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Plānošana

Atkritumu apsaimniekošanas valsts plāns 2013.-
2020.gadam:

 Stratēģija apglabājamo bioloģiski noārdāmo 
atkritumu apjomu samazināšanai

Atkritumu rašanās novēršanas valsts programma 

Atkritumu apsaimniekošanas valsts plāns 2013.-
2020.gadam tika apstiprināts MK 2013.gada 
21.martā. 
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Seminārs „Zaļo atkritumu apsaimniekošana – nepieciešamība, iespējas un izaicinājumi”  
2015. gada 23. aprīlī, Ķekavas kultūras namā 

Organizē biedrība „Latvijas Atkritumu saimniecības asociācija” sadarbībā ar Latvijas Pašvaldību savienību. 
Projekts „Kompostētāju klubs - bioatkritumu kompostēšanas popularizēšanas kampaņa”, reģ. nr. 1-08/508/2014, 

kas tiek realizēts ar Latvijas vides aizsardzības fonda līdzfinansējumu. 
 



Atkritumu rašanās novēršana/apglabāšanas 
samazināšana
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Atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstība 2013.-2020.gadā (1)
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Īpaša uzmanība plāna (2013.-2020.gadam) periodā šādiem 
aspektiem:

 sadzīves atkritumu dalītās savākšanas sistēmas attīstība

 apglabājamā bioloģiski noārdāmo atkritumu daudzuma 
samazināšana

 atkritumu apglabāšanas samazināšana
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Atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstība 2013.-2020.gadā
(2)
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Atkritumu dalītā vākšana: 

 Palielināt sadzīves atkritumu dalītās savākšanas pakalpojumu pieejamību, 
paredzot dažādas atkritumu savākšanas sistēmas (konteineri, dažādas maisu sistēmas)

 Sabiedrības informēšanas un izglītošanas kampaņas par atkritumu dalīto vākšanu

Noteikt normatīvajos aktos administratīvos sodus par to, ka netiek šķiroti atkritumi, 
kā arī noteikt precīzāku atbildību par dalītas atkritumu savākšanas pakalpojuma 
pieejamības iedzīvotājiem nodrošināšanu

Informēt mājsaimniecības un citas interešu grupas par atkritumu dalītās vākšanas 
vietu izvietojumu un iespējām nodot atkritumus šajās savākšanas vietās

Atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstība 2013.-2020.gadā
(3)
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Atkritumu apglabāšana

Līdz 2020.gada16.jūlijam jāsamazina apglabājamo bioloģiski 
noārdāmo atkritumu daudzums līdz  35 % no 1995.gadā
apglabātā bioloģiski noārdāmo atkritumu daudzuma

Normatīvajos aktos noteikt pilnīgu aizliegumu apglabāt 
bioloģiski noārdāmos atkritumus poligonos;

Pakāpeniski palielināt DRN likmes par atkritumu 
apglabāšanu poligonos
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Stratēģija apglabājamo bioloģiski noārdāmo atkritumu apjomu 
samazināšanai (1)
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Prognozētais bioloģiski noārdāmo sadzīves atkritumu daudzums 2013.-2020.gadam, tonnas 
Datu avots: Pētījuma „Degradējamā organiskā oglekļa daļas noteikšana apglabātos atkritumos”, 
2011.g. dati

 
 
 

Seminārs „Zaļo atkritumu apsaimniekošana – nepieciešamība, iespējas un izaicinājumi”  
2015. gada 23. aprīlī, Ķekavas kultūras namā 

Organizē biedrība „Latvijas Atkritumu saimniecības asociācija” sadarbībā ar Latvijas Pašvaldību savienību. 
Projekts „Kompostētāju klubs - bioatkritumu kompostēšanas popularizēšanas kampaņa”, reģ. nr. 1-08/508/2014, 

kas tiek realizēts ar Latvijas vides aizsardzības fonda līdzfinansējumu. 
 



Stratēģija apglabājamo bioloģiski noārdāmo atkritumu 
apjomu samazināšanai (3)

 Bioloģiski noārdāmos atkritumus var pārvērst:
elektroenerģijā, siltumā vai transporta degvielā, 
tādējādi ierobežojot fosilās degvielas izmantošanu un palielinot 

piegādes drošību.
Plāna īstenošanas laikā ir jāizvērtē pieejamās bioloģiski 

noārdāmo atkritumu apsaimniekošanas tehnoloģijas un 
iespējas un jānosaka galvenās atbalstāmās rīcības šajā
virzienā.

 Latvijas uzdevums ir aktīvi piedalīties fermentācijas 
atlieku/komposta kvalitātes kritēriju definēšanā ES līmenī. 
Eiropas Komisija izskata iespēju, izmantojot Direktīvu par 
notekūdeņu dūņām, ierosināt standartu minimumu komposta 
un hidrolizāta izmantošanai lauksaimniecībā.

Biedrība „Latvijas Atkritumu saimniecības asociācija”

“Izvērtējums par Latvijas apstākļos piemērojamas bioloģiski 
noārdāmu atkritumu pārstrādes metodes apglabājamo 
bioloģiski noārdāmo atkritumu apjomu samazināšanai”

 
 
 

Seminārs „Zaļo atkritumu apsaimniekošana – nepieciešamība, iespējas un izaicinājumi”  
2015. gada 23. aprīlī, Ķekavas kultūras namā 

Organizē biedrība „Latvijas Atkritumu saimniecības asociācija” sadarbībā ar Latvijas Pašvaldību savienību. 
Projekts „Kompostētāju klubs - bioatkritumu kompostēšanas popularizēšanas kampaņa”, reģ. nr. 1-08/508/2014, 

kas tiek realizēts ar Latvijas vides aizsardzības fonda līdzfinansējumu. 
 



Atkritumu rašanās novēršanas programma (1)

Mērķi: 
 saraut saikni starp ekonomikas izaugsmi un atkritumu 

radīšanu saistīto ietekmi uz vidi;
 samazināt radīto atkritumu apjomu, veicinot produktu 

atkārtotu izmantošanu vai ilgāku izmantošanu;
 samazināt materiālu un produktu ražošanā izmantoto kaitīgo 

vielu daudzumus. 

• Atkritumu rašanās novēršanas pasākumi ir jāveic jau tad, 
kad produkta (preces) ražotājs izlemj par to, kā konkrētais 
produkts tiks ražots, cik un kādi materiāli tiks izmantoti 
produkta ražošanā, u.tml. Arī patērētāju uzvedība un 
paradumi ir jāņem vērā, izstrādājot un ieviešot atkritumu 
rašanās novēršanas programmā ietvertos pasākumus. 

Atkritumu rašanās novēršanas programma (2)

 Ietekmes uz vidi novērtējums (alternatīvu izvēle);

 Labākie pieejamie tehniskie paņēmieni, kas nodrošina 
iespējami mazāku atkritumu rašanos; 

 Balvas par inovatīviem produktiem, videi draudzīgu 
iepakojumu (materiālietilpība);

 Vides pārvaldības un audita sistēmas;

 Ekomarķējums;

 Ekonomiskie instrumenti;

 Zaļais iepirkums

Izglītošanas un informēšanas jautājums

 
 
 

Seminārs „Zaļo atkritumu apsaimniekošana – nepieciešamība, iespējas un izaicinājumi”  
2015. gada 23. aprīlī, Ķekavas kultūras namā 

Organizē biedrība „Latvijas Atkritumu saimniecības asociācija” sadarbībā ar Latvijas Pašvaldību savienību. 
Projekts „Kompostētāju klubs - bioatkritumu kompostēšanas popularizēšanas kampaņa”, reģ. nr. 1-08/508/2014, 

kas tiek realizēts ar Latvijas vides aizsardzības fonda līdzfinansējumu. 
 



Atkritumu apsaimniekošanas likums

Atkritumu apsaimniekošanas likums

Bioloģiskie atkritumi –
bioloģiski noārdāmi dārzu vai parku atkritumi, mājsaimniecību, 
restorānu, sabiedriskās ēdināšanas iestāžu un mazumtirdzniecības telpu 
pārtikas un virtuves atkritumi 
citi tiem pielīdzināmi pārtikas ražošanas atkritumi.

bioloģiskie atkritumi — bioloģiski noārdāmi dārzu vai parku atkritumi, 
mājsaimniecību, restorānu, sabiedriskās ēdināšanas iestāžu un 
mazumtirdzniecības telpu pārtikas un virtuves atkritumi un citi tiem 
pielīdzināmi pārtikas ražošanas atkritumi.

 Atkritumu apsaimniekošanas valsts plānā un reģionālajos plānos 
paredz pasākumus, kas veicina no bioloģiskajiem atkritumiem 
ražotu videi nekaitīgu materiālu izmantošanu, bioloģisko atkritumu 
atsevišķu savākšanu to reģenerācijai, kompostēšanai un pārstrādei, kā
arī pasākumus bioloģisko atkritumu apstrādei. 

 Bioloģiskos atkritumus kompostē sadzīves atkritumu poligonos vai 
vietās, kuras speciāli ierīkotas bioloģisko atkritumu kompostēšanai.
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Pārtikas atkritumu daudzums ES dalībvalstīs

Izaicinājumi un turpmākais darbs 

Ražotāju atbildības paplašināšana

Finanšu instrumentu 

izmantošana

Sabiedrības izglītošana un 

informēšana
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4/24/2015

DABA EKSISTĒ PATI PAR SEVI NEVIS CILVĒKA 
DĒĻ

Lieto planētas dabas resursus apdomīgi!

Mēs patērējam pārāk daudz resursu, radām atkritumu 
kalnus un izraisām, iespējams, neatgriezenisku 
kaitējumu videi un klimatam. Planēta nevar 
bezgalīgi paciest aizvien nevērīgāku un nevērīgāku 
attieksmi no cilvēku puses.

Ja pieņemam, ka pastāv mūžība, tad arī
atkritumi kā substance ir mūžīga

Atkritumi  ne tikai var būt, bet arī ir vērtīgs 
izejmateriāls !
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Paldies par uzmanību!
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