


2



3



4



5



6



7



8



9



1
0



1
1



Eiropas zaļais kurss (2019)

2019. gada 11. decembrī EK nāca klajā ar jaunu paziņojumu “Eiropas 
zaļais kurss”. Kursa mērķis ir arī aizsargāt, saglabāt un stiprināt ES 
dabas kapitālu un aizsargāt iedzīvotāju veselību un labklājību no 
vides apdraudējumiem un ietekmes. 

1
2



Eiropas zaļais kurss (2020)

✓ EK piedāvā jaunu izaugsmes stratēģiju un industriālo 
politiku, kas tiecas ES pārveidot par taisnīgu un pārticīgu 
sabiedrību ar mūsdienīgu resursu efektīvu un 
konkurētspējīgu ekonomiku, kurā siltumnīcefekta gāzu 
neto emisijas 2050. gadā samazinātos līdz nullei un 
ekonomiskā izaugsme būtu atsaistīta no resursu 
patēriņa. 

✓ Vairāki Eiropas zaļā kursa virzieni ir saistīti ar aprites 
ekonomikas veicināšanu:

✓ Stimulēt rūpniecību pāriet uz nepiesārņojošu aprites 
ekonomiku, pievēršoties zaļai un digitālai pārveidei 
rūpniecības attīstībā;

✓ Tiekties uz nulles piesārņojumu ar mērķi panākt no toksiskām 
vielām brīvu vidi;

✓ “No lauka līdz galdam”: izveidot taisnīgu, veselīgu un vidi 
saudzējošu pārtikas aprites sistēmu u.c.
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EK «Jauns aprites ekonomikas rīcības 
plāns. Par tīrāku un 
konkurētspējīgāku Eiropu»(2020)
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1. Ilgtspējīgu produktu rīcībpolitika

✓ Ilgtspējīgu produktu izstrāde. Ekodizaina direktīva, ES 
ekomarķējums vai ES zaļā publiskā iepirkuma kritēriji paredz 
produktu ilgtspējas principus. Par prioritārām nozarēm tiks 
noteiktas elektronika, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas 
un tekstilizstrādājumi, kā arī mēbeles, starpprodukti un dažādi 
izejmateriāli, (tērauds, cements un ķīmiskās vielas). EK pieņems 
un īstenos jauno Ekodizaina un energomarķējuma darba plānu 
2020.–2024. 

✓ Patērētāju un publisko iepircēju iespēcināšana ar mērķi nodrošināt, 
ka patērētāji tirdzniecības vietā saņem uzticamu un noderīgu 
informāciju par produktiem (to kalpošanas laiku, remonta 
pakalpojumu, rezerves daļu un remonta rokasgrāmatas). EK 
apsvērs, kā patērētājus labāk pasargāt no produktu priekšlaicīgas 
morālas novecošanas

✓ Apritīgums ražošanas procesos. Sinerģijā ar Rūpniecības stratēģijas 
mērķiem; atbalstīta ilgtspējīgu un apritīgu uz bioresursiem balstītu 
produktu nozare; popularizēta digitālo tehnoloģiju izmantošana 
resursu. MVU stratēģija ilgtspējīgai un digitālai Eiropai. 



EK «Jauns aprites ekonomikas rīcības 
plāns. Par tīrāku un 
konkurētspējīgāku Eiropu»(2020)
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2. Pasākumi, kas skar galvenās produktu vērtību ķēdes 
✓ Elektriskās un elektroniskās ierīces. Apritīgas elektronikas iniciatīvu. Elektronika un IKT tiek izvirzīta par prioritāro nozari, 

kurā ieviest principu “tiesības uz remontu”. ES mēroga atpakaļnodošanas sistēmu. Tiks pārskatīti noteikumi par bīstamu 
vielu ierobežošanu EEI . 

✓ Bateriju un akumulatoru direktīvas izvērtējums.
✓ EK ierosinās pārskatīt noteikumus par nolietotiem transportlīdzekļiem: transportlīdzekļu konstrukciju ar to apstrādes 

iespējām kalpošanas laika beigās, apsvērt noteikumus par obligātu otrreizējā materiāla saturu atsevišķos komponentos.
✓ Lai līdz 2030. gadam panāktu, ka viss ES tirgū nonākušais iepakojums ir ekonomiski izdevīgā veidā atkārtoti izmantojams 

vai pārstrādājams, samazināt (ieviešanu, kas atvieglotu izlietotā 
✓ uz bioresursiem balstītu plastmasu ieguvei, marķēšanai un izmantošanai un bionoārdāmas (biodegradable) vai 

kompostējamas plastmasas izmantošana. 
✓ Tekstilizstrādājumi primāro izejvielu un ūdens izmantošanas ziņā ir ceturtajā vietā (pirmās trīs vietas ieņem pārtika, 

mājokļi un transports) un piektajā vietā nozares radīto SEG emisiju ziņā. EK sagatavos visaptverošu ES 
Tekstilizstrādājumu stratēģiju, kuras mērķis būs stiprināt industriālo konkurētspēju un inovāciju šajā nozarē, stimulēt 
ilgtspējīgu un apritīgu tekstilizstrādājumu ES tirgu un dot impulsu jauniem uzņēmējdarbības modeļiem. Tiks uzlabota 
uzņēmējdarbības un regulatīvā vide un paredzēti īpaši stimuli un atbalsts modelim “produkts kā pakalpojums”, apritīgiem
materiāliem un ražošanas procesiem. Tiks sagatavotas norādes, kā panākt augstu tekstilatkritumu dalītās savākšanas 
līmeni, kas dalībvalstīm ir jāsasniedz līdz 2025. gadam; tiks stimulēta tekstilizstrādājumu šķirošana, atkārtota izmantošana 
un pārstrāde, tostarp izmantojot inovācijas un ražotāja paplašinātas atbildības shēmas.

✓ Būvniecības nozare rada vairāk nekā 35% no visiem ES radītajiem atkritumiem. SEG emisijas no materiālu ieguves, 
būvmateriālu ražošanas, būvniecības un ēku renovācijas rada 5-12 % no visām kopējām valstu SEG emisijām. EK nāks 
klajā ar plašu Ilgtspējīgas būvētās vides stratēģiju, kas sekmēs aprites principu ievērošanu visā ēkas kalpošanas laikā. 
Būvizstrādājumu ilgtspējas jautājumus risinās Būvizstrādājumu regulas  pārskatīšanas ietvaros; aprites ekonomikas 
principi tiks ieviesti arī ēku projektēšanā. Tiks apsvērts, vai vajadzīgs pārskatīt materiālu atgūšanas mērķrādītājus, kas ES 
tiesību aktos noteikti attiecībā uz būvgružiem un ēku nojaukšanas atkritumiem un to materiālu ziņā specifiskām frakcijām. 
EK īpašu uzmanību pievērsīs izolācijas materiāliem.   

✓ Pārtikas zudumi un to izšķērdēšana ES sasniedz 20%, tāpēc, pārskatot 2008. gada 19. novembra Eiropas Parlamenta un 
Padomes Direktīvu 2008/98/EK par atkritumiem un par dažu direktīvu atcelšanu, EK rosinās noteikt pārtikas atkritumu 
samazināšanas mērķrādītāju. Gaidāmā ES stratēģija “No lauka līdz galdam” (Farm to Fork) pievērsīsies pārtikas vērtību 
ķēdei kopumā. Ilgtspējīgu produktu iniciatīvas ietvaros EK pilnveidos iniciatīvu, kas paredz ēdināšanas pakalpojumu nozarē 
vienreizlietojamu iepakojumu, traukus un galda piederumus aizstāt ar atkalizmantojamiem izstrādājumiem.

✓ Priekšlikums jaunai Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par minimālajām prasībām ūdens atkārtotai izmantošanai 
veicinās apritīgu pieeju ūdens atkalizmantošanai lauksaimniecībā. EK atvieglos ūdens atkalizmantošanu un efektivitāti, 
tostarp rūpnieciskos procesos. EK izstrādās Barības vielu integrētas pārvaldības plānu un apsvērs, vai vajadzīgs pārskatīt 
direktīvas par notekūdeņu attīrīšanu un notekūdeņu dūņām, un izvērtēs dabiskus barības vielu atdalīšanas paņēmienus, 
piemēram, aļģu izmantošanu.



EK «Jauns aprites ekonomikas rīcības 
plāns. Par tīrāku un 
konkurētspējīgāku Eiropu»(2020)
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3. Mazāk atkritumu, vairāk vērtības
Šajā virzienā darbības tiks orientētas uz pārejas no atkritumu apsaimniekošanas uz resursu 
apsaimniekošanu stiprināšanu, tādejādi sekmējot otrreizējo (pārstrādāto) izejvielu tirgus 
izveidi un nostiprināšanu. EK ierosinās atkritumu dalītās savākšanas sistēmu saskaņošanu. 
ES ķīmiskām vielām veltītā rīcībpolitika un tiesību akti, jo īpaši REACH regula, rosina pāriet 
uz “konceptuāli drošām ķimiskām vielām”. Ilgtspēju sekmējošajā ķīmisko vielu stratēģijā 
tiks sīkāk iztirzātas saiknes starp ķīmiskajām vielām, produktiem un atkritumiem veltītajiem 
tiesību aktiem un stiprināta to sinerģija ar aprites ekonomiku.
Lai izveidotu labi funkcionējošu otrreizējo izejvielu tirgu, EK izvērtēs iespējas attiecībā uz 
konkrētām atkritumu plūsmām izstrādāt vienotus kritērijus, pēc kuriem nosaka, kad 
atkritumi vairs nav uzskatāmi par atkritumiem.
ES noteikumi par atkritumu sūtījumiem tiks rūpīgi pārskatīti 
4. Aprites ekonomika cilvēku, reģionu un pilsētu labā
Paredzētie pasākumi vērsti aprites ekonomikas mērķu savienošanai ar sociālās ekonomikas 
mērķiem, veidojot nosacījumus jaunu darbavietu radīšanai, atbalstot gan zaļo pāreju, gan 
sociālās iekļautības stiprināšanu. Tas ietver Prasmju programmas aktualizēšanu, partnerību 
“Prasmju pilnveides pakts” izveidošanu un Sociālās ekonomikas rīcības plāna pieņemšanu, 
kā arī atbalstu Taisnīgas pārkārtošanās mehānismam (Just Transition Mechanism). Aprites 
ekonomika būs arī viena no Zaļo pilsētu vienojošajām prioritātēm.
5. Caurviju pasākumi
Pasākumi aprites ekonomikas modeļa sasaistīšanai ar klimatneitralitātes mērķiem, 
nosacījumu izstrāde ilgtspējīgākai ražošanai un patēriņam (Taksonomijas regula, 
Intelektuālā īpašuma stratēģija u.c.), atbalsta nodrošināšana apritīgām inovācijām – ERAF, 
LIFE, “Apvārsnis Eiropa”. No rīkiem pilsētu attīstībai kā galvenie izcelti Eiropas 
pilsētiniciatīva, iniciatīva “Intelligent Cities Challenge” un Apritīgo pilsētu un reģionu 
iniciatīva.



Rīcības plāns pārejai uz aprites
ekonomiku 2020. – 2027. gadam
Saturs:
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Rīcības plāns pārejai uz aprites
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Plāna mērķis

Aprites ekonomikas ieviešana un attīstība Latvijā, 

veidojot konkurētspējīgu, iekļaujošu un ilgtspējīgu 

valsts tautsaimniecību

Politikas rezultāts/-i un 

rezultatīvais rādītājs/-i

1) Pieaugusi resursu produktivitāte un pārvaldība (no 0,90 

euro/kg uz 1,55 euro/kg); 

2) Pieaugusi otrreizējo resursu un preču izmantošana (no 

6,6 % uz 11,0 %);

3) Pieaugusi sabiedrības izpratne un iesaiste aprites 

ekonomikas ieviešanā (Eurobarometer u.c. aptauju 

rezultāti).
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