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Preses relīze                  
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Ir noslēdzies projekts „Austrumlatgales reģionālā atkritumu apglabāšanas 
poligona „Križevņiki” infrastrukt ūras attīstība II kārta”  

 
 SIA “ ALAAS” projekts „Austrumlatgales reģionālā atkritumu apglabāšanas poligona 
„Križevņiki” infrastruktūras attīstība II kārta” (turpmāk tekstā- projekts) ir noslēdzies.  Būvdarbi 
pabeigti, iekārtu piegādes veiktas, tikai atlikusi dokumentācijas sakārtošana.  

Projekta realizācijas gaitā iegūtie rezultāti: 

1. Izveidota atkritumu šķirošanas līnija ar priekšapstrādes iekārt ām  

 

Tehnoloģisko iekārtu iegāde atkritumu sagatavošanas noglabāšanai – atkritumu 
šķirošanas un pirmapstrādes kompleksa izbūve ar jaudu līdz 20 tūkstošiem tonnu gadā, 
komplekss nodrošinās tādas funkcijas, kā atkritumu smalcināšana un sijāšana, metāla 
atdalīšana, manuālā šķirošana.  
 
 

Komplekss ir apgādāts ar konteineru 
transportēšanas iekārtu un lielizmēra 
konteineriem.  

 
 
 
 
 



 
 
 

Atšķiroto stiklu, plastmasu (atsevišķi - cieto, 
PET), metālu, u.c., atkritumu īslaicīgai 
uzglabāšanai ir izveidoti apcirkņi no 
dzelzsbetona blokiem. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kvalitatīvākai atkritumu apstrādes procesa 
(smalcināšanas un aerācijas) nodrošināšanai ir 
piegādāta kompostējamo atkritumu maisīšanas 
iekārta. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Izveidots ģeosintētiskā materiāla pārsegums 
atkritumu krātuvē, kas ierobežos SEG emisijas 
atmosfērā un sekmēs ilgtspējīgu poligona 
gāzes savākšanu. 

 
 
 
 
 
 
 

 
2. Palielināta reversās osmozes 

infiltr āta savākšanas un 
attīr īšanas iekārtu jauda  

 
 

Reversās osmozes attīrīšanas iekārtas ar 
jaudu 5 m3/h uzstādīšana 

 
 
 
 
 



3. Izveidota poligona gāzes savākšanas un utilizācijas sistēma  
 
 
 

Sistēmā ietver horizontālās gāzes 
ekstrakcijas sistēmas, nepieciešamo 
sūkņu, regulēšanas staciju izbūvi un 
utilizācijas iekārtas – lāpas iegādi 

 

   

 

 

 

Projekta rezultātā paredzēts sasniegt sekojošus vides kvalitātes uzlabojumus:  

• Projekta rezultātā izveidotais atkritumu šķirošanas un pirmapstrādes komplekss ik gadu 
nodrošinās, ka:  

- no kopējā projekta teritorijā savāktā mājsaimniecības un tiem pielīdzināmo atkritumu 
apjoma tiek atdalītas un nodotas pārstrādei vidēji 4600 tonnas (~20%), izlietotā 
iepakojuma un citu pārstrādei derīgu atkritumu; 

- no kopējā projekta teritorijā savāktā mājsaimniecības un tiem pielīdzināmo atkritumu 
apjoma tiek atdalītas un novirzītas kompostēšanai vidēji 6000 tonnas (~25%) 
bioloģiski noārdāmo atkritumu (turpmāk BNA); 

- no kopējā projekta teritorijā savākta celtniecības un remonta darbu atkritumu apjoma 
tiek atdalītas un sagatavotas atkārtotai izmantošanai vidēji 350 tonnas (~80%) 
celtniecības un remonta darbu atkritumu. 

●  Projekta rezultātā veiktā infiltr āta savākšanas un attīrīšanas sistēmas jaudas palielināšana 
nodrošina infiltrāta attīrīšanu līdz 25 tūkstošiem m3/gadā, jeb 5 m3/h, kas ir atbilstoša 
100% visa savāktā infiltr āta attīrīšanai. 

●     Projekta rezultātā izbūvētā gāzes savākšanas un utilizācijas sistēma nodrošina poligona 
gāzu utilizāciju no 895 tūkstošiem m3 2015. gadā, līdz 1780 tūkstošiem m3 2043. gadā. 

Projekta kopējās faktiskās izmaksas sastāda EUR 3 970 283 (ietverot PVN). Kohēzijas fonda 
līdzfinansējums 84,847994% no attiecināmajām izmaksām, pārējais ir  SIA „ALAAS” 
līdzfinansējums.  
 
Sīkākai informācijai:  
Aigars Metlāns 
Valdes loceklis 
Kontaktinformācijas tālr.28359080 
________________________________________________________________________ 

PROJEKTU „Austrumlatgales reģionālā atkritumu apglabāšanas poligona „Križevņiki” infrastrukt ūras attīstība 
II k ārta” LĪDZFINANSĒ EIROPAS  SAVIENĪBA. 

FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJS ŠĪ PROJEKTA IETVAROS IR SIA „ALAAS”  

PROJEKTA ADMINISTRATĪVĀS, FINANŠU UN TEHNISKĀS VADĪBAS UZRAUDZĪBU NODROŠINA LR 
VIDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA. 

 
Ieguldījums Tavā nākotnē! 


