
 
Informējam, ka no 2011.gada 17.janvāra darbību uzsācis bīstamo atkritumu poligons „Zebrene”. Poligona 
apsaimniekotājs ir VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" (Adrese: Maskavas ielā 165, LV-
1019, Rīga, Latvija; mājas lapa: www.lvgmc.lv ) (turpmāk – LVĢMC). Poligons atrodas Dobeles novada 
Zebrenes pagastā, aptuveni 3,5 km uz dienvidrietumiem no Zebrenes, tas izbūvēts Eiropas Savienības 
Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta “Bīstamo atkritumu apsaimniekošanas sistēmas izveide Latvijā, 1. 
kārta” ietvaros. 
 
Poligons pieņem bīstamo atkritumu veidus, kuri atbilst poligonam izsniegtajā atļaujā A kategorijas piesārņojošas 
darbības veikšanai (http://www.vpvb.gov.lv/lv/piesarnojums/a-b-
atlaujas?ur=Latvijas+Vides%2C+%C4%A3eolo%C4%A3ijas+un+meteorolo%C4%A3ijas+centrs+VSIA&id_ur=299) 
un kas atbilst MK 2006.gada 13.jūnija noteikumu Nr.474 „Atkritumu poligonu ierīkošanas, atkritumu poligonu un 
izgāztuvju apsaimniekošanas, slēgšanas un rekultivācijas noteikumi” 8.pielikumā „Robežvērtības atkritumiem, 
kurus pieņem apglabāšanai bīstamo atkritumu poligonos” minētajiem kritērijiem.  

Poligonā atkritumu pieņemšanas kārtība notiks saskaņā ar Ministru kabineta 2008.gada 16.decembra noteikumos 
Nr.1051 „Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakošanas, marķēšanas un pārvadājumu 
uzskaites kārtība” un Ministru kabineta 2006.gada 13.jūnija noteikumos Nr.474 „Atkritumu poligonu ierīkošanas, 
atkritumu poligonu un izgāztuvju apsaimniekošanas, slēgšanas un rekultivācijas noteikumi” noteikto kārtību. 

Jāatzīmē, kā bīstamo atkritumu poligons „Zebrene” nepieņem šādus atkritumus:   

1.1. šķidros atkritumus; 
1.2. notekūdeņu attīrīšanas iekārtu dūņas, ja ūdens saturs tajās ir lielāks par 80 %; 
1.3. organiskos pārtikas rūpniecības atkritumus un koksnes apstrādes atkritumus; 
1.4. atkritumus, kuri poligona apstākļos ir sprāgstoši, kodīgi, viegli uzliesmojoši vai 
ugunsnedroši atbilstoši normatīvajiem aktiem par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus 
bīstamus; 
1.5. atkritumus, kuri rodas pēc cilvēku un dzīvnieku veselības aprūpes un kuri ir infekciozi; 
1.6. veselas nolietotas riepas un sasmalcinātas riepas; 
1.7. atkritumus, kuri satur neidentificētas ķīmiskas vielas, kas radušās pētniecības, mācību vai tehniskajā darbā, kuru 
ietekme uz cilvēku, vidi nav zināma (vielu un produktu atlikumi no laboratorijām), atbilstoši normatīvajiem aktiem par 
atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus. 

Tabula 
Bīstamo atkritumu apglabāšana bīstamo atkritumu poligonā „Zebrene” 

Pakalpojums Mērvienība
Cena bez PVN 

(Ls) 
PVN 22% 

(Ls) 
Cena ar PVN 

(Ls) 

Bīstamo atkritumu apglabāšana poligonā 
„Zebrene”  1 tonna 46,24 * 10,17 56,41 

* Maksas apmēra darbības laiks noteikts līdz 2013.gada 30.novembrim, kas atbilst 2008.gada 1.decembrī izsniegtās atļaujas Nr.JET – 7 – 0016A A 
kategorijas piesārņojošās darbības veikšanai bīstamo atkritumu veikšanai bīstamo atkritumu poligonā „Zebrene” darbības derīguma termiņam.  

Gadījumā, ja rodas kādi jautājumi par līgumu slēgšanu ar VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" 
par bīstamo atkritumu apglabāšanu poligonā „Zebrene”, lūdzām sazināties ar VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un 
meteoroloģijas centrs" Bīstamo atkritumu nodaļas datorsistēmu inženieri Vladislavu Beļski (tālr. 67770027, 
vladislavs.belskis@lvgmc.lv ). 

 
Aktuālā informāciju par bīstamo atkritumu poligona „Zebrene” pieejama LVĢMC mājas lapā: 

http://www.meteo.lv/public/31180.html .  

Uzziņai:  
Bīstamo atkritumu poligons „Zebrene” uzbūvēts ar Eiropas Savienības Kohēzijas fonda atbalstu projekta “Bīstamo atkritumu 
apsaimniekošanas sistēmas izveide Latvijā, 1. kārta” ietvaros.  
Projekta “Bīstamo atkritumu apsaimniekošanas sistēmas izveide Latvijā, I kārta” mērķis bija izveidot Eiropas Savienības un Latvijas 
likumdošanas normām atbilstošu, cilvēku veselībai un videi drošu bīstamo atkritumu apglabāšanas poligonu, kas ļaus līdz minimumam 
samazināt bīstamo atkritumu nelabvēlīgo ietekmi uz vidi. Tāpat projekts veicinās sociālo un ekonomisko atšķirību mazināšanu Eiropas 
Savienības pilsoņu vidū. 
Projekta attiecināmās izmaksas ir 8,1 miljoni EUR, no tām 6,48 miljonus EUR sedz Eiropas Savienības Kohēzijas fonds. Paredzēts, ka poligona 
ekspluatācijas izmaksas segs atkritumu radītāji, vadoties pēc principa ‘piesārņotājs maksā’. Projekta finanšu, tehniskās un administratīvās 
vadības uzraudzību projektam nodrošināja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija. 
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