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Dalītā atkritumu vākšana
Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas 

organizēšanu savā administratīvajā 
teritorijā ir atbildīgas pašvaldības (AAL):

1. organizē sadzīves atkritumu, to skaitā 
sadzīvē radušos bīstamo atkritumu, 
apsaimniekošanu atbilstoši atkritumu 
apsaimniekošanas valsts un reģionālajiem 
plāniem savā administratīvajā teritorijā;

2. izdod saistošus noteikumus, kas reglamentē 
sadzīves atkritumu apsaimniekošanu savā 
administratīvajā teritorijā, savas 
administratīvās teritorijas dalījumu 
sadzīves atkritumu apsaimniekošanas 
zonās, prasības atkritumu savākšanai, 
pārvadāšanai, pārkraušanai un 
uzglabāšanai, kā arī kārtību, kādā veicami 
maksājumi par šo atkritumu 
apsaimniekošanu;

3. organizē atkritumu dalītu vākšanu savā 
administratīvajā teritorijā.



Dalītā atkritumu vākšana

Vienkāršība un ērtība ir galveni faktori, kas iesaista iedzīvotājus šķirošanā!
• Pašvaldībām ir jāmudina iedzīvotājus šķirot visu, ko iespējams. Turklāt 

pašvaldībām ir jāizvērtē materiālu savākšanas un pārstrādes izmaksas 
salīdzinājumā ar iespējamo finansiālo ieguvumu, samazinot izmaksas poligoniem 
un pārdodot pārstrādājamo materiālu.”

• Mums ir jāmācās no Mid Ulster pašvaldības, kas šķirošanas jomā ir pirmajā vietā 
Ziemeļīrijā. Šajā pašvaldībā stikls tiek jaukts ar citu šķirojamo materiālu un 
salīdzinājumā ar citām pašvaldībām, šī pašvaldība bija sasniegusi Eiropas 
Savienības Direktīvā noteikto 50% rādītāju jau 2 gadus pirms noteiktā termiņa 
2020. gadā.

• Mid Ulster gadu no gada palielina šķiroto atkritumu daudzumu, tas nozīmē, ka 
viņu izvēlētie paņēmieni strādā!





Dalītā atkritumu vākšana un depozīta 
sistēma

• Esošās sistēmas papildināšana vai paralēla sistēma?
• Uz kādu apjomu attieksies obligātās dzērienu depozīta 

sistēmas iepakojumu ieviešana no kopējā atkritumu 
apjoma valstī?

• Sistēmas ieviešanas un ikgadējās izmaksas? Kas tās 
segs? Vai citas AA izmaksas pieaugs/nepieaugs?

• Latvijas tirgū esošo dzērienu pudeles un kas tad īsti 
iekļausies  depozīta sistēmā? 

• Vai pakalpojums būs pieejams visā Latvijā?
• Vai kopējie atkritumu pārstrādes rādītāji Latvijā tiks 

uzlaboti?
• …???



Valstis (iest.ES gads), kur ir DS/ 

pievienošanās gads  

Sistēma nav  

Belgium (1958) Ir dažiem 

veidiem 

Austria (1995) 

Croatia (2013) Ir no 2005 Bulgaria (2007) 

Denmark (1973) Ir 2002, 

diskusijas par lietderību 

Cyprus (2004) 

Estonia (2004) Ir 2005 Czech Republic (2004) 

Finland (1995) Ir PET 2008, 

bundžas 1996 

France (1958) 

 

Germany (1958) Ir 2003 

 

Domā atteikties, jo 

dārgi!! 

Lithuania (2004) Ir 2016 Greece (1981) 

Malta (2004) Ir dažiem veidiem 

(atkritumu nodoklis) 

Hungary (2004) 

 (ir atkritumu nodoklis) 

Sweden (1995) Ir bundžas 1984 

un PET 1994 

Ireland (1973) 

 

Norvēģija Ir 1999 Italy (1958) 

 Latvia (2004) 

 Luxembourg (1958) 

Netherlands (1958) mazajam 

iepakojumam bija jau 1993., 

lielajām 1,5 l pudelēm 2006 

 sistēmas noriets, plāno 

tuvākā laikā atteikties! 

 Poland (2004) 

 Portugal (1986) 

 Romania (2007) 

 Slovakia (2004) 

 Slovenia (2004) 

 Spain (1986) 

 United Kingdom (1973) 
 



Ilgstoša problēma- automašīnu 
nolietotās riepas.

• Ieved Latvijā legāli ~ 16 tūkst to, kāds apjoms 
piedalās RAS?

• Vai godīga attieksme pilnā ciklā, vai Atbildības 
sistēma darbojas fragmentāri?

• Atkritumu poligonos uzkrātas ap 1500 to riepu! 
Cik vēl ārpus tiem??? (KOPĀ 100 000to?)

• Zaļais publiskais iepirkums (ZPI):
• Spēļu un sporta laukumu segums.

• Gumijotais asfalts 

• Trokšņu aizsargbarjeras u.c.

4) Zaļā publiskā iepirkuma plašāka lietojuma 
veicināšana, t.sk. pārstrādātu riepu gala produktu 
izmantošanu  
Normatīvā regulējuma zaļā publiskā iepirkuma jomā 
pilnveide, tai skaitā papildinot ar jaunu iepirkuma 
kritēriju izstrādi bērnu rotaļu un sportam 
laukumiem.  

 





Bioloģiski noārdāmie atkritumi

Līdz 2020. gada 31. decembrim jāizveido dalītas 
savākšanas sistēmu bioloģiski noārdāmiem 
atkritumiem.

Eiropas Komisijas agrīnā brīdinājuma ziņojuma 
rekomendācijas: ieviest bioatkritumu obligātu 
dalītu savākšanu un pieņemt normatīvos aktus 
par komposta standartiem, kas veicinātu 
komposta un digestāta plašāku izmantošanu. 
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