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• Veidot un attīstīt visaptverošu ilgtspējīgu sadzīves 
un industriālo atkritumu t.sk. izlietotā iepakojuma 
apsaimniekošanas sistēmu.

• Sekmēt sabiedrības nodrošināšanu ar objektīvu 
un saprotamu informāciju par videi draudzīgu 
dzīvesveidu un ilgtspējīgas attīstības 
pamatprincipiem. 

• Veicināt videi draudzīgas apziņas attīstību visā 
sabiedrībā, jo īpaši bērnu un jauniešu vidū, 
palielināt sabiedrības lomu un līdzdalību vides 
kvalitātes atjaunošanas un saglabāšanas 
procesos, vides politikas veidošanā un 
īstenošanā.

Zaļās jostas mērķi:



Resursi kā viens no galvenajiem 
ietekmējošiem faktoriem vides ilgtspējīgai

attīstībai
• Katra indivīda eksistenci un vajadzības 

nodrošina materiālu un enerģijas plūsmas
• Pilsētas patērē lielāko daļu no pasaules 

resursiem
• Mājsaimniecība ieņem vienu no svarīgākajām 

vietām resursu plūsmas veidošanā



Resursu plūsmas

Mājsaimniecības

Elektrība Kurināmais

PārtikaDažādas preces

 Vides piesārņojums Notekūdeņi

Sadzīves atkritumi

Ūdens



Kas ir atkritumi un kā tos iedala

Atkritumi ir jebkurš priekšmets vai viela, no kuras tās
īpašnieks atbrīvojas, ir nolēmis vai spiests
atbrīvoties. Atkritumi ir vieni  no  lielākiem un
bīstamākiem vides piesārņotājiem.

Atkritumus iedala

• Sadzīves atkritumos
• Bīstamos atkritumos
• Ražošanas atkritumos



• Sadzīves atkritumi- galvenokārt mājsaimniecības 
atkritumi virtuves atkritumi, izlietotais iepakojums (papīrs, 
kartons, koks, bioplastmasa,  plastmasa, stikls, metāls) 
audumi, sadzīves priekšmeti ( mēbeles, trauki u.c.), 
būvgruži,  uzņēmumu atkritumi, kuri pēc sastāva līdzīgi 
iepriekšminētiem.

• Bīstamie atkritumi – piemīt viena, vai vairākas īpašības 
, kas padara tos bīstamus cilvēka dzīvībai un veselībai, 
videi, kā arī personu mantai ( elektriskās un elektroniskās 
iekārtas t.sk. akumulatori un  baterijas, luminiscentās
dienas gaismas spuldzes,  naftas produkti, eļļu filtri, 
sadzīves ķīmija, organiskie šķīdinātāji, pesticīdi, medicīnas 
atkritumi (novecojuši medikamenti, izlietotas šļirces vai 
sistēmas u.c.), azbesta atkritumi (azbestcementa šīfera 
plāksnes, siltumizolācijas materiāli u.c.)



36% - organiskie atkritumi

18% - plastmasas

16% - stikls

12% - papīrs un kartons

6%   - koks

5%   - celtniecības atkritumi

3%   - metāls

2%   - medicīniskie atkritumi

2%   - dažādi citi atkritumi

Aptuvenais sadzīves atkritumu 
sastāvs



Atkritumu ietekme uz vidi un cilvēku 
veselību

• Sadzīves atkritumiem sadaloties vidē rodas ne 
tikai  cilvēku un dzīvnieku veselībai kaitīgas 
vielas, bet arī vielas, kas veicina klimata 
izmaiņas 

• Ar smagiem metāliem un citiem  toksīniem, 
var tikt piesārņota augsne un gruntsūdeņi.  
Caur dzeramo ūdeni un pārtiku nonākt 
dzīvnieku un cilvēku organismā izraisot 
dažādas saslimstības.

• Savukārt, sadedzinot  tos nepiemērotos 
apstākļos, arī sadzīvē, rodas cilvēka veselībai 
kaitīgi izmeši kā dioksīni, smagie metāli, citas 
skābo lietu veidojošas un arī klimata izmaiņu 
veicinošas gāzes.





Izmetot dabā

• Sadzīves atkritumiem sadaloties (sapūstot, 
sairstot), rodas cilvēku un dzīvnieku veselībai 
kaitīgas gāzes - oglekļa dioksīds, metāns un 
nelielos daudzumos  citas gāzes. Lielākā daļa no 
šīm gāzēm ir klimata pārmaiņu veicinošas  gāzes.

• Savukārt, ja atkritumu sastāvā ir priekšmeti, kas 
satur smagos metālus, piem., kadmiju, svinu, 
dzīvsudrabu un citas bīstamas ķīmiskas vielas , 
tad dažādu ārējo vides faktoru iedarbības rezultātā 
tiem sadaloties tiek  piesārņota augsne, ūdens 
tilpnes, dzeramais ūdens. Šie ķīmiskie 
savienojumi, caur  ūdeni vai pārtiku,  nonākot 
cilvēku vai  dzīvnieku organismā palielinātās 
koncentrācijas var izraisīt patoloģiskas izmaiņas 
veicinot dažādas saslimšanas. 



Sadedzinot
• Sadedzinot atkritumus nepiemērotos apstākļos 

(ugunskurā, mājas kurtuvē), rodas cilvēka 
veselībai un apkārtējai videi kaitīgi izmeši 
piemēram – putekļi, smagie metāli, klimatu 
pārmaiņu un skābo lietu veicinošas gāzes,  
dioksīni u.c.

• Caur skursteni tie nonāk apkārtējā gaisā, 
nosēžas uz augsnes. Lietus ūdens tos ieskalo 
augsnē un ūdenstilpnēs, kur tie saglabājas 
gadiem ilgi. Caur kultūraugiem, dzeramo ūdeni 
un elpceļiem piesārņojums nonāk cilvēku 
organismā, izraisot dažādas   saslimšanas arī 
ļaundabīgo audzēju veidošanos.  

• Atkritumi, īpaši plastmasa, satur vielas, kuras 
līdz galam sadeg tikai ļoti augstās 
temperatūrās - vairāk par 1000 grādiem



• Tā piemēram sadedzinot polivinilhlorīdu, ko plaši 
lieto logu rāmju izgatavošanā rodas hlorūdeņradis, 
kas ir kodīga viela, kuru ieelpojot rodas elpošanas 
spazmas un cilvēks var nosmakt.  

• Savukārt dedzinot poliuretānu ( porlons) -
izgatavotas mīkstās mēbeles, rotaļlietas, plaši 
pielieto celtniecībā kā siltumizolācijas materiālu -  
izdalās t.s. Zilskābe ( ciānūdeņradis),  kas 
pazīstama kā viena no toksiskām vielām un  
nelielās koncentrācijās var izraisīt cilvēka nāvi. 
Katru gadu ugunsgrēkos iet bojā  simtiem cilvēku, 
75%  no bojā gājušiem ir saindējušies un 
nosmakuši toksiskajos dūmos. 

• Jāatceras - plastmasa pilnīgi nesadeg, bet kūst, 
radot jaunas aizdegšanās.



Informācijai

• NOP - Noturīgie organiskie piesārņotāji -
Vienas no bīstamākajām piesārņojošām 
vielām, kas rodas cilvēka saimnieciskās 
darbības rezultātā. Tās nav dabas produkti, 
bet cilvēku radītas halogēnus (hloru, 
bromu) saturošas organiskas vielas, kas  
izraisa virkni nelabvēlīgu efektu, piemēram, 
cilvēku un dzīvnieku saslimšanu, iedzimtus 
defektus, var izraisīt vēzi, alerģijas, bojāt 
nervu sistēmu un imūnsistēmu. 

• Latvijā visizplatītākā  NOP grupa  ir dioksīni un 
furāni, kas sadzīvē rodas dedzinot plastmasas 
atkritumus nepiemērotos apstākļos; dedzinot 
kūlu; metāla pārstrādes, pārkausēšanas un 
papīra balināšanas , pielietojot pesticīdus 
lauksaimniecībā u.c. saimnieciskās darbības 
procesos. Dioksīni atrodami automašīnu 
izplūdes gāzēs, koksnes un ogļu dedzināšanas 
laikā.



Veidojas skābie lieti

• Degšanas procesos sēram un slāpeklim 
savienojoties ar skābekli veidojas skābie oksīdi. 
kas gaisā palielinātos daudzumos  kopā ar 
esošajiem ūdens tvaikiem veido slāpekļskābi , 
sērskābi un sērpaskābi kas ar nokrišņiem nonākot 
augsnē veicina pārmaiņas augos un citos dzīvos  
organismos.

• Skābais lietus dabiskajos ūdeņos paaugstina 
skābumu, līdz ar to izzūd tur esošie augi un 
dzīvnieki. 

• Skābais lietus bojā arī ēkas un kultūras 
pieminekļus.



Aizņem lielas zemes platības

• Atkritumu apglabāšana izgāztuvēs vai poligonos 
aizņem lielas platības. Sadzīves atkritumu 
apjoms pasaulē pieaug vidēji par 5 % gadā. Arī 
iedzīvotāju daudzums un resursu patēriņš katru 
gadu pieaug. Taču mūsu Zemes dotā 
apdzīvošanai piemērotā teritorija nemainās. 
Jāiegulda arī prāvi līdzekļi, lai izraudzīto 
teritoriju pasargātu no iespējamas gruntsūdeņu 
un atmosfēras piesārņošanas Līdz ar to, ja 
nerūpēsimies par atkritumu samazināšanu,  
mums būs jāmeklē papildus vietas  atkritumu 
noglabāšanai.

• Vērtīgāk zemes teritoriju izmantot 
lauksaimniecībai, mežsaimniecībai vai 
būvniecībai. 



Papīra pārstrāde saglabā kokus.

• Papīra izejmateriāls ir celuloze, kuru iegūst no 
koksnes. Vienas tonnas celulozes masas 
iegūšanai nepieciešamas 3,5 tonnas koksnes. No 
tās var izgatavot apmēram 1 tonnu biroja papīra.

• Tikpat daudz jaunu biroja papīru iegūsim arī tad, ja 
savāksim un pārstrādāsim apmēram 1,3 tonnas 
makulatūras. Papīru, kas derīgs otrreizējai 
pārstrādāšanai, sauc arī par makulatūru. 

• Atkārtoti pārstrādājot 1 tonnu papīra, saglabāsim 
neskartus apmēram 14-18 kokus. No viena koka 
tiek iegūts apmēram 70 kg papīra

• Turklāt otrreizējai papīra pārstrādei nepieciešams 
par 70% mazāk enerģijas un par 60% mazāk 
ūdens, salīdzinot ar papīra ražošanu no koksnes

• Pārstrādājot papīru samazinām klimatu izmaiņu 
veicinošo gāzu kā CO2 , N02, SO2 emisiju gaisā, 
ūdens piesārņošanu ar  hlora savienojumiem no 
balināšanas iekārtām.



Mežu saglabāšana nodrošina skābekli un 
dzīvesvietu dabai

• Meži ir Zemes zaļās plaušas. 
• Mežs uzņem ogļskābo gāzi, kuru izelpojam, un  

ražo mums skābekli, ar ko dzīvot.
• Mežs darbojas kā klimata regulators. Tas uzsūc 

un aizkavē pārlieku lielu mitrumu, bet sausumā 
dod veldzi. Mežs pasargā mūs no putekļiem. Mežā 
atrod sev mājvietu   – augi, kukaiņi, sūnas, puķes, 
tārpi, zvēri, putni, koki u.c.  Viņi nevar pastāvēt 
viens bez otra. Viņi var dzīvot tikai kopā  – veidojot 
noteiktu ekosistēmu.

• Mežā mēs atpūšamies un varam iepriecēt savas 
acis, ausis un sirdi. Lai izaugtu koks, nepieciešami 
apmēram 25 - 40 gadi. 

• Ja katrs iedzīvotājs centīsies atšķirot papīru un 
nodot makulatūru, mēs palīdzēsim saglabāt 
mežus!



Plastmasu ražo no naftas, dabā  tā 
nesadalās

• Plastmasa ir cilvēku radīts materiāls. Atšķirībā no 
kokvilnas, akmens, smiltīm vai koka, plastmasa 
dabā nav sastopama. Plastmasas pamatizejviela ir 
nafta - neatjaunojamais dabas resurss. 

• Zinātnieki prognozē, ka naftas produkti var izsīkt 
jau tuvāko 50 gadu laikā.

• Plastmasu plaši izmantota visās dzīves jomās -
plaša patēriņu preču ražošanā, rūpniecībā u.c. 
tautsaimniecības nozarēs.  

• Plastmasa dabā ilgstoši nesadalās un 
nepārveidojas. Vidē plastmasu atkritumi 
pakāpeniski noārdās ilgāk kā 100 gadu laikā. 
Tāpēc svarīgi neatstāt plastmasas atkritumus 
(maisiņus, pudeles, trauciņus) dabā, jo tie tur 
paliks vēl gadiem ilgi . 

• Noteiktus plastmasas atkritumu veidus var savākt 
un nodot pārstrādei.



Stikls dabā var savainot

• Stikla ražošanai izmanto kvarca  smiltis, sodu un 
krītu ( kaļķakmeni) . Stikla izstrādājumi videi 
būtisku kaitējumu nenodara, taču tas ir plīstošs 
materiāls. Saplīstot,  tā asās šķautnes  var 
savainot gan cilvēkus, gan dzīvniekus

• Stikla lauskas bojā ainavu un var kļūt bīstamas. Ja 
stikla lauskā koncentrējas saules stari, var 
aizdegties sausā zāle. 

• Lai iegūtu krāsainu stiklu, tam pievieno dažādas 
piedevas. Stikla ražošana – smilšu kausēšana 
patērē ļoti daudz enerģijas.

• Ražošanas procesā pievienojot  1t. stikla 
atkritumus varam ietaupīt 1t.kvarca smišu un 250 
kg kalcinētas sodas.



Metāla pārstrāde izdevīgāka nekā rūdas 
ieguve

• Metāla pamat izejvielas dabā atrodamas rūdās. To 
iegūšana prasa daudz enerģijas. Tāpēc ir izdevīgi 
metāla atkritumus (metāllūžņus) pārkausēt 
krāsnīs.

• Metāla atkritumi ir mazāk kaitīgi videi, jo laika gaitā 
sarūsē un sadalās. Tomēr arī tie bojā ainavu.

• Metāla šķirošanas process ir salīdzinoši vienkāršs. 
Tos no atkritumu plūsmas atdala ar magnētu 
palīdzību. Viss savāktais metāls ir pilnībā 
pārstrādājams bezgalīgi daudz reižu. 

• Otrreizējā metāla pārstrāde ietaupa ne tikai dabas 
resursus - metāla rūdu, bet arī visus ražošanas 
procesā iesaistītos procesus: darbaspēku, laiku un 
energopatēriņu. 



Sadzīves bīstamie atkritumi

• Šie atkritumi situācijā, kad netiek specializēti 
savākti atsevišķi un nodoti pārstrādei, atrodoties 
vidē, var izdalīt bīstamus ķīmiskus savienojumus . 
Nokļūstot cilvēka vai dzīvnieku organismā var radīt 
izmaiņas un veicināt saslimšanu





Atkritumu apsaimniekošanas sistēmas 
attīstība Latvijā.

Mērķis - izveidot ilgtspējīgu atkritumu, tai skaitā 
bīstamo atkritumu, apsaimniekošanas sistēmu, 

atbalstot atkritumu dalītas vākšanas infrastruktūras 
attīstību, lai veicinātu materiālu otrreizēju 

izmantošanu



Kas regulē Atkritumu apsaimniekošanas 
sistēmu Latvijā

Atkritumu apsaimniekošanas politiku Latvijā nosaka 
• Atkritumu apsaimniekošanas valsts plāns 2006.-

2012.gadam
• reģionālie atkritumu apsaimniekošanas plāni

Atkritumu apsaimniekošanas kārtību nosaka 
• atkritumu apsaimniekošanas likums 
• pašvaldību saistošie noteikumi



Organizē izlietotā 

iepakojuma 

apsaimniekošanu

Uzņēmējs , kurš iepako preci vai izstrādājumu 
Latvijā, vai pirmo reizi LR teritorijā realizē videi 

kaitīgas preces vai preces iepakojumā vai 
sabiedriskajā ēdināšanā un mazumtirdzniecībā 

realizē vienreiz lietojamos galda traukus 

Maksā DRN
Veic 

apsaimniekošanu

“Piesārņotājs maksā” princips

Slēdz līgumu ar izlietotā 

iepakojuma 

apsaimniekotāju



Atkritumu apsaimniekošanas valsts plāns 
2006.-2012,g.g.

• Saskaņā  ar valsts plānu Latvija tiek iedalīta  10 
atkritumu apsaimniekošanas reģionos un atsevišķi 
Rīgas pilsēta. 

• Latvijas teritorijā paredzēts izveidot 10-12 jaunus 
reģionālus sadzīves atkritumu poligonus, bet 
esošās izgāztuves slēgt un nekultivēt.







Atkritumu apsaimniekošanas plāna
mērķi, rīcības virzieni

Tiek noteikti šādi atkritumu apsaimniekošanas mērķi:
• Novērst  atkritumu rašanos, palielinoties ekonomiskajai 

izaugsmei,  un nodrošināt ievērojamu kopējo radīto 
atkritumu daudzumu samazināšanu, izmantojot labākas 
atkritumu rašanās novēršanas iespējas, labākos pieejamos 
tehniskos paņēmienus resursu izmantošanas efektivitātes 
palielināšanu un ilgtspējīgākas patērētāju uzvedības 
veicināšanu; 

• Attiecībā uz jau radītajiem atkritumiem nodrošināt, ka: 
- atkritumi nav bīstami vai arī tie rada nelielu risku videi un 
veselībai;

    - lielākā daļa atkritumu tiek atgriezti atpakaļ ekonomiskajā 
apritē, it īpaši izmantojot pārstrādi, vai arī tiek atgriezti vidē 
noderīgā (piemēram, komposts) vai nekaitīgā formā; 
- apglabājamo atkritumu daudzums tiek samazināts līdz 
minimumam un atkritumi tiek iznīcināti vai apglabāti cilvēku 
veselībai un videi drošā veidā; atkritumi tiek apstrādāti pēc 
iespējas tuvāk to rašanās vietām.



Prioritārā secība

• Organizējot, plānojot un veicot atkritumu 
apsaimniekošanu, jāievēro šādas 
prasības minētajā prioritārajā secībā:
– jānovērš atkritumu rašanās cēloņi, tai skaitā 

jāattīsta tīrās tehnoloģijas;
– jāsamazina atkritumu daudzums (apjoms) un 

bīstamība; 
– atkritumi jāpārstrādā, jāiegūst atkārtoti 

izmantojami materiāli un enerģija;
– atkritumi jāapglabā tā, lai netiktu apdraudēta 

cilvēku dzīvība un veselība, vide, kā arī 
personu manta;

– jāslēdz izgāztuves saskaņā ar atkritumu 
apsaimniekošanas plāniem, kā arī 
jānodrošina slēgto izgāztuvju un poligonu 
rekultivācija.



Atkritumu apsaimniekošanas likums
Nosaka:

• Atkritumu apsaimniekošana veicama tā, lai 
netiktu apdraudēta cilvēku dzīvība un 
veselība, kā arī personu manta.

• Atkritumu apsaimniekošana nedrīkst 
negatīvi ietekmēt vidi, tai skaitā 

- radīt apdraudējumu ūdeņiem, gaisam, 
augsnei, kā arī  florai un faunai,

• radīt traucējošus trokšņus un smakas, 
• nelabvēlīgi ietekmēt ainavas un īpaši 

aizsargājamās  teritorijas,
• piesārņot un piegružot vidi.



Reģionālie plāni

Reģionālie Plāni paredz  atkritumu dalītās vākšanas sistēmas 
izveidi reģionā, tajā skaitā:

• Atkritumu dalītās vākšanas punktu izveidi - pilsētās uz 
katriem 300 - 500 iedzīvotājiem vidēji vienu  punktu un 
vismaz vienu punktu  visās lauku  ciematos ar iedzīvotāju 
skaitu virs 200.

• Punktā jānodrošina ne mazāk kā divu veidu atkritumu dalītu 
vākšanu.

• Laukumu izveidi šķiroto atkritumu savākšanai no 
iedzīvotājiem reģiona lielākās pilsētās un apdzīvotās vietās 
ar iedzīvotāju skaitu lielāku par 1000.

• Šādi laukumi šķiroto atkritumu savākšanai no iedzīvotājiem 
ietver sevī nepieciešamo infrastruktūru šķiroto sadzīves 
atkritumu pieņemšanai – teritoriju ar konteineriem dažāda 
veida šķirotiem atkritumiem, kā arī laukumu lielgabarīta
atkritumu pieņemšanai, tai skaitā elektrisko un elektronisko 
atkritumu, celtniecības  un sadzīves bīstamo atkritumu 
savākšanai.

• Bioloģiski noārdāmo atkritumu kompostēšanas vietu 
ierīkošanu.  



Atkritumu dalītas šķirošanas punkti

• Sadzīves atkritumu apjomu var samazināt, 
atšķirojot no tā materiālus, kuri noderīgi otrreizējai 
pārstrādei. Tos ievietojot speciālajos konteineros 
šķirotajiem atkritumiem (papīram, stiklam, 
plastmasai, bioloģiski sadalāmajiem atkritumiem). 
Šādi konteineri parasti izvietoti atkritumu 
šķirošanas punktos un/vai laukumos.  

• Speciālie atkritumu šķirošanas konteineri 
nepieciešami, lai otrreizējais materiāls būtu 
augstvērtīgāks un nodrošinātu kvalitatīvāku 
pārstrādi.



Konteiners papīram
(zilā krāsā)

• Papīrs (Papīru, kas derīgs otrreizējai pārstrādāšanai sauc arī 
par makulatūru) kopējo sadzīves atkritumu plūsmā  tas ieņem  
vienu no galvenajām vietām, apmēram 27 %.

• Atkritumos nonākušais papīrs nav viendabīgs.  Makulatūrā 
nonāk arī grāmatas un žurnāli cietos vai mīkstos vākos, kurus 
parasti klāj aizsargpārklājums. Šo papīru ir visgrūtāk 
pārstrādāt, jo vāki tiek izgatavoti no cita papīra veida nekā 
lapas. Tie ir pārklāti ar polimēra vai celofāna 
aizsargpārklājumu. Tas viss no papīra pārstrādes viedokļa tiek 
uzskatīts par piesārņojumu. Tāpēc pirms tā pārstrādes to vēl 
atkārtoti šķiro, atdalot piesārņojumu. 

• Tikai sašķirots, tīrs, viena veida papīrs ir labs otrreizējais 
izejmateriāls. Papīra pirmapstrādi veic speciāli iekārtotos 
centros, kuros notiek papīra šķirošana, smalcināšana un 
ķīpošana.

• Latvijā makulatūru pārstrādā SIA „Papīrfabrika Līgatne” 
iegūstot vairāk kā 10 veidu jaunu produkciju – ietinamo papīru, 
rakstāmpapīru u.c. papīra veidus.

• SIA „VLT” Valmierā no savāktās makulatūras pēc pārstrādes 
ražo olu paliktņus. 



• Ieteicams mest - avīžpapīru, kartonu, 
rakstāmpapīru, grāmatas, nešķirotu 
papīru, olu paliktņi, 

• Nav ieteicams mest – papīru un 
kartonu, kas ir  slapjš, piena un sulu 
tetrapakas



Konteiners stiklam
(zaļā krāsā)

• Paredzēts stikla iepakojumam – pudelēm, burkām un c. 
stikla izstrādājumiem.

• Pirms izmešanas stikla iepakojums jāizskalo. Pretējā
gadījumā pārtikas paliekas sāks bojāties un no 
konteineriem var izplatīties nepatīkama smaka. 

• Konteinerā nedrīkst mest spoguļu stiklu, automašīnu 
stiklu un logu stiklu ar speciālu pārklājumu.

• Šķirotie stikla lūžņi tiek izmantoti jaunu stikla 
izstrādājumu ražošanā, pievienojot lno 30% līdz 50% 
lietoto stiklu. Tas ir ekonomiski izdevīgi, jo ietaupa 
enerģiju, izejmateriālus.

• No pārstrādātā stikla varam izgatavot jaunu stikla 
produkciju, piemēram, jaunu stikla iepakojumu,  apdares 
flīzes, lampu kupolus  un daudzus citus izstrādājumu

• Latvijā stikla pārstrādā nelielos daudzumos. Pārsvarā 
savāktie stikla  atkritumi tiek eksportēti uz citām valstīm, 
piemēram, Igauniju, Lietuvu.



• Ieteicams mest - stikla burkas un 
pudeles,logu stiklu bez pārklājumiem:

• Nav paredzēts mest – spoguļstiklu,
autostiklu



Konteiners plastmasai
(dzeltenā krāsā)

• Paredzētēts lietotajam plastmasas iepakojumam : PET 
pudelēm, plastmasas maisiņiem, plēvēm.

• Nedrīkst mest rotaļlietas, eļļas pudeles un ar citu pildījumu 
atliekām esošu iepakojumu.

• Plastmasas pudeles pirms izmešanas jāsaplacina.
• Dzēriena pudeles  no PET ir otrs vērtīgākais materiāls pēc 

alumīnija. 27 PET pudeles = 1džemperis (no PET pudelēm 
izgatavo vairākus produktus, tostarp tekstilšķiedru, no kuras 
ražo džemperus, T-kreklus, polsterētas segas, paklājus u.c. 
lietas.)

• To Latvijā  pārstrādā   SIA „PET Baltija” iegūstot  pārslas. 
Iegūtais produkts tiek eksportēts.

• SIA „Formika” pārstrādā plastmasas taras kastes un zema 
blīvuma polietilēna plēves (LDPE)

• SIA Nordic Plast”  pārstrādā zema blīvuma polietilēna plēves 
(LDPE)

• Arī SIA „ Ādažu polietilēna industrija” pārstrādā zema un 
augsta blīvuma   polietilēna plēves un  iepirkuma maisiņus 
(LDPE un HDPE).



• Ieteicams mest - plastmasas dzērienu 
pudeles, vēlams saplacinātas , 
polietilēna maisiņus, plēves

• Nav paredzēts – eļļas pudelēm, 
pudelēm ar pildījuma paliekām, 
jogurta, krējuma, margarīna 
trauciņiem, rotaļlietām saimniecības 
precēm un sadzīves priekšmetiem.



Konteiners metāla iepakojumam

Metāla iepakojums.

• Pārtikas rūpniecībā visbiežāk izmanto balto jeb 
alvoto skārdu , alumīnija un  melno skārdu. 

• Nepārtikas preču iepakošanai hromēto skārdu
• Nododot  metāla iepakojumu  mēs ietaupām dzelzs  

rūdu, alumīniju
• Latvijā iespējams pārstrādāt visu valstī savākto 

metālu. Lielākais metāla pārstrādes uzņēmums ir 
«Liepājas metalurgs», kas pārstrādā melno metālu, 
ražojot no tā armatūras, stieples, naglas. Latvijā ir 
uzņēmumi, kas specializējas krāsaino lējumu 
pārstrādē, no kā izgatavo piemēram, alumīnija 
traukus un sadzīves priekšmetus.



Konteiners kompostējamiem atkritumiem
(brūnā krāsā)

• Konteineri ar speciālām atverēm gaisa 
cirkulācijai ( dārzeņiem, augļiem, kafijas un tējas 
biezumiem u.c. Zaļajiem atkritumiem u.tml.)

• Pirms izmešanas jāievieto papīra vai 
kompostējamā biopolimēra maisiņā, vai kartona 
kastītē

• Nedrīkst likt svaigas gaļas, zivs atlikumus, suņu, 
kaķu un citu dzīvnieku fekālijas, bērnu 
autiņbiksītes, higiēniskās paketes.



Nešķirojamie atkritumi

• Ja sadzīves atkritumus  nav iespējams šķirot, tad 
tos jāievieto kopējā atkritumu savākšanas 
konteinerā. Tas ir videi draudzīgāks un pareizāks 
risinājums nekā tos norakt dārzā ( izņemot 
kompostējamos atkritumus) vai izsviest mežā.



Iespējama savādāka šķirošana

• Ja šķirošanas punktos pieejams tikai viens konteiners
šķirotiem atkritumiem, tad tajā var izmest

- papīra un plastmasas sašķirotos atkritumus -  atkritumu 
apsaimniekotājs savā  šķirošanas līnijā tos pāršķiros.

• Ja šķirošanas laukumiņā ir uzstādīti citas krāsas 
konteineri, tad jāvadās pēc uzrakstiem uz  tiem.

• Sašķirotais iepakojums nedrīkst būt sajaukts ar virtuves 
vai ēdiena atkritumiem, pildījuma paliekām,  tad 
pārstrādei tas nav derīgs un citu cilvēku pūles var izrādīties 
veltīgas.

• Pie lielveikaliem, degvielas uzpildes stacijās  vai citās 
sabiedriskās vietās var būt viens konteiners ar vairākiem 
nodalījumiem, t.sk. stikla atkritumiem.

• Šķirošanas laukumi katrā reģionā vai apdzīvotā vietā var 
atšķirties gan pēc konteineru skaitā, gan šķirojamo 
atkritumu veidiem . 

• Kompostējamo jeb bioloģisko atkritumu savākšanas 
sistēma katrā reģionā arī var būt atšķirīga.



Šķirošanas laukumi

Laukumos šķiroto atkritumu savākšanai no
iedzīvotājiem jānodrošina nepieciešamā
infrastruktūra šķiroto sadzīves atkritumu
pieņemšanai
- Nožogota un aprīkota teritorija
- Konteineri dažāda veida šķirotiem sadzīves 

atkritumiem:
• lielgabarīta atkritumiem (mēbelēm, elektriskiem 

un elektroniskiem u.c. bīstamiem atkritumiem, 
celtniecības atkritumiem u.tm.)

• Arī bioloģiski noārdāmo atkritumu 
kompostēšanas vietai



Šķirošanas laukumus



Sadzīves bīstamo atkritumu nodošana 
un pārstrāde

• Elektriskās un elektroniskās nolietotās iekārtas var nodot šķirošanas 
lakumos .

• Sadzīves bīstamiem atkritumiem paredzēti īpaši specializēti konteineri.
• Baterijām ir neliela izmēra konteineri, kuri atrodas vai nu lielveikalos, vai 

degvielas uzpildes stacijās, vai skolās vai citur, kur ir līgums ar savācēju.
• Elektriskās un elektroniskās nolietotās iekārtas var nodot šķirošanas 

lakumos .
• Atsevišķās degvielas uzpildes stacijās, kur ir īpašas konteinera tipa 

novietnes, kurās paredzēta vieta sadzīves bīstamo atkritumu 
novietošanai.

• Videi kaitīgu preču atkritumus no fiziskām personām jāpieņem tajās 
tirdzniecības vietās, kur realizē videi kaitīgas preces, vai tehniskās 
apkopes un remontdarbu vietās, kurās sniedzot pakalpojumu, veic 
attiecīgu videi kaitīgu preču vai to sastāvdaļu nomaiņu. Videi kaitīgu 
preču atkritumus pieņem, ja tiek iegādāta prece vai pirkts pakalpojums. ( 
MK notekumi Nr.1294)

• Pārstrādājot elektriskās un elektroniskās iekārtas, akumulatorus un 
baterijas vai citus sadzīves priekšmetus var iegūt dažādus metālus, 
plastmasu un citas izejvielas, kuras  atkārtoti var izmantot jaunu preču 
ražošanai.



Kas ir atbildīgs par atkritumu 
apsaimniekošanu reģionā

• Pašvaldību pienākumi atkritumu apsaimniekošanas jomā ir 
atspoguļoti likumā „Par pašvaldībām”, kur viena no 
pašvaldību funkcijām ir organizēt iedzīvotājiem sadzīves 
atkritumu apsaimniekošanu un veikt atkritumu 
savākšanas un izvešanas kontroli. Savukārt „ Atkritumu 
apsaimniekošanas likumā” noteikts, ka vietējās pašvaldības 

• organizē sadzīves atkritumu , to skaitā sadzīvē radušos 
bīstamo atkritumu , apsaimniekošanu atbilstoši atkritumu 
apsaimniekošanas valsts un reģionālajiem plāniem savā 
administratīvajā teritorijā,

• izdod saistošus noteikumus, kas reglamentē sadzīves 
atkritumu apsaimniekošanu savā administratīvajā teritorijā, 
savas administratīvās teritorijas dalījumu sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanas zonās, prasības atkritumu savākšanai, 
pārvadāšanai, pārkraušanai un uzglabāšanai, kā arī kārtību, 
kādā veicami maksājumi par šo atkritumu apsaimniekošanu ;

• organizē atkritumu dalītu vākšanu savā administratīvajā 
teritorijā, tai skaitā lielgabarīta atkritumiem, kompostējamiem 
atkritumiem u.c.



Pienākumi atkritumu radītājam
( atkritumu radītājs – ikviena fiziska, kā arī juridiska 

persona, kuras darbība rada atkritumus )
• piedalās pašvaldības organizētajā sadzīves atkritumu 

apsaimniekošanā, ievērojot pašvaldības izdotos saistošos 
noteikumus un noslēdzot līgumu par sadzīves atkritumu 
savākšanu, pārvadāšanu , pārkraušanu un uzglabāšanu;

• sedz sadzīves atkritumu, to skaitā sadzīvē radušos 
bīstamo atkritumu, apsaimniekošanas izmaksas , ietverot 
dalītas vākšanas un šķirošanas izmaksas;

• zemes īpašniekam, kura īpašuma teritorijā radīti 
sadzīves atkritumi, ir pienākums nodrošināt vietu 
atkritumu konteineram un tā komersanta   
transportlīdzekļa piekļuvi sadzīves atkritumu savākšanas 
punktam vai vietai, kurš nodarbojas ar atkritumu 
apsaimniekošanu;

• Vasarnīcas vai vasaras mītnes (tajā skaitā dārzkopības 
biedrības teritorijā esošas vasarnīcas vai vasaras 
mītnes) īpašnieks, valdītājs, vai lietotājs vai viņa pilnvarota 
persona, ievērojot pašvaldības izdotos saistošos 
noteikumus  noslēdz līgumu par sadzīves atkritumu 
savākšanu, pārvadāšanu , pārkraušanu un uzglabāšanu ar 
komersantu, kuram ir noslēgts līgums ar pašvaldību, kā arī 
sedz sadzīves atkritumu apsaimniekošanas izmaksas



Piejūras atkritumu 
apsaimniekošanas reģions





Projekta ietvaros realizējamās 
aktivitātes

1. Jauna reģionāla poligona izveidošana (Talsu rajona 
Laidzes pagasta „Janvāros”) ar aptuveno darbības laiku 
20 gadi. 

2. 2 kompostēšanas laukumu ierīkošana;

3. 1 atkritumu pārkraušanas stacijas un 3 atkritumu 
pārkraušanas/šķirošanas staciju izveide;

4. Atkritumu dalītās vākšanas sistēmas ieviešana, veidojot 
dalītās vākšanas punktus apdzīvotās vietās.

5. 40 izgāztuvju slēgšana un rekultivācija, lai mazinātu to 
negatīvo ietekmi uz vidi un iedzīvotāju veselību;



Atkritumu šķirošana

Atkritumu dalītās vākšanas punkti ~ 1 
uz katriem 300 iedzīvotājiem pilsētās, 
un min 1 punkts visos ciematos, kur ir 
>200 iedzīvotāji. Konteineru tilpums 
1,5m3

Dalīti tiek vākti: 
papīrs/kartons/PET pudeles un stikls. 



Dalītās vākšanas punkti

Punktu izvietojums Piejūras reģionā 

– Talsu rajons 58 gb.
– Talsi 34 gb.
– Tukuma rajons 67 gb.
– Tukums 63 gb.
– Jūrmala 144 gb.

Kopā : 366 dalītās vākšanas punkti

Punkti tiek izbūvēti pakāpeniski



Šķirošanas stacijas

Tukums, Jūrmala – atkritumu 
pārkraušanas, šķirošanas stacijas un 
kompostēšanas laukuma projektēšana un 
būvniecība;

Roja – atkritumu pārkraušanas, šķirošanas 
stacijas projektēšana un būvniecība;

Kandava- atkritumu pārkraušanas stacijas 
projektēšana un būvniecība.



Sadzīves atkritumu savākšanas, 
šķirošanas  un apglabāšanas principi 

Izdala divus atkritumu savākšanas veidus: 
jauktā un dalītā.

Sadzīves atkritumi, kurus savāc jauktā veidā, 
tiek nogādāti uz pārkraušanas/šķirošanas 
stacijām un tālāk uz poligonu “Janvāri”.

Atkritumi no dalītās vākšanas punktiem tiek 
nogādāti uz pārkraušanas/šķirošanas stacijām, 
kur tie tiek sadalīti pa speciāliem konteineriem, 
kas paredzēti kādam konkrētam atkrituma 
veidam un apstrādāti nodošanai otrreizējai 
pārstrādei.





Dalītās atkritumu vākšanas sistēmas 
komponentes

dalītas vākšanas sistēma (punkti un 
laukumi);

pārkraušanas stacijas vai pārkraušanas-
šķirošanas stacijas un kompostēšanas 
laukumi;

poligons sadzīves atkritumu apglabāšanai, 
t. sk. dalīti savākto atkritumu šķirošanas 
līnija un celtniecības atkritumu pārstrādes 
komplekss;



Atkritumu ražotājs

Dalītās vākšanas punkti

Pārkraušanas stacijas

Poligons “Janvāri”

Pārkraušanas –
šķirošanas stacijas un 
kompostēšanas laukumi

Kompostēšana

Apglabāšana

Šķirošana

Pārstrāde

Sadzīves 
atkritumi



Institucionālais risinājums

• Poligona apsaimniekotājs SIA “Atkritumu 

apsaimniekošanas sabiedrība “Piejūra”
• Atkritumu izvešanu veic atkritumu 

apsaimniekošanas sabiedrības



Talsu rajons, Laidzes pagasts, poligons “Janvāri”

Galvenie infrastruktūras elementi

Atkritumu noglabāšanas un uzkrāšanas vieta;

Grāvju drenāža apkārt poligonam;

Infiltrāta savākšanas sistēma, uzkrāšanas un attīrīšanas 
tehnoloģiskās iekārtas;

Iekšējie ceļi un laukumi;

Lietus ūdeņu savākšanas sistēma;

Ūdensapgāde un notekūdeņu savākšana;

Administrācijas ēka, ēka strādnieku vajadzībām un sarga / 
operatora ēka;

Garāža un darbnīca;

Atkritumu pieņemšanas kontroles laukums;

Laukums atkritumu pieņemšanai no iedzīvotājiem;

Mazgāšanas laukums transportam un konteineriem;

Kompostēšanas laukums;

Atkritumu šķirošanas stacija;

Lielgabarīta atkritumu glabātava, vieta atkritumu pieņemšanai 
no iedzīvotājiem, auto stāvvieta pie administratīvās ēkas 



Esošā situācija

• Izveidoti šķirošanas laukumi: 
        - Talsos  
        -  Rojā  

- Mērsragā
- Engurē

•  Izveidota Rojas atkritumu pārkraušanas un
šķirošanas stacija

www.atkritumi.lv



Atkritumu plūsma

• Eiropas kopiena rada vairāk nekā 2 miljardus 
tonnu atkritumu gadā.  No tiem 200 miljoni 
tonnu ir sadzīves atkritumi.

• Sadzīves atkritumu apjoms pasaulē pieaug 
vidēji par 5 % gadā.

• Laikā no 1995.līdz 1998.gadam ES mūsu 
radītais atkritumu apjoms pieauga par 15%.

• Latvijas pilsētās sadzīves atkritumi rodas 
apmēram no 130 kg līdz 330 kg uz 1 cilvēku 
gadā.

• Atkritumu daudzums no elektriskām un 
elektroniskām ierīcēm – visstraujāk augošie 
atkritumi – 12 gadu laikā varētu dubultoties.

• Apmēram 30 % no sadzīves atkritumiem 
sastāda iepakojums.



www.zalajosta.lv

Situācija ar atkritumu izgāztuvēm

• 1998.gadā tika novērtēts, ka Latvijā darbojās 
558 izgāztuves, kurās tika apglabāti vairāk kā 
648 000 tonnas sadzīves atkritumu.

• 2007.gadā darbojās 84 legālās sadzīves 
atkritumu izgāztuves, kurās tika apglabāts 820 
408,9 tonnas  sadzīves atkritumu.

• 2007.gadā Latvijas atkritumu izgāztuves emitēja 
gaisā 25 735 tonnas metāna

• 2007.gadā tika savāktas 5155 tonnas tīra 
metāna



Paldies
par

uzmanību!


