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Piesārņojuma novēršana (1)
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Piesārņojuma novēršana (2)

Likums “Par piesārņojumu” ir vairāk kā 20 gadu vecs, daudzkārt grozīts, tajā ir

iekļauti dažādi savstarpēji nesaistīti jautājumi.

Lai nodalītu dažādu jomu tiesību normas, likums “Par piesārņojumu” tiek

reformēts, izdalot vairākos jaunos likumos:

➢ Piesārņojuma novēršanas likums,

➢ Gaisa aizsardzības likums,

➢ Klimata likums.

Izstrādāti vai tiks izstrādāti arī grozījumi Vides aizsardzības likumā,

Atkritumu apsaimniekošanas likumā, Ūdens apsaimniekošanas likumā

un Ūdenssaimniecību pakalpojumu likumā.

Notiek darbs ar saņemtajiem iebildumiem un precizēto redakciju sagatavošana.

Plānots šī gada maijā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā.
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Piesārņojuma novēršana (3)

2021. gada decembrī Valsts sekretāru sanāksmē izsludināti
likumprojekti:

➢ Piesārņojuma novēršanas likums – kas noteiks A, B vai C
kategorijas piesārņojošās darbības operatoriem saistošas
prasības

➢ Gaisa aizsardzības likums – noteiks prasības, kas saistītas ar
gaisa kvalitātes uzlabošanu un valsts kopējo gaisu piesārņojošo
vielu emisiju samazināšanu no dažādām tautsaimniecības
nozarēm

➢ Grozījumi Vides aizsardzības likumā – iekļauj esošos vides
trokšņa pārvaldības jautājumus un piesārņoto un potenciāli
piesārņoto vietu pārvaldības jautājumus no likuma «Par
piesārņojumu»

Izsludināts VSS ir arī Klimata likums.
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Piesārņojuma novēršana (4)

➢ Likumprojektā “Piesārņojuma novēršanas likums” ietvertās prasības
attiecināmas uz operatoriem, kas veic A, B vai C kategorijas piesārņojošās
darbības.

➢ A un B kategorijas piesārņojošo darbību veicēji pirms darbības uzsākšanas Valsts
vides dienestā saņem piesārņojošas darbības atļauju, savukārt C kategorijas
piesārņojošo darbību veicēji veic C kategorijas reģistrāciju.

➢ Pašvaldības loma attiecībā uz savā teritorijā veiktām piesārņojošām darbībām
– sākot jau ar teritorijas plānošanas posmu. Pašvaldības tiek un arī turpmāk tiks
iesaistītas piesārņojošo darbību atļauju izsniegšanas procedūrā:

1) pašvaldības tiesīgas sniegt priekšlikumus par plānotām piesārņojošām
darbībām;

2) pašvaldības tiesīgas ierosināt sabiedriskās apspriešanas procedūru attiecībā uz
plānotām B kategorijas piesārņojošām darbībām;

3) Operatora pienākums sniegt informāciju par veiktā monitoringa rezultātiem
vides institūcijām, sabiedrībai un pašvaldībai.

Likumprojektā paredzēts, ka pašvaldība var izdot saistošus noteikumus, ja tā
uzskata, ka nepieciešami ierobežojumi piesārņojošām darbībām, lai saglabātu labu
gaisa kvalitāti savā teritorijā un samazinātu traucējošas smakas. Pašvaldībai dotas
tiesības (bet ne obligāts pienākums) noteikt stingrākas prasības attiecībā uz
pieļaujamo smaku koncentrāciju pilsētā nekā to noteicis Ministru kabinets.
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Piesārņojuma novēršana (5)

➢ Likumprojekts “Gaisa aizsardzības likums” izstrādāts, lai noteiktu
pamatprincipus un veicamās rīcības, kas nepieciešamas, lai sasniegtu
Latvijai noteiktos gaisa kvalitātes mērķus un panāktu gaisa kvalitātes
uzlabošanos.

Stiprinātas pašvaldības tiesības noteikt savā teritorijā ierobežojumus attiecībā
uz individuālās apkures radītā gaisa piesārņojuma samazināšanu (dotas
tiesības izdot saistošos noteikumus šajā jomā)

➢ Likumprojekts “Grozījumi Vides aizsardzības likumā” izstrādāts, lai
pārņemtu daļu no likumā “Par piesārņojumu” ietvertajām tiesību normām -
vides kvalitātes normatīviem, vides trokšņa pārvaldību, piesārņoto un
potenciāli piesārņoto vietu pārvaldības jautājumi, tai skaitā prasības
piesārņoto vietu izpētei un sanācijai.
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Gaisa piesārņojuma samazināšanas 
jautājumi (2)

ES līmenī katrai dalībvalstij ir noteikti emisiju samazināšanas

mērķi piecām gaisu piesārņojošajām vielām - sēra dioksīdam,

slāpekļa oksīdiem, gaistošajiem organiskajiem savienojumiem,

smalkajām daļiņām PM2,5 un amonjakam. Šie mērķi jānodrošina

sākot no 2020.gada un tie pakāpeniski paliek stingrāki laikā līdz

2030.gadam.

“Gaisa piesārņojuma samazināšanas rīcības plānu 2020.-

2030.gadam”

Šogad plānots uzsākt Gaisa piesārņojuma samazināšanas

rīcības plāna 2020.-2030.gadam aktualizēšanu.

Jaunākie emisiju aprēķinu dati rāda, ka Latvijai ir problēmas

šobrīd sasniegt NH3 emisiju samazināšanas mērķi, kas galvenokārt

saistīts ar lauksaimniecības radīto gaisa piesārņojumu.
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Gaisa piesārņojuma samazināšanas 
jautājumi (3)

Pasaules Veselības organizācija (PVO) 2021.gadā

publiskoja jaunas gaisa kvalitātes vadlīnijas, kas ir daudz

stingrākas par esošajām un kurām Eiropas Komisija plāno

tuvoties, pārskatot tiesību aktus gaisa kvalitātes jomā

(https://apps.who.int/iris/handle/10665/345329).

Direktīvas par gaisa kvalitāti un tīrāku gaisu Eiropai

pārskatīšana (plānots pārskatīt gaisa kvalitātes normatīvus,

monitoringa prasības, prasības par pašvaldību gaisa

kvalitātes plānu izstrādi).

Direktīvas priekšlikumu EK plāno izstrādāt līdz šī gada 
beigām. 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-
say/initiatives/12677-Air-quality-revision-of-EU-rules_en)
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Aktualitātes 2022.gadā ūdeņu 
aizsardzības un izmantošanas jomā (1)

➢ Upju baseinu apsaimniekošana/ ūdeņu pārvaldība

➢ Notekūdeņu, t.sk. notekūdeņu dūņu, apsaimniekošana

➢ Jūras vides aizsardzība

Tiks apstiprināti upju baseinu apsaimniekošanas un plūdu riska

pārvaldības plāni 2022.-2027. gadam, kas sniedz gan jaunāko

upju, ezeru, pazemes ūdeņu stāvokļa un plūdu riska vērtējumu, gan

dažādas rīcības situācijas uzlabošanai, t.sk. pašvaldību ierosinātās.

Plānus paredzēts apstiprināt ar ministra rīkojumu aprīlī. Tie būs

pieejami gan VARAM, gan LVĢMC tīmekļa vietnē.

Gada vidū plānojam sākt virzību grozījumiem Ūdens

apsaimniekošanas likumā, kas piedāvās pārskatīt dažādu ūdeņu

pārvaldībā iesaistīto institūciju lomu, t.sk. arī pašvaldību lomu.
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Aktualitātes 2022.gadā ūdeņu 
aizsardzības un izmantošanas jomā (2)

➢ Līdz 01.07.2022. Ministru kabinetā jāiesniedz

Notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas stratēģija, kas

pamatos ES fondu investīcijas notekūdeņu dūņu

apsaimniekošanas infrastruktūrā. Dokumenta sabiedriskā

apspriešana plānota aprīlī-maijā.

➢ Aprīlī plānots organizēt diskusiju par paveikto un turpmāk

nepieciešamo decentralizēto kanalizācijas sistēmu

apsaimniekošanā un uzraudzībā, aicinot piedalīties gan

pašvaldību, gan ūdenssaimniecības nozares pārstāvjus.

➢ Gada otrā pusē plānojam sākt darbu pie grozījumiem

Ūdenssaimniecības pakalpojumu likumā.
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Aktualitātes 2022.gadā ūdeņu 
aizsardzības un izmantošanas jomā (3)

➢ Līdz gada beigām plānots Ministru kabinetā iesniegt
pasākumu programmu laba jūras vides stāvokļa
sasniegšanai 2022.-2027. gadā. Tā paredzēs dažādas
rīcības, t.sk. jūras ūdeņu piesārņojuma un jūrā/tās
piekrastē nonākošo atkritumu apjoma samazināšanai.
Programmas sabiedriskā apspriešana plānota šī gada
rudenī.

➢ No šī gada 1.jūlija Latvija būs prezidējošā valsts
Konvencijas par Baltijas reģiona jūras vides
aizsardzību ieviešanai izveidotajā Helsinku
komisijā. Plānojas gan sanāksmes, gan citi pasākumi
par Baltijas jūras stāvokli un tā uzlabošanai
nepieciešamajām rīcībām.
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Zemes dzīļu 
apsaimniekošana

➢ Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par zemes dzīlēm””
(VSS-458; 27.04.2017.) paredz, ka pašvaldības vairs
neizsniegs bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves
atļaujas – turpmāk derīgo izrakteņu ieguvei būs jāsaņem
licence Valsts vides dienestā.



Dabas aizsardzības politikas 

konteksts 2022

Vispārīgie uzstādījumi:

➢ Natura 2000 teritoriju tīkla pabeigšana

➢ Aizsardzības mērķa noteikšana nacionālā un atsevišķu

teritoriju līmenī katram ES nozīmes biotopam un sugai

➢ Atbilstoša aizsardzības režīma un apsaimniekošanas

pasākumu ieviešana vai nenoplicināšanās nodrošināšana

➢ Bioloģiskās daudzveidības apsvērumu integrēšana

nozaru politikā un normatīvajos aktos

1
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Stratēģiskie dokumenti dabas 
aizsardzības jomā

➢ Nacionālais attīstības plāns 2021-2027

➢ Natura 2000 prioritāro rīcību programma 2021-2027

➢ Vides politikas pamatnostādnes 2021-2027

(saskaņošanā)

➢ Meža un saistīto nozaru pamatnostādnes 2021-2030

(tiek izstrādātas)

➢ KLP Stratēģiskais plāns 2023-2027 (saskaņošanā)

➢ ES Fondu Darbības programma 2021-2027

(saskaņošanā)

1
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Dabas skaitīšana

Galvenie virzieni:

• Dabas aizsardzības plāni

• Sugu aizsardzības plāni

• ES nozīmes biotopu kartēšana

• Ziņojums par kartēšanas rezultātiem (plāns bija līdz 2021.

gada beigām) – kā salāgot / līdzsvarot biotopu

saglabāšanas un tautsaimniecības nozaru attīstības

intereses

• Sociāli – ekonomiskais izvērtējums

1
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LIFE IP Daba

➢ Nacionālu vai reģionālu stratēģiju integrētai un koordinētai

ieviešanai

➢ Ja pilnīga ieviešana nav iespējama, tad IP jāiekļauj

stratēģiskās aktivitātes, kas veicinātu pilnīgu atbilstošās

stratēģijas ieviešanu

➢ Papildinošais finansējums - vismaz viena cita finanšu

avota mobilizācija (nacionāls, reģionāls vai ES fonds,

privātie finanšu līdzekļi) – piesaistīšana, ievirzīšana

1
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ES Bioloģiskās daudzveidības 

stratēģija 2030 (1)

➢ Uzlabot sugu un biotopu aizsardzības stāvokli

➢ Labvēlīgs / stabils /pieaugošs – nedrīkst pasliktināties

➢ Vismaz 30% negatīvo vērtējumu jāuzrāda uzlabošanās

vai vismaz pozitīva tendence

Valstu priekšlikumi jāsniedz EK līdz 2022. gada beigām

1
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ES Bioloģiskās daudzveidības 
stratēģija 2030 (2)

priekšlikumi:

➢ Sugas / biotopi, kuru labvēlīgais aizsardzības stāvoklis 

nepasliktināsies

➢ Sugas / biotopi, kuriem uzlabosim aizsardzības stāvokli

➢ Sugas / biotopi, kuriem aizsardzības stāvokļa 

uzlabošana nav iespējama

➢ Sugas / biotopi, kuriem iepriekšējais vērtējums ir 

nezināms /neskaidrs – kā mēs šo labosim

2
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ES Bioloģiskās daudzveidības 
stratēģija 2030 (3)

priekšlikumi:

➢ Sugas / biotopi, kuru labvēlīgais aizsardzības stāvoklis 

nepasliktināsies

➢ Sugas / biotopi, kuriem uzlabosim aizsardzības stāvokli

➢ Sugas / biotopi, kuriem aizsardzības stāvokļa 

uzlabošana nav iespējama

➢ Sugas / biotopi, kuriem iepriekšējais vērtējums ir 

nezināms /neskaidrs – kā mēs šo labosim

2
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ES Bioloģiskās daudzveidības 
stratēģija 2030 (4)

Vienotā ES aizsargājamo teritoriju tīklā jāiekļauj 30% sauszemes
un 30% jūras platības, tai skaitā 10% jānodrošina stingra
aizsardzība, un jānodrošina atbilstoša apsaimniekošana

➢ EK vadlīnijas apstiprinātas 2021. gada beigās

➢ Valstu priekšlikumi līdz 2022. gada beigām

Priekšlikumi:

➢ Natura 2000 teritorijas

➢ Nacionālas ĪADT

➢ Citas aizsargātas teritorijas (piem., mikroliegumi,
aizsargjoslas, teritorijas ar noteiktām vides prasībām)

Kartogrāfiski noteiktas, juridiski aizsargātas, apsaimniekotas
bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai

2
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ES Bioloģiskās daudzveidības 
stratēģija 2030 (5)

10%

➢ Iekļauj primāros un vecus mežus

➢ Iekļauj ar oglekli bagātas ekosistēmas

➢ Aizsargāto ekosistēmu ekoloģiskās prasības un

aizsardzības mērķi

➢ Pamatā neiejaukšanās režīms

➢ Atļautas darbības, kas veicina aizsardzības mērķa

sasniegšanu vai nav tam pretrunā - zinātniskā izpēte, uguns

dzēšana un apsardzība, invazīvo svešzemju sugu apkarošana,

virszemes komunikāciju ierīkošana, dzīvotņu atjaunošana

/apsaimniekošana, ierobežota apjoma tūrisms un medības
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VARAM 2022

➢ Informatīvais ziņojums

• Dabas skaitīšana

• ES BDS 2030 uzdevumu izpilde

➢ Priekšlikumi dabas aizsardzības plānu sistēmas pārskatīšanai/
demo teritorijas

➢ Kompensāciju sistēmas pilnveidošana (t.sk. finanšu avoti)

➢ MK noteikumi – ĪADT, ISS, SAM

➢ LIFE 30

➢ Biotopu direktīvai 30

➢ ES Dabas atjaunošanas likums (vasara)

2
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Grozījumi Atkritumu apsaimniekošanas 
likumā (1)

25

Izsludināti VSS 13.01.2022;

Ir saņemti 83 iebildumi un 
17 priekšlikumi;

Rīkota starpministriju
sanāksme 3.martā.



Pamatojums likumprojekta 
izstrādei

Atkritumu apsaimniekošanas valsts plānā 2021. -2028. gadam
(apstiprināts 2021. gada 22. janvārī ar Ministru kabineta 

rīkojumu Nr. 45):

- izstrādāt normatīvo regulējumu jaunu atkritumu 
apsaimniekošanas reģionu robežu noteikšanai, atbilstoši 

ATR 

- izvērtēt kā nosakāma maksa par dalīto BNA 
apsaimniekošanu

2
6

- sagatavot normatīvos aktus, kas paredz stingrāku un 
precīzāku nosacījumu noteikšanu attiecībā uz riepu 
savākšanu un pārstrādi vai reģenerāciju RAS un 
apsaimniekotājiem



Likumprojektā «Grozījumi Atkritumu 
apsaimniekošanas likumā» ietvertās 
prasības riepu apsaimniekošanai (3)

Persona, kas pirmā Latvijas Republikas
teritorijā realizē riepas, vai arī ieved tās
Latvijā, lai izmantotu tās savas saimnieciskās
darbības nodrošināšanai (turpmāk – riepu
ražotājs), vai tās pilnvarots pārstāvis
nodrošina nolietoto riepu

- pieņemšanu,

- savākšanu,

- sagatavošanu atkārtotai izmantošanai,

- pārstrādi vai reģenerāciju.

Riepu ražotājs var:

- pats veikt šos pasākumus vai

- slēgt līgumu ar ražotāju paplašinātās
atbildības sistēmas komersantu atbilstoši
normatīvajiem aktiem par dabas resursu
nodokli, kas, pamatojoties uz noslēgto
līgumu, organizē un koordinē nolietoto
riepu apsaimniekošanu.
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Likumprojektā «Grozījumi Atkritumu 
apsaimniekošanas likumā» ietvertās 
prasības riepu apsaimniekošanai (4)

Riepu ražotājs vai tā pilnvarots pārstāvis nodrošina, ka:

tiek segtas visas minēto
pasākumu ietvaros savākto
un pieņemto nolietoto riepu
savākšanas, pieņemšanas,
pārvadāšanas,
sagatavošanas atkārtotai
izmantošanai, pārstrādes un
reģenerācijas izmaksas.

- ka riepu tirdzniecības vai
nomaiņas vietās tiek bez maksas
nodrošināta nolietoto riepu
pieņemšana tādā pašā apmērā,
kādā attiecīgā persona
iegādājusies riepas attiecīgajā
riepu tirdzniecības vai nomaiņas
vietā.

- interneta vietnē, kur tiek
piedāvātas tirdzniecībai riepas,
un riepu tirdzniecības vietā
izvieto informāciju par iegādāto
riepu nodošanas kārtību.

tiek segtas visas to
sabiedrības informēšanas
pasākumu izmaksas, kuras
attiecas uz visu veidu riepu
savākšanu, pieņemšanu,
pārvadāšanu, sagatavošanu
atkārtotai izmantošanai,
pārstrādi un reģenerāciju.
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Likumprojektā «Grozījumi Atkritumu 
apsaimniekošanas likumā» ietvertās 
prasības tekstilizstrādājumu  
apsaimniekošanai (5)

Persona, kas laiž tirgū vai dara pieejamus 
tirgū tekstilizstrādājumus (turpmāk –

tekstilizstrādājumu ražotājs) nodrošina 
tekstilizstrādājumu atkritumu 

pieņemšanu, savākšanu, sagatavošanu 
atkārtotai izmantošanai, pārstrādi vai 

reģenerāciju

Tekstilizstrādājumu ražotājs var pats veikt 
minētos pasākumus vai slēgt līgumu ar 

komersantu, kas, pamatojoties uz 
noslēgto līgumu, organizē un koordinē 

tekstilizstrādājumu atkritumu 
apsaimniekošanu
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Likumprojektā «Grozījumi Atkritumu 
apsaimniekošanas likumā» ietvertās prasības 

tekstilizstrādājumu  apsaimniekošanai (6)

Tekstilizstrādājumu ražotāji vai to 
pilnvaroti pārstāvji nodrošina, ka: 

- tiek segtas visas savākto tekstilizstrādājumu 
atkritumu savākšanas, pārvadāšanas, 

sagatavošanas atkārtotai 
izmantošanai, pārstrādes un reģenerācijas 

izmaksas.

- tiek segtas visas to sabiedrības informēšanas 
pasākumu izmaksas, kuras attiecas uz 

tekstilizstrādājumu atkritumu savākšanu, 
sagatavošanu atkārtotai 

izmantošanai, pārstrādi un reģenerāciju

3
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Grozījumi Atkritumu apsaimniekošanas 
likumā – bioloģisko atkritumu maksa

Maksu par dalīti savākto bioloģisko atkritumu
apsaimniekošanu, pašvaldība nosaka 80 procentu apmērā
no nešķiroto atkritumu apsaimniekošanas maksas.

3
1

Iesniegti Saeimas 
Tautsaimniecības, agrārās, vides 
un reģionālās politikas komisijā 

25.februārī.

Pieņemti 1.lasījumā 
17.02.2022.

Priekšlikumu 
iesniegšanas termiņš 

uz 2.lasījumu 
22.02.2022.



Dabas resursu nodokļa likums (1)

“Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā” (2021. gada 8. septembrī

iesniegts Valsts kancelejā (2021-TA-2151), virzība 2022.gada

budžeta pakotnes ietvaros iesniegtajā redakcijā nenotika).

Likumprojekta redakcija, kas iesniegta VK:

1) noteikt DRN objektu - plastmasu saturoši izstrādājumi un

plastmasu saturoši zvejas rīki, kam nepiemēro ražotāja paplašinātās

atbildības sistēmu;

2) precizēt DRN piemērošanas kārtību:

➢ par suspendēto cieto daļiņu emisiju gaisā, nosakot DRN

piemērošanu kopējām šo daļiņu emisijām;

➢ baterijām un akumulatoriem, ievērojot jaunos veidus un

formulējumus;

➢ kompozīta iepakojumam, ievērojot iepakojuma materiālu veidus;
3
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Dabas resursu nodokļa likums (2)

3) precizēt atbrīvojuma no DRN samaksas spēkā stāšanās

laiku pēc līguma noslēgšanas ar depozīta sistēmas operatoru

par dalību depozīta sistēmā, kā arī noteikt DRN samaksu

četrkāršā apmērā par depozīta iepakojumu, ja DRN maksātājs

nepiedalās depozīta sistēmā;

4) precizēt prasības ārvalstu personas dalībai ražotāja

paplašinātās atbildības sistēmā.
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Dabas resursu nodokļa likums (3)

2022.gada ietvaros tiek plānots arī veikt sekojošus
grozījumus:

1) noteikt jaunus DRN objektus:

➢ogļūdeņražu ieguve;

➢tekstilizstrādājumi;

➢kūdra kā kurināmais;

➢riepas, ar ko ir aprīkoti transportlīdzekļi (kurus pirmo reizi pastāvīgi

reģistrē Latvijā un uz kuriem neattiecas Nolietotu transportlīdzekļu

apsaimniekošanas likuma 3. panta pirmā daļa);

➢plastmasas iepakojums un kompozīta iepakojuma sastāvā esošās

plastmasas daudzums, kas pārskata periodā nav pārstrādāts vai

reģenerēts;
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Dabas resursu nodokļa likums (4)

2) papildināt nosacījumus atbrīvojuma no DRN samaksas
piemērošanai attiecībā uz iepakojumu no plastmasas un
kompozīta iepakojumu, noteikt paaugstinātas DRN likmes
iepakojumam no putu polistirola un putuplasta izejmateriāliem,
kā arī noteikt DRN likmi kompozīta kartona iepakojumam kā
plastmasas iepakojumam;

3) paaugstināt DRN likmes par:
➢transportlīdzekļiem;
➢sadzīves un bīstamo atkritumu apglabāšanu;
➢dabas resursu ieguvi;

4) noteikt regulējumu ražotāja paplašinātās atbildības
sistēmas izveidei un piemērošanai tekstilizstrādājumiem.
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Dabas resursu nodokļa likums (5)

Plastmasu saturošu izstrādājumu patēriņa samazināšanas

likums (2)

Plānots līdz šā gada beigām veikt grozījumus MK 2017. gada 16.

augusta noteikumos Nr. 480 “Noteikumi par atbrīvojuma piemērošanu

no dabas resursu nodokļa samaksas par iepakojumu un vienreiz

lietojamiem galda traukiem un piederumiem” atbilstoši likuma un

Direktīvas prasībām. Paredzēts noteikt:

➢ dalītās savākšanas mērķus dzērienu iepakojumam (likuma 12.

pants un Direktīvas 9. panta 1. punkts);

➢ pienākumus attiecībā uz radītā vides piegružojuma savākšanu un

savākto atkritumu apsaimniekošanu (likuma 9. panta trešā daļa).

3
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"No bioloģiski noārdāmiem atkritumiem iegūta
materiāla atkritumu statusa piemērošanas
izbeigšanas kārtība"
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2021. gada laikā izstrādāts 
MKN projekts par kārtību 
atkritumu beigu statusa 

piešķiršanai no BNA iegūtiem 
materiāliem. Pašlaik noris 

saskaņošanas process.

Pēc saskaņošanas MKN 
projekts kā tehnisko 

noteikumu projekts pirms 
iesniegšanas MK tiks nosūtīts 

saskaņošanai Komisijai.



Aprites ekonomikas veicināšana 
pašvaldībās

3
8

Pāreja no atkritumu 
apsaimniekošanas uz 

resursu 
apsaimniekošanu

Resursu produktivitātes 
uzlabošana, veicinot 

pētniecības un 
inovācijas attīstību

Priekšnoteikumu 
veidošana preču 

otrreizējai 
izmantošanai un 

labošanai

Pārejas no preču 
pirkšanas uz 

pakalpojumiem 
veicināšana

Materiālu plūsmu un  
procesu pārvaldības 

uzlabošana

Pašvaldību lomas 
stiprināšana

Sabiedrības iesaiste, 
informēšana un 

izglītošana aprites 
jautājumos



Paldies par uzmanību!
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