieņēmuma, ar visplašāk reģistrēto uzņēmējdarbību, ko veido – 9 419 
uzņēmumi (skat. iepriekš 1.2.tabula), kas ir 29 % no kopumā 32 043 Latvijā reģistrētajiem 
pārtikas aprites uzņēmumiem. Uzņēmumu darbības sadalījums ir sekojošs:  

30. Specializētais pārtikas veikals         305 
31. Tirdzniecība tirgū                               1449 



47 
 

34. Atklāta tipa ēdināšanas uzņēmums    3341 
35. Slēgta tipa ēdināšanas un pārtikas tirdzniecības uzņēmums  2593 
36. Ēdināšanas uzņēmums komerciālajā transportlīdzeklī 21 
37. Ēdināšana viesmīlības uzņēmumā    303 
38. Mazumtirdzniecības uzņēmums ar dzīvnieku izcelsmes produktu realizāciju 
citiem uzņēmumiem                   1255 
39. Pārtikas produktu pārvadāšanas uzņēmums   1224 
47. Pārtikas pārpakošanas uzņēmums    152 
 
Informācija par pārtikas atkritumiem  izglītības iestādēs valstī netiek apkopota un ziņas 

par radīto atkritumu daudzumu netiek uzkrātas. Pārtikas atkritumu daudzums ir atšķirīgs skolās 
- to ietekmē saimniekošanas veids virtuvē: 1) vai ēdienu gatavo komersants vai skolas pavārs/-i; 
2) pārtikas produktu piegādes veids, vai dārzeņi jau tiek piegādāti nomizoti; 3) ēdiena 
pasniegšanas veids. Aptuvenais radītais atkritumu daudzums skolās un pirmskolas izglītības 
iestādēs norādīts iepriekš 1.3. tabulā.  

Pēc iegūtajiem mērījumiem un Centrālās Statiskas pārvaldes datiem IZG09. 
IZGLĪTOJAMO SKAITS VISPĀRIZGLĪTOJOŠAJĀS DIENAS SKOLĀS PA KLASĒM (pavisam 199 119 
izglītojamo, mācās 35 nedēļas) - skolas rada  ~  697 – 1 394 tonnas gadā; IZG03. PIRMSSKOLAS 
IZGLĪTĪBAS IESTĀDES 1.SEPTEMBRĪ (pavisam 92 200 izglītojamo, mācās 40 nedēļas) - PII rada ~ 1 
955 – 2 563  tonnas gadā; Atklāta tipa sabiedriskās ēdināšanas iestāde (140 apmeklētāji dienā, 
43 nedēļas) rada   ~  3,6 tonnas gadā. 

Savukārt Latvijas Pārtikas tirgotāju asociācijas (LPTA) pārstāvis norādīja, ka lielo pārtikas 
veikalu tīkli ir ļoti ieinteresēti dalītas pārtikas atkritumu plūsmas savākšanas un turpmākās 
pārstrādes izveidē, lai samazinātu atkritumu apglabāšanu un esošās atkritumu apsaimniekošana 
izmaksas. Pēc LPTA sniegtās informācijas viens lielais veikalu tīkls rada 30-50 tonnas gadā 3. 
kategorijas  blakusproduktus, t.sk. izlietota pārtikas eļļas un tauki un agrāko pārtiku - 2 000-3 
000 tonnas gadā. Faktiski šos datus var izmantot tikai kā indikatīvu pieņēmumu un 
nepieciešama detalizētāka informācija par pārtikas atkritumu apjomiem un veidiem, t.i. agrākā 
pārtika, 3. kategorijas dzīvnieku izcelsmes atkritumi, augu izcelsmes un jauktas izcelsmes 
pārtikas atkritumi, izlietota pārtikas eļļa un tauki. 

Apkopojot valsts statistisko datu materiālu, kas norāda nešķiroti apglabāto atkritumu 
daudzumu, noteikto bio-organiskas daudzumu noglabāto atkritumu daļā un salīdzinot iegūtos 
daudzumus ar citu ES valstu norādītajiem procentuālajiem pārtikas atkritumu daudzumiem, var 
secināt, ka gada laikā vidēji Latvijā tiek radīts  ~ 80 000 t pārtikas atkritumu (LVĢMC, 2015; 
Virsma, 2012). 

 

5.2. Bioloģisko atkritumu pārstrādes veidi 

 
Līdz šim, lielākoties, pārtikas atkritumi kopējā nešķiroto atkritumu plūsmā nonāca 

apglabāšanā sadzīves atkritumu poligonos. Attīstoties pārtikas atkritumu dalītai 
apsaimniekošanas sistēmai valstī, turpmāka to pārstrādes plūsma iespējama, balstoties jau uz 
esošo pārstrādes infrastruktūru (5.1. un 5.2. attēli) un saskaņā ar nosacījumiem un prasībām, 
kuras noteiktas Regulas Nr. 142/ 2011 10. pantā un V pielikumā un Ministra kabineta 2012. 
gada 17. aprīļa noteikumu Nr 275 “Prasības tādu dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu un 
atvasinātu produktu apritei, kas nav paredzēti cilvēku patēriņam” II nodaļā “Prasības 
blakusproduktu trasformēšanai biogazē un kompostēšanai” un 3. pielikumā “Blakusproduktu 
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kompostēšanas metode, ar kuru iegūto kompostu izmanto tikai Latvijas teritorijā”. LASA 
piedāvā izmantot sekojošu pārtikas atkritumu klasifikatoru: 

• 20 01 08 Bioloģiski noārdāmi dzīvnieku un jauktas izcelsmes virtuves un 
ēdināšanas atkritumi (dzīvnieku izcelsmes un jauktas izcelsmes pārtikas atkritumi un šo 
produktu agrākā pārtika); 

• 20 01 09 Bioloģiski noārdāmi augu izcelsmes virtuves un ēdināšanas atkritumi 
(augu izcelsmes pārtikas atkritumi un šo produktu agrākā pārtika) un šo atkritumu 
apsaimniekošanas sistēmu: 

1) 200108 kods, Bioloģiski noārdāmi dzīvnieku un jauktas izcelsmes virtuves un 
ēdināšanas atkritumi (dzīvnieku izcelsmes un jauktas izcelsmes pārtikas atkritumi un 
šo produktu agrākā pārtika) jāapsaimnieko kā 3. kategorijas dzīvnieku izcelsmes 
blakusprodukti; pēc pasterizācijas/ higienizācijas procesa atvasināto produktu var 
transformēt biogāzē vai pārstrādāt kompostēšanas laukumos. Pārtikas atkritumu 
savākšanu, sagatavošanu pārstrādei un pārstrādi nodrošina PVD atzīts vai reģistrēts 
uzņēmums;  

2) 200109 kods, Bioloģiski noārdāmi augu izcelsmes virtuves un ēdināšanas atkritumi 
(augu izcelsmes pārtikas atkritumi un šo produktu agrākā pārtika) – kompostēšana 
ar atklāta lauka tehnoloģijām un pārstrāde biogāzes stacijās; ja PVD atļauj 3. 
kategorijas ēdināšanas uzņēmumu pārtikas atkritumu maisījumus ar Regulas 
Nr.142/2011 V pielikuma III nodaļas 2. iedaļas 2. punkta "b" apakšpunktā minētajiem 
blakusproduktiem kūtsmēsliem, gremošanas trakta saturu, kas atdalīts no 
gremošanas trakta, pienu, piena produktiem, no piena atvasinātiem produktiem, 
jaunpiena, jaunpiena produktiem, olām, olu produktiem, un šo produktu agrāko 
pārtiku; 

3) 20 01 08 Bioloģiski noārdāmi dzīvnieku un jauktas izcelsmes virtuves un ēdināšanas 
atkritumi, ja to apsaimniekotājs nav reģistrējis savu darbību PVD; 200109 kods, 
Bioloģiski noārdāmi augu izcelsmes virtuves un ēdināšanas atkritumi (augu izcelsmes 
pārtikas atkritumi un šo produktu agrākā pārtika, 3. kategorijas dzīvnieku izcelsmes 
blakusprodukti ar tirdzniecības dokumentiem (saskaņā Ministru kabineta noteikumi 
Nr.275, Rīgā 2012.gada 17.aprīlī “Prasības tādu dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu 
un atvasinātu produktu apritei, kas nav paredzēti cilvēku patēriņam) un 200301 
kods, Nešķiroti sadzīves atkritumi, atļauts pārstrādāt sadzīves atkritumu poligonos, 
t.sk. kompostēt un transformēt biogāzē; 

4) 20 01 08 Bioloģiski noārdāmi dzīvnieku un jauktas izcelsmes virtuves un ēdināšanas 
atkritumi un 20 01 09 Bioloģiski noārdāmi augu izvelsmes virtuves un ēdināšanas 
atkritumi var tik izmantoti dzīvnieku barošanai, suņu un kaķu patversmes, suņu 
audzētavas, kažokzvēri vai dzīvnieku barības ražošanai; 

5) 200125 kods, Pārtikas eļļa – pārstrādā biodegvielā vai biogāzes stacijās; 
6) 200125 kods, Tauki – pārstrādā biogāzes stacijās;  
7) 200302 kods, Tirgus atkritumi – pārtikas atkritumi jāapsaimnieko atbilstoši pārtikas 

atkritumu izcelsmei, izmantojot iepriekš aprakstītās apsaimniekošanas metodes – no 
1) līdz 6). 
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5.1. attēls. Dalīti savāktu 200108 kods, Bioloģiski noārdāmi dzīvnieku un jauktas izcelsmes 
virtuves un ēdināšanas atkritumi (dzīvnieku izcelsmes un jauktas izcelsmes pārtikas atkritumi un 
šo produktu agrākā pārtika) apsaimniekošana 

 
5.2. attēls. Dalīti savāktu 200109 kods, Bioloģiski noārdāmi augu izcelsmes virtuves un 
ēdināšanas atkritumi (augu izcelsmes pārtikas atkritumi un šo produktu agrākā pārtika) 
apsaimniekošana 
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5.2.1. Mehāniski – bioloģiskā pārstrāde 

 
Pēc iepriekš 1.1. tabulā apkopotajiem datiem, redzams, ka lielākoties BNA nonāk CSA 

poligonos nešķiroto atkritumu plūsmā, kas šobrīd ir prakstiski vienīgais pārstrādes veids valstī. 
Lai samazinātu siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas rodas CSA poligonos, nepieciešams nodrošināt 
nešķiroto atkritumu sagatavošanu apglabāšanai - BNA daļas atdalīšanu un stabilizēšanu ar 
kompostēšanas vai biogāzes iegūšanas tehnoloģijām. Šobrīd valstī kopējā nešķiroto atkritumu 
pārstrādes šķirošanas līniju jauda sasniedz 702 500 tonnas, lai gan 2014. gadā tika savāktas tikai 
525 464 tonnas nešķiroto sadzīves atkritumu.  

Atbilstoši poligonu Direktīvas (1999/31EK) prasībām visiem sadzīves atkritumu 
poligoniem ir jānodrošina poligonu gāzu savākšana un reģenerācija vai, ja savāktais poligonu 
gāzu apjoms ir nepietiekams – jānodrošina to sadedzināšana lāpā. Reģionu pašvaldībās, kurās 
jau šobrīd norit saimnieciski izdevīga poligonu gāzu savākšana un reģenerācija (Ziemeļvidzemes 
CSA poligons “Daibe”, Liepājas RAS CSA “Ķīvītes”, Rīga un Pierīgas CSA “Getliņi”), ir lietderīgi 
turpināt no mehāniskajām līnijām iegūtā tehniskā komposta pārstrādi ar sausās fermentācijas 
metodi, kur gāzu savākšana ir efektīvāka (60-90%) nekā tā ir parastā CSA biošūnā (35%), taču 
ieteicams arī izvērtēt iespēju iesaistīties dalītu bioatkritumu pārstrādes jaudu nodrošināšanā. 

 BNA masas stabilizēšanas procesa gala rezultāts ir tehniskais komposts, kas satur lielu 
piesārņojumu (5.1. tabula un 5.3. attēls), kuru nav iespējams atsijāt, t.n., ka uz nešķirotu 
atkritumu šķirošanas līnijām praktiski nav iespējams iegūt tīru kompostu, kuru var izmantot kā 
mēslošanas līdzekli. Tehnisko kompostu ieteicams izmantot tikai noteiktiem tehniskiem 
risinājumiem, piemēram, atkritumu pārklāšanai CSA poligonā vai veco izgāztuvju rekultivācijai.  

 

5.1.tabula. Tehniskā komposta sastāvs (LASA, 2015) 

Materiāls Smalkā frakcija / Tehniskais komposts  

Vid.% Izkliede, % 

Papīrs, kartons 17,7 6-31 

Mīkstā plastmasa (plēve) 5,7 3-9 

Cietās plastmasa 2,5 0.3-7 

Pārtikas atkritumi 18,4 7-35 

Zaļie 0,4 0-2 

Smalkā fr. (<10mm); dažādi atkr. 10,6 5-20 

Higiēnas atkr. 10,4 3-19 

Tekstilijas 7,2 1-13 

Gumija, āda 2,8 1-9 

Koksne 3,9 0.4-9 

Metāla iepakojums (skārds) 2,6 0-6 

Dzelzs 1,0 0-3 

Stikls 10,2 3-20 

Minerāli 6,6 0-22 
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5.3.attēls. Smalkā frakcija pēc sijāšanas uz sieta atkritumu šķirošanas rūpnīcā: 1) pēc pirmās 

sijāšanas; 2) pēc otrās sijāšanas (LASA, 2015) 

Šobrīd valstī nav izstrādātas tehniskā komposta kvalitātes prasības pēc bioloģiskās pārstrādes  
(nosakot prasības smago  metālu koncentrācijai, piesārņojumam un mikrobioloģiskos 
parametrus). 

 

5.2.2. Kompostēšana 

 

Aerobā pārstrāde jeb kompostēšana ir senākā bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes 
metode, un tā vēl aizvien tiek izvēlēta kā vienkāršākā, videi draudzīgā metode - mūsdienās tā 
gūst aizvien lielāku popularitāti sabiedrībā. Kompostēšanas tehnoloģiju pielietojums Latvijā ir 
viena no visvieglāk un visplašāk piemērojamajām BNA pārstrādes iespējām mājsaimniecībās un 
pašvaldībās, ņemot vērā nepieciešamo, salīdzinoši ar citām pārstrādes tehnoloģijām, nelielo 
investīciju apjomu.  

5.2. tabulā apkopots pārskats par bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādi Latvijā 2014. 
gadā. Vērtējot esošu datu apkopojumu par pārstrādāto 200201 kods, Bioloģiski noārdāmo 
atkritumu daudzumu, kopumā apsaimniekotas 69, 577  tūkst. tonnas. Taču ir nepieciešams 
precizēt atkritumu pārstrādes veidu, lai varētu novērtēt, cik ir sagatavots kvalitatīvais komposts 
un cik daudz ir tehniskais komposts. 

 Attīstoties pārtikas atkritumu pārstrādei biogāzes stacijās, aktuāls būs jautājums par 
fermentācijas atlieku vienotu uzskaites principu: 020000 Lauksaimniecības, dārzkopības, 
medniecības, zivkopības produkcijas audzēšanas, ieguves, ražošanas, pārtikas sagatavošanas un 
apstrādes atkritumi vai 200201 kods, Bioloģiski noārdāmi atkritumi, kā šobrīd to norāda SIA 
"Zaļā Mārupe", kas ir biogāzes stacija (5.2. tabula). 

5.1. tabulā norādīto bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes kodu skaidrojums 
atbilstoši Ministru kabineta noteikumi Nr.319 (26.04.2011) “Noteikumi par atkritumu 
reģenerācijas un apglabāšanas veidiem” 1. Pielikumu “Atkritumu reģenerācijas veidi”: R3 Par 
šķīdinātājiem neizmantotu organisko vielu pārstrāde vai attīrīšana, ieskaitot kompostēšanu un 
citus bioloģiskās pārveidošanas procesus; R3A - Bioloģiski noārdāmo atkritumu kompostēšana; 
R5 - Citu neorganisko materiālu pārstrāde vai attīrīšana; R1 - Atkritumu izmantošana 
galvenokārt par degvielu vai citā veidā, lai ražotu enerģiju; R12 -Atkritumu īpašību mainīšana, lai 

1 

 

2 
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ar tiem veiktu jebkuras darbības, kas apzīmētas ar kodu R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R10 
un R11.  Nešķiroto sadzīves atkritumu bioloģiski –mehāniskā pārstrāde. 

  
5.2. tabula. Pārskats par bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādi Latvijā 2014. gadā (LVĢMC, 

2016) 

Apsaimniekotājs Akritumu kods EAK 
Nosaukums 

Teritorija Pārstrādes 
veids 

Daudzums, t 

SIA “ZAAO”  200201, Bioloģiski 
noārdāmi atkritumi 

Pārgaujas 
novads 

R3A 13 494 

SIA "AP Kaudzītes"  200201, Bioloģiski  
noārdāmi atkritumi 

Gulbenes 
novads 

R3 9 

Gulbenes pilsētas dome 200201, Bioloģiski  
noārdāmi atkritumi 

Gulbenes 
novads 

R3A 149 

SIA “Vidusdaugavas SPAAO”  200201, Bioloģiski  
noārdāmi atkritumi 

Krustpils 
novads 

R3A 976 

SIA “Vidusdaugavas SPAAO”  200201, Bioloģiski  
noārdāmi atkritumi 

Krustpils 
novads 

R3A 251 

SIA “Liepājas RAS”  200201, Bioloģiski  
noārdāmi atkritumi 

Grobiņas 
novads 

R5 1 520 

SIA “Vidusdaugavas SPAAO” 200201, Bioloģiski  
noārdāmi atkritumi 

Madonas 
novads 

R3A 873 

SIA “Ķilupe” SIA 200201, Bioloģiski  
noārdāmi atkritumi 

Ogres 
novads 

R3A 10 002 

Pašvaldības SIA “Maltas dzīvokļu 
komunālās saimniecības uzņēmums”  

200201, Bioloģiski  
noārdāmi atkritumi 

Rēzeknes 
novads 

R3A 43 

SIA “Meliorators -J”  200201, Bioloģiski  
noārdāmi atkritumi 

Mārupes 
novads 

R3 9 547 

SIA "Zaļā Mārupe"  200201, Bioloģiski  
noārdāmi atkritumi 

Mārupes 
novads 

R1 10 010 

SIA "AAS "PIEJŪRA""  200201, Bioloģiski  
noārdāmi atkritumi 

Talsu novads R12 11 329 

SIA "AAS "PIEJŪRA""  200201, Bioloģiski  
noārdāmi atkritumi 

Talsu novads R12 11 329 

Valkas novada dome 200201, Bioloģiski  
noārdāmi atkritumi 

Valkas 
novads 

R3A 45 

   Kopā 69 577 

 
Novērtējot atkritumu apsaimniekošanas reģionu plānos noteikto bioloģiski noārdāmo 

atkritumu pārstrādes infrastruktūras nodrošinājumu, kas tika izstrādāts pirmajā plānošanas 
periodā (2007/2008.-2013. gadam), pēc apkopotās informācijas (5.3 tabula) kopumā Latvijas 
reģionos bija plānots iekārtot 67 kompostēšanas laukumus ar kopējo pārstrādes jaudu 60,82 
tūkst. tonnas, kas ir   ̴ 36 % no plānotā radītā BNA apjoma, dati apkopoti (Teibe, 2012a).  

Iegūtie dati tika salīdzināti ar SIA „Geo Consultants” apkopoto informāciju par 
infrastruktūras nodrošinājumu atkritumu apsiamniekošnmas plānošanas (AAP) reģionos 2014. 
gadā. Pēc veiktā Noslēguma ziņojuma, Latvijas reģionos ir ierīkoti 13 kompostēšanas laukumi, 
no kuriem 7 atrodas sadzīves atkritumu poligonos. Kopējā pārstrādes jauda - 47,10 tūkst. 
tonnas. Atsevišķos AAR kompostēšanas laukumi netiek pilnībā izmantoti, jo nav nodrošināta 
BNA dalīta vākšana (GeoConsultants, 2015).  

Pārtikas atkritumu pievienošana kompostējamajam materiālam nav neatbalstāma, bet 
tā apgrūtina kompostēšanas nosacījumu izpildi. Praktiski to var realizēt, atdalot kopējo 
mājsaimniecību radīto biomasu jau avotā un veicot tās kompostēšanu kopā ar lignīnu un 
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celulozi saturošo zaļo dārza un parka atkritumu masu, lai veicinātu tās sadalīšanos. Šādu 
kompostēšanas laukumu izveide ir veicināma tieši atkritumu pārkraušanas stacijās, kas 
nodrošina savāktās atkritumu masas tuvu transportēšanu, gan uz pārstrādes vietu – 
kompostēšanas laukumu, gan komposta izmantošanas laukumiem -  dārziem un parkiem. 

Viens no iemesliem, kas nav ļāvis Latvijas atkritumu saimniecībai iet šo BNA pārstrādes 
ceļu ir esošais komposta tirgus, kurš šobrīd Latvijā praktiski nav. Tas ir saistīts ar melnzemes 
zemo cenu - €1-10 par m³, DRN likmi augsnei - €0,43 par m³ (no  01.01.2016) un sagatavotā zaļo 
parku un dārzu komposta kvalitāti, kuru nevar pārdot kā kvalitatīvu kompostu citu sadzīves 
atkritumu piesārņojuma dēļ. Tehniskā komposta cena tirgū - € 8,00 par m³.  

 
5.3. tabula. Bioloģiski noārdāmo atkritumu kompostēšanas jauda Latvijas reģionos 

 (Teibe, 2012a; GeoConsultants, 2015) 
 

Atkritumu 
apsaimniekošnas 
reģions (AAR) 

2007. gadā AAR plānu BNA kompostēšanas jauda Faktiskā kompostēšanas 
jauda, 2014. gads, (tonnas 
/gadā) Iedzīvotāju 

skaits 
2013.g. 
(tūkst.) 

BNA 
radītais 
apjoms, 
(tūkst. 
tonnas) 

Kompostēša
nas laukumu 
skaits 
(vienības) 

Kompostēšanas 
jauda, 
(tonnas / gadā)  

Dienvidlatgale 218,49 16,15 7 9 070 600 (poligons „Cinīši”) 

Austrumlatgale 
111,12 8,21 3 3 890 

2 600 (poligons 
„Ķriževnieki”) 

Maliena 
87,54 6,47 7 9 070 

2 100 (poligons 
„Kaudzītes”) 

Zemgale 188,78 13,95 19 12 240 3 100 (poligons „Brakšķi”) 

Ventspils 81,76 6,04 2 2 590 2 000 (poligons „Pentuļi”) 

Liepāja 
167,41 12,37 2 1 730 

2 100 (SIA „VAAO” 
Brocēni) 

Piejūras 
154,96 11,45 5 4 320 

18 000 (poligons „Janvāri” 
un SIA „AAS Piejūra” 
Tukums un Jūrmala) 

Vidusdaugava 
132,03 9,76 3 3 890 

6 000 (SIA „Vidusdaugavas 
SPAAO” Madona) 

Ziemeļvidzeme 184,11 13,61 11 5 040 6 000 (poligons ‘Daibe”) 

Pierīga un Rīga 
955,09 70,6 8 8 980 

4,60 (SIA „Kilupe”, Ogrē un 
SIA „Meliorators J”, 
Mārupē)  

Kopā 2281,29 168,61 67 60 820 47 100 

 
 Pārtikas atkritumu pārstādi iedzīvotāju vidū var nodrošināt arī, veicot “mājas 
kompostēšanu”.  Atbilstoši valsts normatīvajiem aktiem, “mājas kompostēšanu” var veikt tikai 
mājsaimniecības, kuras savas privātmājas vai dārza teritorijā var nodrošināt pārtikas un zaļo 
atkritumu kompostēšanu  atbilstoši labās prakses piemēriem un kompostu izmantot savas 
teritorijas augsnes ielabošanai. Informācija par iedzīvotāju gatavību iesaistīties BNA 
apsaimniekošanā tika iegūta pēc 2014. gada septembrī veiktās socioloģiskās aptaujas, kurā 
piedalījās 1 005 respondenti no visas Latvijas. Pēc respondentu apkoptajām atbildēm 7,5% no 
visiem respondentiem brīvprātīgi veic “mājas kompostēšanu” (Teibe& Lapsa, 2015). 
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5.2.3. Biogāzes ražošana 

 

Biogāzes ražošana no lauksaimniecības un pārtikas atkritumu izejmateriāliem ir 
perspektīvs atkritumu saimniecības attīstības virziens Latvijā. Efektīvi izmantojot esošos 
infrastruktūras objektus (biogāzes stacijas) un pārkārtojot un optimizējot atkritumu savākšanas 
sistēmu, šī pieeja varētu uzlabot Latvijas atkritumu pārstrādes radītājus un izpildīt BNA 
apglabāšanas samazināšanas mērķus. 

Atbilstoši Ekonomikas ministrijas (EM) ikgadējiem ziņojumiem kopš 2011. gada par 
komersantiem, kas saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 16. marta noteikumiem Nr. 262 
„Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos energoresursus, un cenu 
noteikšanas kārtību” ir saņēmuši tiesības pārdot saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma 
(OI) ietvaros pēc Ekonomikas ministrijas izveidotā subsidētās elektroenerģijas ražotāju reģistra, 
uz 12.02.2016. gadu Latvijā darbojas 57 biogāzes stacijas (2. pielikums), no kurām 3 atrodas 
sadzīves atkritumu poligonos. Kopējā biogāzes staciju uzstādītā jauda 64,128 MW. 

Latvijas teritorijā tiek nodrošināta dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu, kuri nav 
paredzēti cilvēku patēriņam, ieskaitot dzīvnieku līķus (turpmāk tekstā – blakusprodukti), 
normatīvajiem aktiem atbilstoša savākšanas, transportēšanas, apstrādes, izmantošanas un 
likvidēšanas sistēma, kuras ietvaros dzīvnieku īpašniekiem (turētājiem), dzīvnieku kautuvēm un 
gaļas pārstrādes uzņēmumiem u.c. pakalpojumus ir tiesīgi sniegt attiecīgajai darbībai un 
produktiem reģistrēti un atzīti blakusproduktu uzņēmumi, kuru oficiālais saraksts izveidots 
saskaņā ar Regulu Nr.1069/2009.  

No reģistrētajām biogāzes stacijām PVD atzītie un reģistrētie dzīvnieku izcelsmes 
blakusproduktu aprites uzņēmumi (Regula 1069/2009) ir norādīti 6. sekcijā - Biogāzes ražošanas 
uzņēmumi - kopumā 31 biogāzes stacija, kas saņem arī OI maksājumus un 2 biogāzes stacijas 
SIA “Deklavs un Partneri” (izejvielas: MANU (B), MIMC, CATW, UCO, glicerīns, NAT (BIOR)) un 
SIA “Ķeizersils” (izejvielas: MANU (B), cepšanā izmantotās eļļas un to maisījums ar ūdeni), kas 
nav norādītas EM uzņēmumu reģistrā. 5.4. attēlā un 2. pielikumā norādīts biogāzes ražotņu 
teritoriālais izvietojums un izejmateriāls, kurus tās var pieņemt. Šobrīd saņemtā PVD atļauja uz 
izmantojamo izejmateriālu biogāzes stacijām: 

2  - CATW, sabiedriskās ēdināšanas atkritumi; 
33 - MANU, nepastrādāti kūtsmēsli, (P- cūkas, A – mājlopu; B – liellopu); 
15  - MIMC,  piens, jaunpiens un no piena un jaunpiena atvasināti produkti; 
2 - GRE dradži; 
4 – NAT, produkcijas izplatīšana nacionālajā tirgū un BIOR – biogāzes ražošanas atlikumi; 
4 – UCO, cepšanā izmantotas eļļas; 
3 – glicerīns; 
2 - zivju eļļas- ūdens maisījumi.  
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5.4. attēls. Biogāzes ražotņu izvietojums un saņemtā atļauja uz izmantojamo izejmateriālu 
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Praktiski valstī ir jau uzsākta atsevišķu biogāzes staciju pārprofilēšana uz daļēju pārtikas 
atkritumu masas izmantošanu raudzēšanas procesā. 5.4. tabula sniedz ieskatu šādas ražotnes 
izveidē. Apskatot iespēju daļu fosilā kurināmā aizstāt ar atjaunojamajiem energoresursiem  
resursiem, bioatkritumu izmantošana tieši bieogāzes ražošanā kļūst iespējama un praktiski 
izdevīga arī Latvijā.   

 
5.4. tabula. Izejvielu maiņas piemērs biogāzes stacijā (jauda 0,999 MW/ gadā) 

 
Izejviela Esošais apjoms, t/gadā Plānotais maksimālais apjoms, t/gadā 

Kūtsmēsli (šķidri) 16 500 13 200 

Kukurūzas skābbarība 20 000 15 000 

Graudaugu skābbarība 2 500 1 800 

Lucerna 2 500 1 500 

Pārtikā neizmantojami produkti 0 9 400 

Glicerīns, pārtikas eļļas un tauki 0   600 

KOPĀ: 41 500 41 500 ( 9 960 t vai 24%  aizstās  ar PA) 

 
Piemērs ar veicamajām izmaiņām B kategorijas piesārņojošā darbībā biogāzes stacijai ar 

jaudu 0,999 MW, sniegts 5.4. tabulā. Kā redzams saražotā  anaerobās fermentācijas  atlieku 
daudzums paliks nemainīgs, plānotās izmaiņas ražotnes darbībā nepalielinās slodzi apkārtējā 
vidē un būtiskas izmaiņas biogāzes ražošanas procesā izmaiņas netiks izdarītas. 

Dalītu 3. kategorijas blakusproduktu un pārtikas atkritumu pārstrāde, izmantojot 
biotehnoloģijas, ir perspektīvs atkritumu apsaimniekošanas attīstības virziens Latvijā, kas 
sekmēs nacionālo atkritumu apsaimniekošanas mērķu sasniegšanu attiecībā uz bioloģiski 
noārdāmo atkritumu apglabātā daudzuma samazinājumu. 
 

5.3. Pārtikas atkritumu apsaimniekošanas shēma 

 
No ekonomiskā izdevīguma viedokļa, ņemot vērā to, ka pārtikas atkritumu pievienošana 

tradicionālajām izejvielām ievērojami paaugstina biogāzes staciju efektivitāti, būtu jāizmanto 
esošā infrastruktūra bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādē un jāattīsta specializētu pārtikas 
atkritumu priekšapstrādes centri un termiskās apstrādes tehnoloģiskais posms pie biogāzes 
stacijām (5.5. attēls). Pārtikas atkritumu pirmsapstrādi var veikt arī pie biogāzes ražošanas 
stacijas (5.6. attēls). Jāizvērtē iespēja pārtikas atkritumu pārstrādē izmantot arī esošās 
kompostēšanas laukumu jaudas. Šajā gadījumā pārtikas atkritumu pirmapstrāde ir jāveic pirms 
to kompostēšanas.  

Dalītu 3. kategorijas dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu un pārtikas atkritumu 
savākšanu var nodrošināt atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums vai pārstrādes uzņēmums, 
kura rīcībā ir specializētie konteineri pārtikas atkritumu dalītai savākšanai un neilgai 
uzglabāšanai, specializēts transports to pārvadāšanai unuzņēmums ir saņēmis attiecīgās 
atļaujas darbības veikšanai. 

 5.7. attēlā sniegta pārtikas atkritumu pirmapstrādes centrs pie Malmes, Zviedrijā.  
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5.5.attēls . Pārtikas atkritumu aprites shēma 
 

 

 
5.6. attēls. Pārtikas atkritumu sagatavošana biogāzes ražošanai pie biogāzes stacijas 
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Atkritumus pieņemšanas tenks 

1) Rezerves tenks 
2) Starp tenks _ smilšu uzķērājs 
3) Izplūdes gaisa spiediena šļutene 
4) Tenka piepildīšana un iztukšošana 
5) Palešu pagriezējs 
6) Virzuļa prese 
7) Saņemšanas nodalījumam 
8) Konveijera kāpnes 
9) Sasmalcinātājs 
10)  Jaucējs, 
11)  Eksrūderu skrūve 
12) Šķidruma  savākšanas tvertne 
13)  Vītņkonveijers  degošās  frakcijas atdalīšanai 
14) Perforēts difūzeris jonizētā gaisa piegādei  
15) Vadības telpa 

 

5.7. attēls. Pārtikas atkritumu pirmapstrādes centrs pie Malmes, Zviedrijā 
 

Praktiski izvērtējot pārtikas atkritumu pirmapstrādes centru izvietojumu un iespējamo 
atkritumu pirmapstrādes apjomu, var izdalīt trīs pamatreģionus – Latvijas centrālā daļa ar 
galvaspilsētu Rīga, Latvijas austrumdaļa ar lielākajām pilsētām – Daugavpils, Rēzekne, Ludza, 
Krāslava un Latvijas rietumdaļa ar lielākajām pilsētām Liepāja, Ventspils, Saldus un Talsi.  Šāds 
sadalījums veicinātu PVD centralizētas kontroles iespējas, kā arī samazinātu transporta 
attālumus no pārtikas atkritumu ražošanas vietām līdz pirmapstrādes centriem un tālāk uz 
pārstrādes vietām. Centralizēta pārtikas atkritumu masas sagatavošana ar attiecīgi 
optimālajiem parametriem biogāzes ražošanai veicinātu arī energētikas nozares attīstību. 
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6. Secinājumi un ieteikumi  

1. Balstoties uz izstrādātā darba rezultātiem un identificētajām problēmām, uzskatām, ka 
tālākas pārtikas atkritumu apsaimniekošanas veicināšanai ir nepieciešams: 

2. Atkritumu apsaimniekošanas likumdošanā nepieciešams skaidrojums šādām definīcijām: 
“pārtikas atkritumi”, “ citi tiem pielīdzināmi pārtikas atkritumu izcelsmes vietu radītie 
pārtikas atkritumi”; “atklātu sabiedriskās ēdināšanas iestāžu pārtikas atkritumi”;  “slēgtu 
sabiedriskās ēdināšanas iestāžu pārtikas atkritumi”; “augu izcelsmes pārtikas atkritumi”; 
“dzīvnieku izcelsmes pārtikas atkritumi” un “jauktas izcelsmes pārtikas atkritumi”, 
”komposts”, “slieku komposts jeb vermikomposts” un “tehniskais komposts”. 

3. Pēc 2011. gada 19. aprīļa Ministru kabineta noteikumiem Nr.302, "Noteikumi par 
atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus" pārtikas 
atkritumu uzskaitei var izmantot divus kodus: 200108 Bioloģiski noārdāmi virtuves 
atkritumi un 200109 Mājsaimniecību, restorānu, sabiedriskās ēdināšanas iestāžu un 
mazumtirdzniecības telpu pārtikas atkritumi un citi tiem pielīdzināmi pārtikas ražošanas 
atkritumi, kas ir līdzīgi pēc skaidrojuma un var apgrūtināt to lietojumu. LASA 
priekšlikums izmantot vienotu atkritumu klasifikatora definīciju pēc Konsolidētā Eiropas 
Atkritumu klasifikatora: kods 200108 Bioloģiski noārdāmi virtuves un ēdināšanas 
atkritumi (20 01 08 biodegradable kitchen and canteen waste), norādot atkritumu 
izcelsmi: 

 200108 Bioloģiski noārdāmi dzīvnieku izcelsmes un jauktas izcelsmes virtuves un 
ēdināšanas atkritumi (dzīvnieku izcelsmes un jauktas izcelsmes pārtikas atkritumi 
un šo produktu agrākā pārtika); 

 200109 Bioloģiski noārdāmi augu izcelsmes virtuves un ēdināšanas atkritumi 
(augu izcelsmes pārtikas atkritumi un šo produktu agrākā pārtika). 

Ja atkritumi ar 200108 kodu, Bioloģiski noārdāmi dzīvnieku izcelsmes un jauktas 
izcelsmes virtuves un ēdināšanas atkritumi (dzīvnieku izcelsmes un jauktas izcelsmes 
pārtikas atkritumi un šo produktu agrākā pārtika) tiek dalīti apsaimniekoti pašvaldības 
organizētajā sadzīves atkritumu plūsmā, par ko ir veikts iepirkums un kurus turpmāk 
sagatavos transformēšanai biogāzes stacijās vai kompostēšanā PVD atzītā vai reģistrētā 
uzņēmumā, tad šī atkritumu plūsma tiek apsaimniekota kā 3. kategorijas dzīvnieku 
izcelsmes blakusprodukti. Pārtikas atkritumus ar 200108, kodu Bioloģiski noārdāmi 
dzīvnieku izcelsmes un jauktas izcelsmes virtuves un ēdināšanas atkritumi un 3. 
kategorijas dzīvnieku izcelsmes blakusproduktus ar tirdzniecības dokumentiem var 
apsaimniekot CSA poligonos (t.sk. kompostēšana un transformēšana biogāzē), 
nereģistrējot darbību PVD.  

4. Pēc zinātniskās literatūras apkopojuma par veiktajiem pētījumiem secināts, ka 
nešķirotos atkritumos, un pat no kopējās masas atšķirotos pārtikas atkritumos, tomēr 
var saglabāties pietiekoši augsts nevēlamo un bīstamo piemaisījumu daudzums, kuri var 
ietekmēt gan pašu biogāzes veidošanās procesu, gan paliekošus nevēlamus 
piemaisījumus fermentācijas atliekās un kompostā un tādējādi samazināt tā turpmākās 
izmantošanas iespējas.  Tāpat tiek atzīmēts, ka bioloģiskie atkritumi ar augstu lignīna 
saturu nav piemēroti biogāzes procesiem. Taču lielākoties dalīti savāktiem pārtikas 
atkritumiem piesārņojuma riski ar smagajiem metāliem un citiem ķīmiskajiem 
piesārņotājiem praktiski nepastāv. 

5. Pēc Rīgas Tehniskās universitātes Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes, 
Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas institūta laboratorijā iegūto testu rezultātiem, secināts, 
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ka iespējams darbināt pielāgotu periodiska procesa biogāzes reaktoru ar pārtikas 
atkritumu piedevu līdz 75%. Kofermentācijā ar kūtsmēsliem ieteicamā pārtikas 
atkritumu piedeva var būt līdz 20%. Nepieciešams papildus lietišķais pētījums 
nepārtraukta procesa biogāzes iekārtā. 

6. Nacionālā līmeņa standarti un atļautās metodes attiecībā uz 3. kategorijas dzīvnieku 
izcelsmes un atvasināto produktu izmantošanu, apstrādi un pārstrādi ir noteiktas 2012. 
gada 17.aprīļa Ministru kabineta noteikumos Nr.275 “Prasības tādu dzīvnieku izcelsmes 
blakusproduktu un atvasinātu produktu apritei, kas nav paredzēti cilvēku patēriņam” un 
Regulā Nr. 142/2011. 

7. Šobrīd valstī nav izstrādātas tehniskā komposta kvalitātes prasības pēc to mehāniski - 
bioloģiskās pārstrādes (nosakot prasības smago metālu koncentrācijai, piesārņojumam 
un mikrobioloģiskos parametrus), kas iegūts, biomasu atdalot uz nešķiroto atkritumu 
šķirošanas līnijām un sagatavojot atkritumus apglabāšanai. 

8. Darba grupas (VARAM, ZM, PVD, VVD nozaru asociācijas  u.c.) izveidošana ar mērķi 
izstrādāt Latvijas situācijai atbilstošu normatīvo regulējumu pārtikas atkritumu 
pārstrādei biogāzē un  kompostēšanā.  

9. Jāizstrādā dalītas pārtikas atkritumu savākšanas apsaimniekošanas nosacījumi 
pašvaldības un reģiona līmenī, veidojot reģionālos atkritumu apsaimniekošanas centrus, 
kas nodrošinātu gan sabiedrības izglītošanu, gan pašvaldības atkritumu 
apsaimniekošanas pārvaldību un optimālas infrastruktūras izveidi atkritumu dalītai 
vākšanai un pārstrādei. 

10. Lai vienkāršotu biogāzes operatoru darbu, būtu ieteicama kataloga izveide, kurā būtu 
apkopoti pieejamāko pārtikas atkritumu veidu parametri, lai katrs operators varētu veikt 
atbilstošu substrātu kombinēšanu atkarībā no reaktora un jaudu specifikas. Kā 
pamatinformācijai būtu jābūt pieejamiem vismaz sekojošiem parametriem: izcelsme, 
priekšapstrādes veids, metānrades potenciāls vai grupa (ogļhidrāti, proteīni, lipīdi 
u.tm.l.), biodegradējamās sausnas saturs, Nkop, C:N attiecība, riska smago metālu un citu 
ķīmisko piejaukumu daudzums substrātā. 

11. Lai organiskos atkritumus varētu izmantot biogāzes stacijās un galvenokārt tādēļ, lai 
saražotās fermentācijas atliekas un komposts būtu izmantojams kā mēslošanas līdzeklis, 
nepieciešama šo atkritumu priekšapstrāde un drošības kontrole. Tradicionālās 
priekšapstrādes metodes ir smalcināšana un homogenizācija, nevēlamo piemaisījumu 
mehāniska atdalīšana un higienizācija.   
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1. Pielikums. Sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumu un pārtikas atkritumu 

daudzuma un apsaimniekošanas veidu novērtēšanas anketa 

 

Sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumu un pārtikas atkritumu daudzuma un apsaimniekošanas 
veidu novērtēšanas anketa 

 
Anketas vietne: http://www.lasa.lv/sabiedriskas-edinasanas-un-partikas-atkritumu-daudzuma-un-
apsaimniekosanas-veidu-novertesanas-anketa/ 

 
Biedrība "Latvijas Atkritumu saimniecības asociācija" realizē projektu "Sabiedriskās ēdināšanas un pārtikas atkritumu pirmapstrādes nosacījumu 
izstrāde to turpmākai pārstrādei, izmantojot biotehnoloģijas", Reģ. Nr. 1-08/382/2015 ar Latvijas vides aizsardzības fonda finansējumu. 
Lūdzam Jūs atbalstīt projekta izpildi, sniedzot informāciju par Jūsu uzņēmumā radītajiem sabiedriskās ēdināšanas un pārtikas atkritumu 
veidiem, daudzumu gadā un to apsaimniekošanas veidiem. Anketas ir anonīmas un iegūtie dati tiks izmantoti minēto atkritumu normatīvo aktu 
pilnveidei, pirmapstrādes nosacījumu izstrādei atkritumu turpmākai pārstrādei, izmantojot biotehnoloģijas. Anketas aizpilde aizņems 5 minūtes.   

1. Lūdzu, norādiet sava uzņēmuma pamatdarbības un papilddarbības veidu 

Specializētais pārtikas veikals 
Tirdzniecība tirgū (stacionāra tirdzniecības vieta tirgū) 
Tirdzniecības vietas un citi pārtikas izplatīšanas posma uzņēmumi (stacionāra tirdzniecība) 
Atklāta tipa ēdināšanas uzņēmums 
Slēgta tipa ēdināšanas uzņēmums 
Ēdināšanas uzņēmums komerciālajā transportlīdzeklī 
Ēdināšana viesmīlības uzņēmumā 
Ēdināšanas uzņēmums naktsmītnē 
Mazumtirdzniecības uzņēmums ar dzīvnieku izcelsmes produktu realizāciju citiem uzņēmumiem 
Pārtikas produktu pārvadāšanas uzņēmums 
Pārtikas pārpakošanas uzņēmums 
Pārtikas pārstrādes uzņēmums 

2. Lūdzu, norādiet sava uzņēmuma lielumu pēc darbinieku skaita. 

līdz 10 darbiniekiem 
līdz 20 darbiniekiem 
līdz 50 darbiniekiem 
līdz 100 darbiniekiem 
virs 100 darbiniekiem 

3. Kādi pārtikas atkritumi tiek radīti Jūsu uzņēmumā un kāds ir to apjoms gadā? Var būt vairākas atbildes. 

līdz 500 kg līdz 1 tonnai līdz 5 tonnām līdz 10 tonnām līdz 20 tonnām virs 20 tonnām 
Agrākā pārtika (pārtikas produkti, kuriem beidzies derīguma termiņš)  
3. kategorijas dzīvnieku izcelsmes blakusprodukti - zivju, gaļas, olu un piena produkti, pārtikas pārpalikumi  
Izlietotas augu eļļas  
Tauki  
Agrākā pārtika (pārtikas produkti, kuriem beidzies derīguma termiņš)  
3. kategorijas dzīvnieku izcelsmes blakusprodukti - zivju, gaļas, olu un piena produkti, pārtikas pārpalikumi  
Izlietotas augu eļļas  
Tauki  

4. Lūdzu atzīmējiet, kā Jūsu uzņēmums šobrīd apsaimnieko pārtikas atkritumus? Var būt vairākas atbildes. 

Izmetam nešķiroto atkritumu konteinerā 
Uzkrājam dalīti un nododam atkritumu apsaimniekotājam 
Uzņēmumu grupa nodrošina centralizētu dalītu pārtikas atkritumu savākšanu 

5. Ja Jūsu uzņēmumam piedāvātu dalīti apsaimniekot pārtikas atkritumus, kāda būtu uzņēmuma nostāja? 

Neredzu jēgu 
1 
2 
3 
4 
5 

http://www.lasa.lv/sabiedriskas-edinasanas-un-partikas-atkritumu-daudzuma-un-apsaimniekosanas-veidu-novertesanas-anketa/
http://www.lasa.lv/sabiedriskas-edinasanas-un-partikas-atkritumu-daudzuma-un-apsaimniekosanas-veidu-novertesanas-anketa/
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Aktīvi iesaistītos 

6. Vai Jūsu uzņēmums jau šobrīd būtu gatavs uzsākt pārtikas atkritumu šķirošanu? 

Ir Nav Varam pielāgot 
Telpa atkritumu uzkrāšanai līdz to nodošanai atkritumu apsaimniekotājam  
Piebraukšanas vieta atkritumu savākšanai  
Telpa atkritumu uzkrāšanai līdz to nodošanai atkritumu apsaimniekotājam  
Piebraukšanas vieta atkritumu savākšanai  

7. Vai Jūsu uzņēmumā būtu nepieciešama darbinieku papildus apmācība atkritumu šķirošanā? 

Nav nepieciešama 
Nepieciešama rezi gadā 
Nepieciešama reizi trijos gados 

8. Cik Jūsu uzņēmums būtu gatavs maksāt par vienu m3 pārtikas atkritumu apsaimniekošanu, zinot, ka Dabas resursu nodokļa 
pieaugums valstī par sadzīves atkritumu apglabāšanu līdz 2020. gadam pieaugs līdz 40 eiro par vienu apglabāto tonnu? 

Neesam gatavi maksāt 
1 
2 
3 
4 
5 
100 eiro par m3 

9. Kas varētu mudināt Jūsu uzņēmumu sākt šķirot pārtikas atkritumus? Var būt vairākas atbildes. 

Maksas palielinājums par nešķiroto atkritumu apsaimniekošanu 
Bezmaksas konteinera uzstādīšana dalītai pārtikas atkritumu savākšanai 
Obligāta prasība 
Sanitāra un droša darba vide 
Vides apziņa, ka šādi rīkojoties sniedzam ieguldījumu vides aizsardzībā 

10. Vai Jūsu uzņēmumam ir pietiekama informācija par pārtikas atkritumu turpmāku pārstrādi? 

Nav intereses 
1 
2 
3 
4 
5 
Nepieciešama plašāka informācija 
 
Pateicamies par atsaucību un veltīto laiku! 
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2. Pielikums. Biogāzes stacijas Latvijā un reģistrētā atļauja izejvielām 

1. tabula.Biogāzes stacijas Latvijā un PVD reģistrētā atļauja izejvielām 
 

N.p.k. Ražotājs Stacijas adrese 
Uzstādītā jauda, 

MW 

PVD 
reģistrēts 

PVD atļauja izejvielām 

1 
ABGS, SIA (ex. IMPORTEX 
GROUP, SIA) 

Daugavpils novads, Salienas pagasts, "Māras" 0,9 
+ MANU (A) 

2 AD Biogāzes stacija, SIA Daugavpils novads, Skrudalienas pagasts, el. stacija "Skaista" 1,96   

3 
Agro Cemeri, SIA (ex.AGRO 
3, SIA) 

Gulbenes novads, Litenes pagasts, "Cemeri" 0,76 
+ MANU, MIMC 

4 Agro Iecava, SIA Iecacas novads, "Latvall-Jaunlūči" 1,95 
+ MANU (B,P,A,) MIMC, zivju 

eļļas- ūdens maisījums 

5 Agro Lestene, SIA Tukuma novads, Lestenes pagasts, "Saulīšu ferma" 1,499 + MANU, MINC 

6 AGROFIRMA TĒRVETE, SIA  Tērvetes novads, Tērvetes pagasts, "Alusdarītava" 1,5   

7 AGROFIRMA TĒRVETE, SIA Tērvetes novads, "Jātnieki" 0,5 + MANU (B) 

8 BALTIJAS DĀRZEŅI, KS Salaspils novads, "Jaunbajāri" 0,999   

9 BĒRZI BIO, SIA Mālpils novads, "Bērzi" 0,6   

10 BIO Auri, SIA Dobeles novads, Auru pagasts, Kroņauce, "Pogas 1" 0,6 + MANU (P) 

11 BIO FUTURE, SIA Vaiņodes novads, Vaiņodes pagasts, "Pūcītes" 0,999 + MANU 

12 BIO ZIEDI, SIA Dobeles novads, Dobeles pagasts, "Kalna Oši" 1,998 + MANU (B), MIMC 

13 BIODEGVIELA, SIA Madonas novads, Kalsnavas pagasts, Jaunkalsnava, Rūpnīcas iela 15 2   

14 BIOENERĢIJA-08, SIA Madonas novads, Sarkaņu pagasts, "Jaunlīci" 1,96 + MANU, MIMC 

15 BIOPAB, SIA, Sējas novads, "Jurku ferma" 0,6 + MANU 

16 BIOPLUS, SIA Aglonas novads, Kastuļinas pagasts, Sopuškas, "Pakalni" 0,6 + MANU 

17 BP Energy, SIA Siguldas novads, Allažu pagasts, "Krastmalas" 0,25 + MANU 

18 Brakšķi Enerģija, SIA Jelgavas novads, Līvbērzes pagasts, "Brakšķi" 0,16   
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19 CONATUS BIOenergy, SIA Ērgļu novads, Sausnējas pagasts,"Graudiņi" 1,96 + MANU (B), MIMC, GRE 

     1. tabulas turpinājums 

20 DAILE AGRO, SIA Jelgavas novads, Glūdas pagasts, "Vecsmildziņas" 1   

21 Divjumi, ZS Jelgavas novads, Lielplatones pagasts, Lielplatone, "Līgo" 0,6   

22 DRUVAS UNGURI, SIA Saldus pagasts, "Jaunstraumēni" 0,5 + MANU 

23 EcoZeta, SIA Cesvaines novads, Cesvaines pagasts, el.stacija "Slovašēni" 1,4   

24 EKORIMA, SIA Krimuldas novads, Lēdurgas pagasts, "Veckļaviņas" 0,95 + MANU, MIMC 

25 Egg Energy, SIA 
"Koģenerācijas stacija", Taurene, Taurenes pagasts, Vecpiebalgas 
novads 

1,996 
  

26 GAS STREAM, SIA Vaiņodes novads, Vaiņodes pagasts, "Ērglīši" 0,999 + MANU 

27 Getliņi EKO, BO SIA Stopiņu novads, Rumbula, "Getliņi" 6,28   

28 Grow Energy, SIA Limbažu novads, Limbažu pagasts, "Gravas" 1,995 + MANU (B,A), MIMC, MBM 

29 
INTERNATIONAL 
INVESTMENTS, SIA 

Līvānu novads, Turku pagasts, "Gandrs" 0,749 
  

30 JAUNDZELVES, ZS Limbažu novads, Katvaru pagasts, "Jaundzelves" 0,52 + MANU, MIMC 

31 Latvi Dan Agro, SIA "Ošlejas", Jaunbērzes pagasts, Dobeles novads 0,9   

32 LB ENERGY, SIA Ogres novads, Lauberes pagasts, "Rukši" 0,21   

33 LIELMEŽOTNE, SIA Bauskas novads, Mežotnes pagasts, "Mežotnes selekcija" 0,999 + MANU 

34 LIEPĀJAS RAS, SIA, Liepāja, Grobiņas pagasts, "Ķīvītes" 1,05   

35 
Līgo, Vintera Jelgavas rajona 
ZS 

Jelgavas novads, Lielplatones pagasts, "Līgo" 0,5 
+ MANU 

36 MC bio, SIA Jelgavas novads, Zaļenieku pagasts, "Mežacīruļi" 0,795 + MANU 

37 NOPA LTD, SIA Ilūkstes novads, Šēderes pagasts, "Asinovka" 0,25   

38 PAMPĀĻI, SIA Saldus novads, Pampāļu pagasts, "Auniņi" 0,99 + MANU 

39 Piejūra Energy, SIA Nīcas novads, Nīcas pagasts, "Līvi" 2,2   

40 Pilslejas, ZS Kokneses novads, Bebru pagasts, "Kalnadomēni" 0,5   

41 PRIEKULES BIOENERĢIJA, SIA Priekules novads, Priekule, "Nodegu skola" 2,4   

42 
REKONSTRUKCIJA UN 
INVESTĪCIJAS, SIA 

Stopiņu novads, Rumbbula, Kaudzīšu iela 57 0,815 
  

43 RIGENS, SIA Rīga, Dzintara iela 60 1,998   
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44 RZS ENERGO, SIA Jelgavas novads, Sesavas pagasts, Eleja, "Lāses" 0,998 + MANU. MIMC 

     1. tabulas turpinājums 

45 SIDGUNDAS BIO, SIA Mālpils novads, Sidgunda, "Niedras" 0,8 
+ MANU, UCO, zivju eļļas – 

ūdens maisījums; NAT (BIOR) 

46 SPRŪŽEVA M, SIA Rēzeknes novads, Janopole, "Ferma Staroščiki 1" 0,499 + MANU, MIMC 

47 ULBROKA, SIA Stopiņu novads, Ulbroka, Acones iela 10 0,221 + MANU 

48 
Vecauce, SIA LLU Mācību un 
pētījumu saimniecība 

Auces novads, Auces L/t, "Līgotnes" 0,26 
+ MANU (B), MIMC, CATW,UCO, 

glicerīns, NAT (BIOR) 

49 Vecsiljāņi, ZS Kokneses novads, Bebru pagasts, "Liellopu ferma" 0,98   

50 Vegi eco, SIA Nīcas novads, Nīcas pagasts, "Līvi" 2,2   

51 
Viļānu selekcijas un 
izmēģinajumu stacija, AS 

Viļāņu novads, Viļānu pagasts, "Piziči" 0,95 
+ MANU 

52 ZAAO ENERĢIJA, SIA Pārgaujas novads, Stalbes pagasts, Dalbe, "CSA poligons Dalbe" 0,35   

53 Zaļā Mārupe, SIA Mārupes novads, Jaunmārupe, biog.st. "Imaku ferma" 1 + MANU 

54 Zaļās zemes enerģija SIA Skrīveru novads, Veibēni 1 0,999   

55 
Zemgales enerģijas parks, 
SIA 

Auces novads, Bēnes pagasts, Bēne, Rūpniecības iela 2D 1,2 
+ MANU (B), MIMC, CATW,UCO, 

glicerīns, NAT (BIOR) 

56 Zemgaļi JR, SIA Jelgavas novads, Vircavas pagasts, "Bionārzbūti" 0,6   

57 ZEMTURI  ZS, SIA Burtnieku novads, Burtnieku pagasts, "Zemturi" 0,68 + MANU (B), MIMC, GRE 

    Kopā: 64,128   

 
Izejvielu saīsinājumi: 
CATW – sabiedriskās ēdināšanas atkritumi; 
MANU – nepastrādāti kūtsmēsli, (P- cūkas, A – mājlopu; B – liellopu); 
MIMC – piens, jaunpiens un no piena un jaunpiena atvasināti produkti; 
GRE – dradži; 
BIOR – biogāzes ražošanas atlikumi; 
NAT – produkcijas izplatīšana nacionālajā tirgū; 
UCO -  cepšanā izmantotas eļļas. 
 


