
Bioloģisko atkritumu 

dalīta vākšana 

un pārstrāde



Kas ir bioloģiskie atkritumi?

Bioloģiski noārdāmi virtuves 
atkritumi

• Ēdiena paliekas

• Augļi un dārzeņi

• Kafijas un tējas biezumi

• Izlietotas papīra salvetes un papīra dvieļi

• Novītušie ziedi

Bioloģiski noārdāmi dārzu un parku 
atkritumi

• Lapas, zāle, dārza augi

• Mulča

• Zari, augu saknes

Atkritumi no mehāniski bioloģiskās 
pārstrādes

Kas nav bio atkritumi?

• Izlietotā pārtikas eļļa

• Bioloģiskās autiņbiksītes

• Bioplastmasa (jebkāda)

• Dzērienu iepakojums (t.sk.tetrapakas)

• Vienreizējie papīra trauki

• Mājdzīvnieku pakaiši



MK184 Pašvaldība sadarbībā ar atkritumu apsaimniekotājiem, izveido 
dalītas savākšanas sistēmu bioloģiskiem atkritumiem:

• no 2021.gada 1.janvāra pienākums izveidot DVS bioloģiski noārdāmiem atkritumiem 
Pierīgas reģionā (Rīgā jau no 2020.gada 20.maija); 

• no 2024.gada 1.janvāra DVS visā Latvijas teritorijā;

MK 788 Bioloģisko atkritumu «pārstrāde»:
• Bioloģisko atkritumu kompostēšanas laukumos;

• zaļo un dārza atkritumu (200201) kompostēšanas vietās;

Bioloģisko atkritumu apstrāde ir pārstrāde, ja tiek saražots komposts vai 
digestāts, ko izmanto atbilstoši R10 – apstrāde augsnē, kas rada 
ekoloģiskus vai lauksaimniecības uzlabojumus;

No 2027.gada par pārstrādātu tiks uzskatīti tikai tādi bioloģiski noārdāmi 
atkritumi, ja tie ir dalīti savākti vai nodalīti to rašanās vietā; 

Normatīvo aktu nosacījumi

Vai prasības ir samērīgas, lai katrā 

pašvaldībā tiktu izbūvēts 

bioloģiski noārdāmo atkritumu 

kompostēšanas laukums?

Bioloģiski noārdāmo atkritumu 

beigu statuss, R10 piemērošana –

vai ir izpildāma? 



Nešķiroti sadzīves atkritumi un bioloģiskie atkritumi*

Tekstils Bīstamie

Citi

Bioloģiskie atkritumi 

un tiem pielīdzināmie  

Iepakojums



Savākšanas sistēma



Savākšanas sistēma

Atkritumu kompostēšana piemājas dārzā – videi draudzīgākais 

bio atkritumu apsaimniekošanas veids

BNA pieņemšana Clean R šķiroto atkritumu savākšanas 

laukumos – Vietalvas ielā 5 un Spilves ielā 8e, Rīgā

Konteiners BNA savākšanai par pazeminātu tarifu – gan 

daudzdzīvokļu namiem, gan privātpersonām

Virtuves atkritumu savākšana no HoReCa un tirdzniecības 

tīkliem



Pārstrāde

Komposts piemājas dārzā – ekoloģiski pareizākais un lētākais bio atkritumu     
apsaimniekošanas veids

Dārzu un parku atkritumi – tīrs materiāls, kvalitatīvs komposts 

No iedzīvotājiem, HoReCa un tirdzniecības tīkliem dalīti savāktie bio atkritumi

Bioloģiskie atkritumi no atkritumu šķirošanas centriem

Dārzi un 
parki

Iedzīvotāji 
un HoReCa

Mehāniski 
bioloģiskā 
apstrāde

Pārstrāde

Komposts Digestāts

Biogāze



Ko tālāk?

Nepieciešams izstrādāt metodoloģiju BNA beigu statusa 
noteikšanai, nosakot pieļaujamos izmantošanas veidus:

• Tīrais komposts no dārzu un parku atkritumiem

• Digestāts no iedzīvotāju, HoReCa un tirdzniecības 
segmenta

• Digestāts no mehāniski bioloģiskās pārstrādes

Zaļajam iepirkumam jākļūst par obligātu prasību nosakot 
iepirkumus, kur primāri jāizmanto no atkritumiem iegūts 
komposts un/vai digestāts, piemēram:

• Ceļu būvē

• Nelauksaimniecības zemju apzaļumošanā

• Pilsētvides apzaļumošanā



Retorikai / atvērtie jautājumi..

CIK pašvaldības šīs prasības spēj izpildīt? 

Vai Latvija IR gatava stingrāku prasību 

nodrošināšanai?

Kā to praktiski nodrošināt?

Kā atkritumu apsaimniekošanas reģionu 

reforma šo mērķu izpildi palīdzēs 

sasniegt?  





Būvniecība un 
atkritumu 

apsaimniekošana 



Priekšvārds

KATRĀ BŪVNIECĪBAS PROCESĀ RODAS 
ATKRITUMI !

JEBKURAI DARBĪBAI AR ATKRITUMIEM IR 
JĀBŪT ATĻAUJAI ! 



Būvniecības atkritumi

Būvniecībā radušos atkritumus iedalāmi pēc to 
radītājiem:

Sadzīvē radušies BA (no fiziskām personām) – AAL nosaka, ka 
pašvaldībai ir jārīko iepirkums uz sadzīves BA apsaimniekošanu 
(2016.gada grozījumi). 

BrAPUS sistēmai pakļautie BA (no juridiskām personām) –
jebkuram BA apsaimniekotājam – pārvadātājam ir jābūt 
reģistrētam un katra PZ ir jāreģistrē BRAPUS sistēmā. 



Hronoloģija un progress

2015.gadā nozare par šo aktīvi publiskajā telpā sāka runāt; 

2016.gada 5.decembrī tapa TS komisijas vides apakškomisijas uzdevums VARAM un 
EM:

• atbilstības novērtēšanas nosacījumu un kritēriju izvērtējums

• ZPI nosacījumi

2020.gadā grozījumi AAL

LASUA izstrādāti Būvniecības atkritumu beigu statusa kritēriji

«Cik gadi būs nepieciešami, lai nozarē tiktu piemēroti vienoti standarti?»



Robi

Necaurspīdīga sistēma – Nelegāli legālie atkritumu apsaimniekotāji – komersanti 
legāli var apsaimniekot būvniecības atkritumus bez atbilstošām atļaujām. Netiek sniegtas 
atskaites par radītajiem / apsaimniekotajiem atkritumiem;

Atkritumu apsaimniekošana būvniecības procesos ir formāla – nav darbību sinerģijas 
– vāja kontrole un uzraudzība – būvniecības procesos netiek veikta radīto atkritumu 
uzskaite, atkritumus pieņem kā izejvielas, būvnieki nodarbojas ar atkritumu 
apsaimniekošanu;

Atkritumu radītāja atbildība izvēlēties apsaimniekotāju, kam ir atbilstošas atļaujas;

«Būs pieprasījums – būs piedāvājums!»



Sistēmas problēmas

Atkrituma statusa piemērošana būvobjektos; 

Darbības ar «materiāliem» – faktiski ar 
atkritumiem;

Birokrātiskā sloga pieaugums PRET vides 
prasībām;

Nav sinerģijas starp iesaistītajām pusēm un 
nav atgriezeniskās saites (atkritumu uzskaite); 

Prioritātes – nevēlēšanās šo jautājumu virzīt;

Atbildības trūkums – darbības un bezdarbības 
sekas!

Aprites ekonomikas rīcības plāns „Noslēgt aprites loku – ES rīcības plāns pārejai uz 

aprites ekonomiku”. Šim rīcības plānam arī būtu jāveicina saskaņotība, atbilstība un 

sinerģija starp aprites ekonomiku un enerģētikas, klimata, lauksaimniecības, 

rūpniecības, kā arī pētniecības politikas virzieniem.



Atbildības

Atkritumu radītāja – izvēlēties atbilstošu apsaimniekotāju un apsaimniekošanas veidu;

Būvuzrauga – kontrolēt vai objektā vides prasības tiek ievērotas;

VVD – veikt pastiprināt kontroli objektā, atbilstības novērtējums vai plūsma ir 
izsekojama;

Atkritumu apsaimniekotāja – atbilstoši atkritumus apsaimniekot – atkritumu savācējs / 

pārvadātājs, šķirotājs, pārstrādātājs, apglabātājs – atbilstošas atļaujas, BrAPUS reģistrācija, ievade;

Pašvaldības – izvēlēties būvniecības atkritumu apsaimniekotāju iepirkuma kārtībā;

«Līdzsvars – veselais saprāts un visiem vienādi spēles noteikumi!»



Darbības

23.septembrī tika atklāts Clean R būvniecības 
atkritumu šķirošanas un pārstrādes centrs 
«Nomales»

• Būvniecības atkritumu pārstrāde materiālos;

• Stingras pārstrādes prasības, otrreizēji izmantojamu materiālu 
kvalitātes nosacījumi;

Būvniecības atkritumu savākšanas sistēmas 
iedzīvotājiem ieviešana (priekšapmaksas bigbag, 
loģistikas aplikāciju);

Atkritumu – OM barteris (būvniecības atkritumu 
apmaiņa pret pārstrādātajiem materiāliem);

Industriālās simbiozes platforma – apmaiņas 
«punkti»;

«Būvgružiem ir tiesības un iespējas 

pārtapt vērtīgos materiālos»

«Kas Tev atkritums, man izejviela!»



Sadarbības memorands 

Efektīvāka rīcība nelegālu darbību izbeigšanai 

Būvniecības atkritumu apsaimniekošanas sistēmas sakārtošana

Apņēmīgāka rīcība pārejai uz aprites ekonomiku

Ciešāka sadarbība ar zinātniski pētnieciskām organizācijām 
inovatīvu risinājumu radīšanai un ieviešanai;

Aktīvāks izglītojošais darbs, palielinot katra indivīda un 
sabiedrības atbildību Memoranda mērķis ir veidot ciešāku 

sadarbību starp pusēm, lai izveidotu 

efektīvu būvniecības atkritumu 

apsaimniekošanas sistēmu, kas 

reāli darbojas praksē.

LPS, VARAM, EM, VVD, LASUA, būvnieki 

un būvniecības materiālu ražotāji



Paldies!


