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Atkritumu apsaimniekošana 
un dalība tajā - jaunā 
Atkritumu apsaimniekošanas 
plāna skatījumā



Atkritumu definīcija

• Atkritumi — jebkurš priekšmets vai viela, no kuras tās valdītājs
atbrīvojas, ir nolēmis vai spiests atbrīvoties

(Atkritumu apsaimniekošanas likums)



Atkritumu veidi

• bīstamie atkritumi — atkritumi, kuriem piemīt viena vai
vairākas īpašības, kas padara tos bīstamus;

• sadzīves atkritumi — mājsaimniecībā, tirdzniecībā, 
pakalpojumu sniegšanas procesā vai citur radušies
atkritumi, ja tie īpašību ziņā ir pielīdzināmi mājsaimniecībās
radītajiem atkritumiem;

• ražošanas atkritumi — atkritumi, kas radušies ražošanas
procesā vai būvniecībā;



Kopsakarība starp iekšzemes kopprodukta pieaugumu un 
radīto atkritumu daudzumu 



Sadzīves atkritumu daudzums uz vienu iedzīvotāju ES 
valstīs



Atkritumu apsaimniekošanas plāni un atkritumu 
rašanās novēršanas programma

• (1) Atkritumu apsaimniekošanu veic atbilstoši atkritumu
apsaimniekošanas valsts plānam, reģionālajiem un pašvaldību
plāniem.

• (2) Ministru kabinets ar rīkojumu apstiprina atkritumu
apsaimniekošanas valsts plānu, kurā ir iekļauta atkritumu
rašanās novēršanas valsts programma, un atkritumu
apsaimniekošanas reģionālos plānus.

• (3) Vides ministrija kopā ar Ekonomikas ministriju izstrādā
atkritumu apsaimniekošanas valsts plānu, tai skaitā atkritumu
rašanās novēršanas valsts programmu.



Pārstrādāto sadzīves un iepakojuma atkritumu daudzuma 

izmaiņas no 2004. -2014. gadam, ES 



.



ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS VALSTS PLĀNS 
2021. – 2028. GADAM
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija,2020

• Plāns pēctecīgi turpina Atkritumu apsaimniekošanas
valsts plānā 2013.-2020. gadam noteiktos rīcībpolitikas
virzienus, kā arī nosaka jaunus virzienus un pasākumus,
kuri nepieciešami, lai sasniegtu starptautiskajos un
nacionālajos politikas plānošanas dokumentos un
normatīvajos aktos noteiktās saistības un mērķus.

• Atkritumu apsaimniekošanas pārvaldībā ir jārisina
iepriekšējā plāna laikā neatrisinātie uzdevumi, kas saistīti
ar atkritumu uzskaites un statistikas datu kvalitāti,
efektīvāku kontroli un visu pušu atbilstošu iesaisti un
atbildību.



ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS VALSTS PLĀNS 
2021. – 2028. GADAM
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija,2020

• Prasība pēc jauna veida datiem (pārtikas atkritumi katrā no
aprites posmiem; atkārtotas izmantošanas un labošanas statistika
u.tml.) vēl vairāk aktualizē minētos uzdevumus.

• Nepieciešamība pēc IT tehnoloģijās balstītiem risinājumiem un
nozares pārvaldības neatliekama digitalizācija ir būtisks
priekšnosacījums, lai Latvija ietu līdzi laikmetam un pilnībā
pārvaldītu tās pārziņā esošo informācijas plūsmu par materiāliem,
kas ir svarīgi ne tikai tautsaimniecībai, bet arī mūsu starptautiskās
saistības attiecībā uz atkritumu pārvadājumu pārrobežu kontroli.



Plānā paredzamie uzdevumi
Nr. Atkritumu  kategorijas Vērtība, 

(bāzes gads)

Atkritumu apsaimniekošanas mērķi pa gadiem , %

2023 2025 2029 2030 2035

Direktīva 2008/98/EK1

1. Izveidota dalītas savākšanas sistēma:

1.1. Bioloģiskajiem atkritumiem x

1.2. Tekstilatkritumiem x

1.3 Sadzīves bīstamajiem atkritumiem

2. Pārstrādātie sadzīves atkritumu 

daudzumi(% no radītā)

43,8 % 

(2018)

55 - 60 65

Direktīva 1994/62/EK

3. Pārstrādātie kopējie izlietotā 

iepakojuma daudzumi (% no radītā):

58,82% 

(2018)

65% 70

3.1. Plastmasa 35,81% 50 55

3.2. Koks 27,31% 25 30

3.3. Metāli 71,34% 70 80

3.4. Alumīnijs 50 60

3.5. Stikls 68,84% 70 75

3.6. Papīrs un plastmasa 82,89% 75 85



Plānā paredzamie uzdevumi
Nr. Atkritumu  kategorijas Vērtība, 

(bāzes gads)

Atkritumu apsaimniekošanas mērķi pa gadiem , %

2023 2025 2029 2030 2035

Direktīva 2019/904/ES

4. Savāktais izlietotā vienreiz lietojamā 

plastmasas dzērienu iepakojuma 

apjoms (% no attiecīgajā gadā tirgū 

laisto dzērienu attiecīgā iepakojuma 

apjoma)

77 90

Direktīva 1999/31/EK

5. Poligonos apglabātais sadzīves 

atkritumu daudzums (% no radītā 

sadzīves atkritumu daudzuma)

63,8% (2019) 10 %



Atkritumu apsaimniekošanas valsts plāna kvalitatīvie un 

kvantitatīvie mērķi  :

• 1.1.Mērķis: līdz 2025. gada 1. janvārim izveidota dalītas savākšanas
sistēma tekstilmateriāliem;

• 1.2.Mērķis: līdz 2025. gadam atkārtotai izmantošanai sagatavoto un
pārstrādāto sadzīves atkritumu apjomu palielināts vismaz līdz 55 % pēc
masas;

• 1.3.Mērķis: ieviesti pasākumi, kas nodrošina virzību uz mērķi , ka līdz 2030.
gadam atkārtotai izmantošanai sagatavoto un pārstrādāto sadzīves atkritumu
apjoms tiek palielināts vismaz līdz 60 % pēc masas;

• 1.4.Mērķis: līdz 2025.gada 1. janvārim izveidota dalītas savākšanas
sistēma sadzīves bīstamajiem atkritumiem;

• 1.5.Mērķis: līdz 2023. gada 31. decembrim nodrošināts, ka bioloģiskie
atkritumi ir vai nu pārstrādāti rašanās vietā, vai dalīti savākti un
nodoti pārstrādei;

• 1.6.Mērķis: ieviesti pasākumi, kas nodrošina, ka vismaz 70 % pēc svara
nebīstamo būvgružu un ēku nojaukšanas atkritumi, sagatavoti
atkārtotai izmantošanai, pārstrādei un citai materiāla reģenerācijai, tostarp
aizbēršanai;

• 2.1.Mērķis: ieviesti pasākumi, kas nodrošina virzību uz mērķi līdz 2035.
gadam nodrošināt, ka poligonos apglabāto sadzīves atkritumu īpatsvars
ir samazinājies līdz 10 % no kopējā radīto sadzīves atkritumu
daudzuma (pēc svara);

• 3.1.Mērķis: ieviesti pasākumi, kas nodrošina līdz 2025.gada 31.decembrim
tiek pārstrādāti 60% no izlietotā iepakojuma gadā un tiek sasniegti
normatīvajos aktos noteiktie minimālie pārstrādes mērķi konkrētām
atkritumu plūsmām;



AAR optimizācijas 5 AAR modelis



Iesaistāmies šķirotu atkritumu savākšanā !



Paldies par uzmanību!

Ar jautājumiem griezties pie:

Latvijas  Atkritumu saimniecības asociācijas, Rīgā, Kuršu ielā 

9-2, LV 1006

e pasts: bendere@lasa.lv;

tel. 29171599


