
Rīgā, 2022.gada 29.septembrī  

Iepirkuma priekšmets:  

Ieteikumi Ražotāju atbildības sistēmas modeļa attīstībai un pilnveidei attiecībā uz tabakas 

izstrādājumiem ar filtriem,  filtriem, kas paredzēti lietošanai kopā ar tabakas izstrādājumiem 

un to atkritumiem  

Iepirkuma identifikācijas numurs un datums:  ZJ 2022/01/ LIFE20 IPE/LV/000014 LIFE 

Darba uzdevums 

Vispārējā informācija 

Pētījums tiek veikts projekta LIFE20 IPE/LV/000014 LIFE-Waste To Resources IP (“Waste To 

Resources Latvia – boosting regional sustainability and circularity”) ietvaros, ko līdzfinansē EK LIFE 

programmas finansējums, nacionālais finansējums un SIA “Zaļa josta” līdzfinansējums.  

LIFE Waste To Resources Integrētā projekta galvenais mērķis ir samazināt atkritumu daudzumu, 

ieviešot jaunus materiālu aprites pasākumus un samazinot ekonomikas ietekmi uz vidi un oglekļa 

pēdas nospiedumu, pilnībā īstenojot Atkritumu apsaimniekošanas valsts plānā 2021. – 2028. gadam 

noteiktos pasākumus. 
Pasūtītājs:  

SIA “Zaļā josta”, Reģ.Nr. 40003600046. Adrese: Mūkusalas iela 42A, Rīga, LV-1004 

Pamatojums un mērķis 

Lai samazinātu plastmasas atkritumu nokļūšanu vidē, Eiropas Savienības valstīs šobrīd tiek ieviestas 

2019. gada 5. jūnija Direktīvas (ES) 2019/904 par konkrētu plastmasas izstrādājumu ietekmes uz vidi 

samazināšanu prasības. 

Grūti izsekojamu un vidē izkliedētu plastmasas atkritumu, tajā skaitā cigarešu filtru atkritumu, apjoms 

tiks samazināts, dalībvalstīs veidojot ražotāja atbildības sistēmas (RAS) modeļus. 

Šīs shēmas ietvaros arī Latvijā tiek veidots modelis, kura ietvaros: 

a) Cigarešu ražotājiem ir jāuzņemas izmaksas saistībā ar sabiedrības informēšanu, šo atkritumu 

savākšanu un pēcāku utilizēšanu gan publiskās atkritumu savākšanas sistēmās, gan arī vietās, 

kur ir piegružojums ar šiem atkritumiem, kā arī datu savākšanu un atskaitīšanos par šo 

atkritumu apriti. 

b) No cigarešu ražotājiem iegūto finansējumu ir jāizlieto pašvaldībām (publiskā sektora iestādēm). 

c) Finansējumu ir jāizlieto caurspīdīgā un efektīvā veidā, pastāvīgi pārliecinoties par veikto 

ieguldījumu efektivitāti, t.i. vidē nokļuvušo cigarešu filtru atkritumu samazinājumu. 

Par normatīvo pamatu jaunveidojamam modelim kalpos topošie Ministru Kabineta noteikumi: 

“Ražotāja paplašinātās atbildības sistēmu plastmasu saturošiem izstrādājumiem darbības noteikumi”. Ir 

plānots, ka šie noteikumi stāsies spēkā līdz 2023. gada 5. janvārim. 

Šeit aprakstītā darba ietvaros ir jāsagatavo neatkarīgs izvērtējums par jaunveidojamo ražotāja 

atbildības sistēmas (RAS) modeli ar mērķi veicināt pēc iespējas efektīva un racionāla modeļa attīstību. 

 
1. posms. Kvantitatīvais izvērtējums 

Šī posma mērķis ir sagatavot kvantitatīvo (atkritumu apjoms un potenciālās modeļa izmaksas) 

izvērtējumu. 

Posma ietvaros veicamie uzdevumi ir: 

1.1. Apkopot pieejamos datus par to cigarešu filtru atkritumu, uz kuriem ir attiecināmas Direktīvas (ES) 

2019/904 prasības, skaitu/apjomu Latvijā, kā arī sniegt vērtējumu par gaidāmajām atkritumu apjoma 

tendencēm. 

1.2. Aprēķināt potenciālās šo atkritumu ražotāju iemaksas RAS modelim. 

 

2. posms. Institucionālais izvērtējums 



Šī posma mērķis ir, balstoties uz RAS modelim prognozētā pieejamā finansējuma apjomu, izvērtēt 

iespējamo RAS institucionālo modeli un piedāvāt vēlamo institucionālo modeli. 

Posma ietvaros veicamie uzdevumi ir: 

2.1. Sagatavot organizatoriskās struktūrshēmas un aprakstu par struktūrshēmās iekļauto institūciju 

atbildībām, ieviešot Direktīvas (ES) 2019/904 prasības, t.i. samazinot vidē nokļuvušo cigarešu filtru 

atkritumu apjomu. 

2.2. Struktūrshēmas ir jāsagatavo vismaz diviem modeļa attīstības scenārijiem: 

a) RAS starpniekinstitūcijas modelis, ar starpniekinstitūciju starp ražotājiem un iegūtā 

finansējuma izlietotāju – publisko sektoru. Latvijā par sadzīves atkritumu savākšanas organizāciju 

atbildīgas ir pašvaldības; 

b) tiešais RAS modelis, kurā starp ražotājiem un atbildīgajām publiskā sektora institūcijām nav 

starpniekinstitūcijas. 

2.3. Jāpiedāvā pieejamā finansējuma sadalījums pa iesaistītajām institūcijām un dalījumā pa funkcijām 

(t.i. izglītošanas, atkritumu savākšanas, kā arī datu apkopošanas un atskaitīšanās funkcijām). Jānovērtē 

aptuvenas funkciju īstenošanas izmaksas, izmaksās ietverot aptuvenu novērtējumu par izpildei 

nepieciešamajām darbstundām. 

2.4. Jāizvērtē katra piedāvātā scenārija pozitīvās un negatīvās puses, secinājumos izvēloties vēlamo 

scenāriju un pamatojot veikto izvēli. 

 

3. posms. MK noteikumu izvērtējums 

Šī posma mērķis ir izvērtēt MK noteikumu “Ražotāja paplašinātās atbildības sistēmu plastmasu 

saturošiem izstrādājumiem darbības noteikumu” potenciālo efektivitāti un racionalitāti. 

Posma ietvaros veicamie uzdevumi ir: 

3.1. MK noteikumu salīdzinājums ar šī darba ietvaros piedāvāto vēlamo institucionālo scenāriju. 

Atšķirību uzskaitījums. 

3.2. MK noteikumos piedāvātā RAS modeļa efektivitātes izvērtējums, izvērtējot, cik lielā mērā ar 

pieejamo finansējumu var sasniegt Direktīvas (ES) 2019/904 prasības. 

3.3. Rekomendācijas MK noteikumu pilnveidei. 

 

Darbu izpildes termiņš: 2022.gada 31.decembris 

Nodevuma forma: Izpildītājs sagatavo Novērtējuma ziņojumu “Ieteikumi Ražotāju atbildības 

sistēmas modeļa attīstībai un pilnveidei attiecībā uz tabakas izstrādājumiem ar filtriem,  filtriem, kas 

paredzēti lietošanai kopā ar tabakas izstrādājumiem un to atkritumiem”. 

Nodevums jāgatavo un jāiesniedz latviešu valodā ar kopsavilkumu angļu valodā. 

Darbs ietver arī piedāvātā uzlabojuma modeļa prezentēšana ieinteresētām pusēm. Šo nodevumu 

jāizstrādā sadarbojoties ar VARAM, pašvaldībām, tabakas izstrādājumu ražotājiem un pārstāvjiem 

(Tradicionālo un bezdūmu tabakas izstrādājumu apvienība, Bezdūmu nozares asociācija), ražotāju 

atbildības sistēmas uzņēmumiem,  un citām iesaistītajām pusēm.  

 

Prasības darbu veicējam: 

Pretendents iesniedzot savu piedāvājumu norāda savu pieredzi un kvalifikāciju līdzīgu darbu veikšanā. 

Pretendents iesniedzot piedāvājumu izmanto 1.Pielikumā pievienoto Piedāvājuma iesniegšanas veidni. 

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš – piedāvājums jāiesniedz ne vēlāk kā līdz 2022.gada 6.oktobrim 

plkst.17:00 vai nu personiski iesniedzot SIA “Zaļā josta” birojā Mūkusalas iela 42A, Rīga, LV-

1004 darba dienās no plkst.9:00 -17:00. ar norādi par Iepirkuma identifikācijas numuru: ZJ 



2022/01 Projekts - LIFE20 IPE/LV/000014 LIFE, vai arī elektroniski parakstot un atsūtot uz 

epastu: aija.caune@zalajosta.lv  

Piedāvājumi, kas iesniegti pēc šī laika, netiks izskatīti. 



1.pielikums 

Pieteikums dalībai iepirkumā 

 

Vieta, datums: Rīgā, 2022.gada ________ 

Pasūtītājs: SIA “Zaļā josta”, Reģ.Nr. 40003600046. Adrese: Mūkusalas iela 42A, Rīga, LV-1004 

Finansējums avots: ES LIFE programmas projekta LIFE20 IPE/LV/000014 LIFE-Waste To 

Resources IP Waste To Resources Latvia - boosting regional sustainability and circularity» 

finansējums un SIA “Zaļā josta” līdzfinansējums. 
 

Iepirkuma identifikācijas numurs un datums:  ZJ 2022/01/ LIFE20 IPE/LV/000014 LIFE 

Iepirkuma priekšmets: Novērtējuma ziņojums ” Ieteikumi Ražotāju atbildības sistēmas modeļa 

attīstībai un pilnveidei attiecībā uz tabakas izstrādājumiem ar filtriem,  filtriem, kas paredzēti 

lietošanai kopā ar tabakas izstrādājumiem un to atkritumiem” 

1. PRETENDENTS 

Pretendenta nosaukums Rekvizīti 

  

2. KONTAKTPERSONA 

Vārds, uzvārds  

Juridiskā adrese  

Tālr. / Fax  

e-pasta adrese  

3.  APLIECINĀJUMS 
Ar šo SIA “………………” pārstāvis apliecina, ka: 

▪ attiecībā uz SIA „_________________”  nav pasludināts maksātnespējas process (izņemot 

gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida 

pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un 

maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība 

par bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam uzņēmums būs 

likvidēts; 

▪ SIA „______________” Latvijā un valstī, kurā  reģistrēts vai atrodas SIA 

„______________________” pastāvīgā dzīvesvieta (ja Pretendents nav reģistrēts Latvijā 

vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts 

sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi; 

▪ tehniskās specifikācijas izprastas un pakalpojumi tiks izpildīti pilnā apjomā; 

▪ piedāvātie pakalpojumi pilnībā atbilst tehniskajām specifikācijām;  

▪ pakalpojumi tiks izpildīti noteiktajos termiņos; 

▪ visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas. 



Ar šo mēs apstiprinām, ka mūsu piedāvājums ir spēkā 60 dienas no piedāvājumu iesniegšanas 

dienas. 
____________________ Paraksts/atšifrējums 

5. FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 
 

Pakalpojums 
Cena EUR 

bez PVN 
PVN 21% 

Cena 

EUR, t.sk. 

PVN 

1.     

Piedāvājumā ir ietvertas visas izmaksas, kas saistītas ar Tehniskajās specifikācijās norādīto darbu 

izpildi.  

Pretendenta izpildīto un šim iepirkumam līdzīgu darbu saraksts (pabeigtie darbi), kas 

raksturotu izpratni par šī pakalpojuma veikšanas pieredzi (veikti vismaz 2 līdzīga 

rakstura pakalpojumi). 
 

Pasūtītājs Sniegto pakalpojumu veids un apraksts 

  

  

  

 


