Atbilstoši caurlaides kodam, kas izvēlēts SIA “Getliņi EKO” Atkritumu deklarēšanas sistēmā,
jāpiemēro pareizs pārvadājuma mērķis arī APUS pavadzīmē:

Nr.
p.
k.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Atkritumu veids

Atkritumu kods
(Getliņi EKO
sistēmā)

APUS pavadzīmē
norādāmais kods/
mērķis

Nešķiroti sadzīves atkritumi (Atbilstoši MK
noteikumu Nr. 302 pielikumam “Atkritumu
klasifikators” AKK 200301).

10

D1
" Apglabāšana uz zemes vai
zemē (piemēram, atkritumu
apglabāšana poligonos vai
izgāztuvēs)"
jāveido no 01.01.2022.

Sadzīves
atkritumi
–
mājsaimniecībā,
tirdzniecībā, pakalpojumu sniegšanas procesā
vai citur radušies atkritumi, ja tie īpašību ziņā ir
pielīdzināmi
mājsaimniecībās
radītajiem
atkritumiem (Atbilstoši MK noteikumu Nr.
302 pielikumam “Atkritumu klasifikators” 20.
nodaļas atkritumu klases, izņemot AKK
200301 Nešķiroti sadzīves atkritumi.

10

D1
" Apglabāšana uz zemes vai
zemē (piemēram, atkritumu
apglabāšana poligonos vai
izgāztuvēs)"
jāveido no 01.01.2022.

Ražošanas atkritumi – atkritumi, kas radušies
ražošanas procesā vai būvniecībā (Atbilstoši
MK noteikumu Nr. 302 pielikumam
“Atkritumu klasifikators” 01. līdz 19. nodaļu
atkritumu klases).

50

D1
" Apglabāšana uz zemes vai
zemē (piemēram, atkritumu
apglabāšana poligonos vai
izgāztuvēs)"
jāveido no 01.01.2022.

Pārstrādei
izmantojamie
būvgruži
ar
piejaukumu – betons, dzelzsbetons, asfalts,
ķieģelis ar smilts, grants piejaukumiem un
izmēros virs 50 cm diametrā. Lielām
konstrukcijām viena no malām nedrīkst
pārsniegt 50 cm platumu.

70

R12B
"Atkritumu šķirošana"
jāveido no 01.07.2021.

Pārstrādei izmantojamie būvgruži bez
piejaukumiem – betons,dzelzsbetons, asfalts,
ķieģelis bez piejaukumiem un izmēros līdz 50
cm diametrā.

60

R12B
"Atkritumu šķirošana"
jāveido no 01.07.2021.

Pārstrādei izmantojamie bioloģiskie atkritumi
izmēros līdz 20 cm bez piejaukumiem, t.i.:

75

R3D
"Biogāzes ieguve (izņemot
biogāzi no atkritumu
apglabāšanas)"
jāveido no 01.07.2021.

-

-

Pārtikas atkritumi izmēros līdz 20 cm bez
piejaukumiem - pārtikas un virtuves
atkritumi (augļi, dārzeņi, pārtikas, ēdienu
atkritumi)
un līdzīgi atkritumi bez
piejaukumiem, t.sk. bez iepakojuma (AKK
200108, 200109, 191213)
Dalīti vāktas lapas bez piejaukumiem, t.sk.
bez maisiem (AKK 200201)

7.

8.

9.

Pārstrādei izmantojamie bioloģiskie atkritumi
izmēros līdz 50 cm ar nebūtisku citu sadzīves
atkritumu piejaukumu - dārzu un parku
atkritumi (lapas, nelieli zariņi (ar diametru līdz
2cm, ar garumu līdz 50cm), zāle, veci augi) un
pārtikas un virtuves atkritumi (augļi, dārzeņi,
pārtikas atkritumi) un līdzīgi atkritumi.
(AKK 200201, 200108, 200109, 191213)

76

R3D
"Biogāzes ieguve (izņemot
biogāzi no atkritumu
apglabāšanas)"
jāveido no 01.07.2021.

Pārstrādei izmantojamie koksnes atkritumi
bez cita veida atkritumu piejaukumiem –
zari, stumbri, celmi, koka iepakojums,
zāģmateriāli, izstrādājumi no koksnes (koka
mēbeles, dažādi koka plākšņu atkritumi saplāksnis, MDF, OSB, skaidu plates u.tml.).
(AKK 150103, 170201, 191207, 200138,
200201, 200307)

90

R12B
"Atkritumu šķirošana"
jāveido no 01.07.2021.

Speciālā apglabāšana - atkritumu mehāniska
sabojāšana un apglabāšana atbilstoši
normatīvo aktu prasībām, izsniedzot aktu, kas
apliecina atkritumu apglabāšanas faktu;

40

D1
" Apglabāšana uz zemes vai
zemē (piemēram, atkritumu
apglabāšana poligonos vai
izgāztuvēs)"
jāveido no 01.01.2022.

