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1 . Reģionālā atkritumu apsaimniekošanas plāna mērķis un 
uzdevumi 
 

Reģionālā atkritumu apsaimniekošanas plāna (turpmāk tekstā – RAAP) izstrādes 

mērķis ir Liepājas reģiona atkritumu apsaimniekošanas sistēmas pilnveidošana, pēc 

iespējas samazinot atkritumu un to apsaimniekošanas radīto ietekmi uz vidi. RAAP ir 

iekļauti galvenie mērķa sasniegšanai veicamie pasākumi, iesaistīto pušu pienākumu 

un atbildības sadalījums. RAAP paredzēto pasākumu īstenošanas sagaidāmais 

rezultāts ir atkritumu apsaimniekošana, ievērojot aktuālās vides aizsardzības prasības 

un izmantojot labākos pieejamajos risinājumus. 

 

RAAP specifiskie mērķi ir: 

Attiecībā uz jau radītajiem atkritumiem nodrošināt, ka:  

- atkritumi nav bīstami vai arī tie rada nelielu risku videi un veselībai;  

- lielākā daļa atkritumu tiek atgriezti atpakaļ ekonomiskajā apritē, it īpaši 

izmantojot pārstrādi, vai arī tiek atgriezti vidē noderīgā (piemēram, komposts) 

vai nekaitīgā formā;  

- apglabājamo atkritumu daudzums tiek samazināts līdz minimumam un 

atkritumi tiek utilizēti cilvēku veselībai un videi drošā veidā; 

- atkritumi tiek apstrādāti pēc iespējas tuvāk to rašanās vietām. 

 

Organizējot, plānojot un veicot atkritumu apsaimniekošanu, jāievēro šādas prasības 

minētajā prioritārajā secībā: 

- jānovērš atkritumu rašanās cēloņi, tai skaitā jāattīsta resursus saudzējošas 

tehnoloģijas; 

- jāsamazina atkritumu daudzums (apjoms) un bīstamība;  

- atkritumi jāpārstrādā, jāiegūst atkārtoti izmantojami materiāli un enerģija; 

- atkritumi jāapglabā tā, lai netiktu apdraudēta cilvēku dzīvība un veselība, vide, 

kā arī personu manta. 

RAAP veicina šādu Atkritumu apsaimniekošanas valsts plānā 2013.-2020.gadam un 

Eiropas Komisijas [2] noteikto prioritāšu ieviešanu:  

1) atkritumu reģenerācijas veicināšanu paplašinot un attīstot atkritumu dalītās 

vākšanas sistēmu;  

2) atkritumu reģenerāciju, nodrošinot lielāka apjoma un materiālu sagatavošanu 

reģenerācijai.  

 

Tāpat RAAP izpildes ietvaros tiks veikta organizatoriskās struktūras pilnveidošana, 

turpināsies darbs ar sabiedrību dažādos virzienos (atkritumu rašanās novēršana, dalītā 

vākšana, ieguvumi no atkritumu reģenerācijas u.c.). 

 

RAAP darbību nosaka Atkritumu apsaimniekošanas likuma III nodaļa, kā arī 

2011.gada 12.jūlija Ministru kabineta noteikumi Nr.564 „Noteikumi par atkritumu 

apsaimniekošanas valsts un reģionālajiem plāniem un atkritumu rašanās novēršanas 
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valsts programmu”, kur noteikts plāna saturs, tā apspriešanas un apstiprināšanas 

kārtība. Atkritumu apsaimniekošanas plānos iekļauj informāciju par:  

- reģionu, uz kuru attiecas reģionālais atkritumu apsaimniekošanas plāns, tā 

mērķiem un pasākumiem šo mērķu sasniegšanai; 

- atkritumu apsaimniekošanas raksturojumu, iekļaujot atkritumu 

apsaimniekošanas sistēmas analīzi; 

- prognozi par atkritumu plūsmu attīstību; 

- pasākumiem, kas jāveic, lai uzlabotu atkritumu sagatavošanu atkārtotai 

izmantošanai, to pārstrādi, reģenerāciju un apglabāšanu, neradot draudus videi; 

- izvērtējums par atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstību, arī par papildus 

nepieciešamo infrastruktūru dalītai atkritumu savākšanai, par nepieciešamām 

jaunām atkritumu reģenerācijas vai apglabāšanas iekārtām un par esošo 

reģenerācijas vai apglabāšanas iekārtu slēgšanu, paredzēto iekārtu jaudu un to 

atrašanās vietas noteikšanas kritērijiem; 

- reģionālā atkritumu apsaimniekošanas plāna izpildi atbildīgās institūcijas; 

- reģionālajā atkritumu apsaimniekošanas plānā paredzēto pasākumu īstenošanai 

pieejamo un papildus nepieciešamo finansējumu un tā avotiem, ieskaitot 

uzturēšanas izmaksas; 

- izvērtējumu par plāna atbilstību normatīvajiem aktiem atkritumu 

apsaimniekošanas jomā un to, kādā veidā plānā iekļautie pasākumi veicinās 

normatīvajos aktos noteikto mērķu sasniegšanu. 

 

Atbilstoši noteikumu prasībām, atkritumu apsaimniekošanas reģionālajā plānā 

jāiekļauj informācija par sadzīves atkritumiem, tai skaitā bioloģiski noārdāmiem 

atkritumiem, ražošanas, bīstamajiem, naftas produktu, bateriju un akumulatoru 

elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem, nolietotiem transportlīdzekļiem, 

ārstniecības iestāžu un veterinārmedicīnas, polihlorētos bifenilus un polihlorētos 

terfenilus saturošiem un būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumiem. 
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2. Vispārīgā informācija par Liepājas reģionu  

2.1. Liepājas reģiona teritorija un iedzīvotāji  
 

Liepājas atkritumu apsaimniekošanas reģiona (turpmāk – AAR) teritorija ir noteikta 

iepriekšējā reģionālajā atkritumu apsaimniekošanas plānošanas dokumentā - Liepājas 

reģionālajā atkritumu apsaimniekošanas plānā 2008 – 2013. gadam, kas tika 

apstiprināts ar MK 2008.gada 19. novembra rīkojumu Nr. 718, kā arī Atkritumu 

apsaimniekošanas valsts plānā, 2013.-2020. gadam (apstiprināts LR MK 21.03.2013. 

rīkojumu Nr. 100) 1 un Ministru kabineta 2013.gada 25.jūnija noteikumos 

Nr.337 "Noteikumi par atkritumu apsaimniekošanas reģioniem” un tas ietver 

sekojošas pašvaldības: Liepājas pilsēta, Aizputes, Brocēnu, Durbes, Grobiņas, Nīcas, 

Pāvilostas, Priekules, Rucavas, Saldus, Skrundas, Vaiņodes novadus un Kuldīgas 

novada Laidu pagastu. Bez republikas nozīmes pilsētas - Liepājas reģionā ir sekojošas 

pilsētas: Aizpute, Grobiņa, Pāvilosta, Priekule, Skrunda, Saldus, Brocēni.  

Liepājas AA reģiona kopējā platība ir 6410,1 km2 vai 9,9% no valsts kopējās 

teritorijas. Lauku teritorija aizņem 6305,4 km2 jeb 98,4% no reģiona kopplatības, 

pilsētu teritorijas aizņem tikai 104,7 km2 jeb 1,6% no reģiona kopplatības.  

 

Liepājas reģiona iedzīvotāju skaits 2013. gadā bija 145 667, tas ir 7,28% no kopējā 

visas valsts iedzīvotāju skaita (2014. gada sākumā Latvijā iedzīvotāju skaits sastādīja 

2 001 468). Reģionā esošajā republikas nozīmes pilsētā Liepājā 2014.gadā dzīvo 

vairāk nekā 71 tūkstoši iedzīvotāju, kas, kopā ar gandrīz 25 tūkstošiem iedzīvotāju 

Saldus novadā, sasniedz virs 97 000 iedzīvotāju. Tas norāda, ka reģiona pilsētvidē 

dzīvo vairāk nekā puse reģiona iedzīvotāju. Iedzīvotāju blīvums svārstās no 4 

Rucavas novadā līdz 1058 iedzīvotājiem uz kvadrātkilometru Liepājā.  

1.1.tabula. Liepājas AAR teritoriāli administratīvais iedalījums, 2014. gads 

Pašvaldība Iedzīvotāju skaits Platība, km2 
Iedzīvotāju blīvums, 

iedz./km2 

Liepāja 71 926 68 1058 

Aizputes novads 9 023 640 14 

Brocēnu novads 5 828 496 12 

Durbes novads 2 921 320 9 

Grobiņas novads 9 051 490 18 

Nīcas novads 3 482 351 10 

Pāvilostas novads 2 742 515 5 

Priekules novads 5 663 520 11 

Rucavas novads 1 711 448 4 

Saldus novads 24 494 1682 15 

Skrundas novads 5 142 557 9 

Vaiņodes novads 2 520 307 8 

Laidu pagasts 1 164 115 10,12 

Kopā 145 667   

 

1 Plāna izstrādes laikā ir saņemta Laidu pagasta pārvaldes vēstule, kurā norādīts, ka Laidu pagasts ir pieņēmis lēmumu 

pievienoties Ventspils atkritumu apsaimniekošanas reģionam. Tomēr plāna projektā, saskaņā ar spēkā esošajām, 

normatīvajos aktos (2013.gada 25.jūnija noteikumi Nr.337 "Noteikumi par atkritumu apsaimniekošanas reģioniem”) 

noteiktajām atkritumu apsaimniekošanas reģionu robežām, Kuldīgas novada Laidu pagasts ir ietverts Liepājas AAR sastāvā, 

attiecīgi līdz grozījumu izdarīšanai minētajos Ministru kabineta noteikumos Laidu pagasts tiks akceptēts kā Liepājas AAR 

teritorija.  

http://varam.gov.lv/in_site/tools/download.php?file=files/text/Likumd/atkritumi//14_08_2013_Atkritumi.zip
http://varam.gov.lv/in_site/tools/download.php?file=files/text/Likumd/atkritumi//14_08_2013_Atkritumi.zip
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Ilustratīvi Liepājas atkritumu apsaimniekošanas reģions ar tā teritoriālo iedalījumu 

attēlots 1.attēlā.  

 

 

 

1.attēls Liepājas atkritumu apsaimniekošanas reģiona teritoriālais iedalījums.  

2.2. Demogrāfiskā prognoze līdz 2020. gadam  
 

Saskaņā ar Liepājas reģiona atkritumu apsaimniekošanas plānā 2008-2013.gadam 

[12] izmantoto demogrāfisko prognozi iedzīvotāju skaitam reģionā 2013. gadā jābūt 

167,4 tūkstoši. Statistikas dati par iedzīvotāju skaitu administratīvajās teritorijās 2013. 

gadā, liecina, ka kopējais reģiona iedzīvotāju skaits ir 148,5 tūkstoši - šis fakts liecina, 

ka prognozes sagatavošanā izmantotie koeficienti ir pārāk optimistiski un neatbilst 

faktiskajai situācijai. 

Sagatavojot iedzīvotāju skaita prognozi periodam 2014.-2020. gads, izmantotas 

Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūta sagatavotās prognozes iedzīvotāju 

skaita izmaiņām Latvijā laika posmā līdz 2030. gadam, kas atspoguļotas pētījumā 

„Demogrāfiskās prognozes Rīgā un Pierīgā” [13]. Šajā pētījumā pieejamā informācija 

neraksturo potenciālās izmaiņas katrā pašvaldībā vai reģionā atsevišķi, tādēļ visam 

Liepājas atkritumu apsaimniekošanas reģionam, izņemot Liepājas pilsētu, kur 

izmantota Liepājas pilsētas attīstības plānošanas dokumentos ietvertā prognoze, tiks 

piemēroti vienoti koeficienti, kas ir sekojoši; 

- Iedzīvotāju skaita izmaiņas laika posmā 2013.-2014. gads – 0,61 %/gadā; 

- Iedzīvotāju skaita izmaiņas laika posmā 2015.-2020. gads – 0,71 %/gadā. 

Demogrāfiskā prognoze Liepājas atkritumu apsaimniekošanas reģionam laika periodā 

no 2014.-2020. gadam atspoguļota tabulā 1.2. 
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 1.2.tabula. Demogrāfiskā prognoze Liepājas AAR 2014.-2020.g 

Administratīvā  
teritorija 

Gads/iedz. sk.  

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Liepājas pilsēta 71 926 71 605 71 284 70 963 70 642 70 321 70 000 

Aizputes novads 9 023 8 959 8 895 8 832 8 769 8 707 8 645 

Brocēnu novads 5 828 5 787 5 746 5 705 5 664 5 624 5 584 

Durbes novads 2 921 2 900 2 880 2 859 2 839 2 819 2 799 

Grobiņas novads 9 051 8 987 8 923 8 860 8 797 8 734 8 672 

Nīcas novads 3 482 3 457 3 433 3 408 3 384 3 360 3 336 

Pāvilostas  novads 2 742 2 723 2 703 2 684 2 665 2 646 2 627 

Priekules novads 5 663 5 623 5 583 5 543 5 504 5 465 5 426 

Rucavas novads 1 711 1 699 1 687 1 675 1 663 1 651 1 639 

Saldus novads 24 494 24 320 24 147 23 976 23 806 23 637 23 469 

Skrundas novads 5 142 5 105 5 069 5 033 4 998 4 962 4 927 

Vaiņodes novads 2 520 2 502 2 484 2 467 2 449 2 432 2 415 

Laidu pag. 1 164 1 156 1 148 1 139 1 131 1 123 1 115 

KOPĀ 145 667 144 823 143 982 143 144 142 311 141 481 140 654 

2.3. Mājsaimniecības maksātspējas novērtējums  
 

Kā norādīts Atkritumu apsaimniekošanas valsts plānā 2013.-2020. gadam, 

salīdzinājumā ar citiem mājsaimniecību patēriņa izdevumiem, sadzīves atkritumu 

apsaimniekošana sastāda 0,7% uz vienu personu gadā Latvijā. Aprēķins veikts, 

pamatojoties uz to, ka mājsaimniecības patēriņa izdevumi 2011. gadā, rēķinot vidēji 

uz vienu mājsaimniecības locekli mēnesī, bija 268 EUR, kā liecina Centrālās 

statistikas pārvaldes apkopotā informācija par privāto mājsaimniecību patēriņa 

izdevumiem 2011. gadā. [1] Saskaņā ar starptautiskajiem standartiem izdevumi par 

atkritumu apsaimniekošanu nevar pārsniegt 1% no mājsaimniecības budžeta, tātad 

pastāv vēl teorētiska iespēja reģionā paaugstināt pakalpojuma izmaksas slieksni.   

2011. gadā Kurzemes plānošanas reģionā strādājošo mēneša vidējā bruto darba 

samaksa sastādīja 559 EUR, savukārt neto samaksa – 404 EUR [8].  

Mājsaimniecību rīcībā esošie ienākumi Kurzemes plānošanas reģionā 2011. gadā 

mēnesī [8] vidēji uz vienu mājsaimniecību sastādīja 702,9 EUR; savukārt vidēji uz 

vienu mājsaimniecības locekli – 294,31 EUR, kas norāda uz plānošanas reģiona 

labāku ekonomisko situāciju, nekā Latvijā kopumā.  

Saskaņā ar Centrālās statistiskas pārvaldes datu bāzē sniegtajiem datiem, 2011. gadā 

mājsaimniecību īpatsvars Kurzemes plānošanas reģionā, kuras naudas trūkuma dēļ 

nevarēja atļauties segt atsevišķas izmaksas, piemēram, segt komunālo pakalpojumu 

rēķinus, īri vai atmaksāt kredītus sasniedza 25%, [8] tomēr jāņem vērā, ka šie dati ir 

pieejami tikai par Kurzemes plānošanas reģionu kopumā, nevis par konkrēto Liepājas 

atkritumu apsaimniekošanas reģionu.   
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3. Liepājas reģiona atkritumu saimniecības raksturojums 
 

Nodaļā sniegta informācija, kas raksturo pašreizējo situāciju atkritumu 

apsaimniekošanas sektorā Liepājas AAR. Galvenie faktori, kas nosaka sistēmas 

darbību un tās efektivitāti, pirmkārt, ir atkritumu ražošanas dinamika, t.sk. atkritumu 

ražošana summāri, kā arī saražotais atkritumu daudzums uz vienu iedzīvotāju, sadzīvē 

radušos atkritumu (mājsaimniecības un tiem pielīdzināmie atkritumi) sastāvs, 

tautsaimniecības / ražošanas sektoru radīto atkritumu daudzums un sastāvs. Otrkārt 

faktors, kas nosaka sistēmas darbības efektivitāti ir atkritumu apsaimniekošanai 

pieejamā infrastruktūra – t.sk. sadzīves atkritumu savākšana un pārvadāšana, 

atkritumu dalītās vākšanas pakalpojuma nodrošinājums, infrastruktūra atkritumu 

reģenerācijas darbību veikšanai, infrastruktūra drošai atkritumu apglabāšanai. 

Papildus aspekts, kas atstāj ietekmi uz sistēmas darbību ir organizatoriskā struktūra – 

pienākumu un atbildības sadalījums attiecībā uz atkritumu apsaimniekošanas sektorā 

noteikto prasību izpildi.  

 

Nodaļā sniegtā informācija sagatavota balstoties uz AAR pašvaldību un atkritumu 

apsaimniekošanas uzņēmumu aptaujas rezultātiem, valsts statistikas pārskatā „3A – 

Atkritumi” apkopoto informāciju un publiski pieejamajiem informācijas avotiem.  

 

3.1. Atkritumu apsaimniekošanas sistēmas struktūra Liepājas AAR 
 

Esošā atkritumu apsaimniekošanas sistēmas organizatoriskā struktūra ietver sekojošas 

iesaistītās puses un to pienākumus: 

 

- Pašvaldības – organizē atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšanu, 

t.sk. atkritumu dalīto vākšanu, tās administratīvajā teritorijā, izdot saistošos 

noteikumus, kas nosaka atkritumu apsaimniekošanas kārtību tās 

administratīvajā teritorijā un kontrolē šo noteikumu izpildi; 

- Atkritumu apsaimniekošanas komersanti – nodrošina fizisko atkritumu 

savākšanas, dalītās savākšanas, videi kaitīgu preču savākšanas un pārvadāšanas 

pakalpojumus atkritumu radītājiem. Atkritumu apsaimniekošanas komersanti 

pakalpojumu sniedz atbilstoši ar pašvaldību un atkritumu radītājiem noslēgto 

līgumu nosacījumiem un ievērojot prasības, kas izvirzītas kompetento iestāžu 

izsniegtajās atļaujās atkritumu apsaimniekošanas darbību veikšanai; 

- Atkritumu ražotāji – atkritumu ražotāju pienākums ir iesaistīties centralizētajā 

atkritumu apsaimniekošanas sistēmā, slēgt līgumu ar atkritumu 

apsaimniekošanas komersantu par radīto atkritumu izvešanu un attiecīgi segt 

izmaksas, kas saistītas ar šo atkritumu apsaimniekošanu; 

- Kontrolējošās un pārraugošās institūcijas – atkritumu apsaimniekošanas darbību 

atbilstību saistošo normatīvo aktu prasībām uzrauga Valsts vides dienesta 

Liepājas reģionālā vides pārvalde. Institūcijas kompetencē ir atļauju 

piesārņojošu darbību veikšanai un atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu 

sniegšanai izsniegšana un atļaujās noteikto prasību izpildes uzraudzība.  

 

Papildus minētajiem sistēmas dalībniekiem sistēmas ietvaros darbojās arī izlietotā 

iepakojuma, videi kaitīgo preču un elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu 

apsaimniekošanas organizācijas, kas pēc būtības īsteno ražotāja atbildības principa 

uzliktos pienākumus attiecībā uz minēto atkritumu grupu reģenerācijas mērķu 

sasniegšanu, sabiedrības izglītošanas un informēšanas pasākumu īstenošanu. Tāpat 
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sistēmas ietvaros darbojās atkritumu tirgotāji, kas uzpērk tālākai realizācijai 

atkritumus, kas izmantojami kā otrreizējās izejvielas.  

 

Kopumā vērtējot, atkritumu apsaimniekošanas sistēma darbojas autonomi katras 

pašvaldības teritorijā – katrai no AAR pašvaldībām ir noslēgts līgums ar atkritumu 

apsaimniekošanas pakalpojumu sniedzēju, kas nodrošina pakalpojumu atbilstoši 

līguma nosacījumiem. Tajā pašā laikā, salīdzinot dažādas pašvaldības, redzamas 

būtiskas atšķirības gan iedzīvotāju skaita ziņā (skat. nodaļu 2.1.), gan attiecīgi 

saražoto atkritumu apjomos, attiecīgi ir pamats apgalvot, ka dažādās pašvaldībās 

līdzvērtīga atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma nodrošināšana prasa atšķirīgu 

resursu patēriņu ar vispārēju tendenci, pie vienādām prasībām pakalpojuma izmaksām 

pieaugt apgriezti proporcionāli savācamajam atkritumu apjomam. Kas attiecās uz 

atkritumu reģenerācijas pasākumiem, t.sk. atkritumu dalīto vākšanu, tad arī šajā 

aspektā pakalpojuma nodrošināšana galvenokārt atkarīga no atkritumu 

apsaimniekošanas komersanta iespējām sniegt pakalpojumu, kas arī faktiski ir 

pakārtotas potenciāli savācamajiem atkritumu apjomiem. 

 

Vienojošais elements atkritumu apsaimniekošanas sistēmā Liepājas AAR ir 

reģionālais sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Ķīvītes”, kur apsaimniekotājs 

– kapitālsabiedrība SIA „Liepājas RAS” ir reģiona pašvaldību dibināts uzņēmums un 

uzņēmuma kapitāla daļu īpašnieces ir reģiona pašvaldības2. Šis pašvaldību uzņēmuma 

piemērs demonstrē veiksmīgu praksi, kā pašvaldības savstarpēji vienojoties un 

sadarbojoties spēj nodrošināt būtisku atkritumu apsaimniekošanas funkciju, kas uz 

vienlīdzīgām tiesībām ir pieejama visām reģiona pašvaldībām. Papildus jāatzīmē, ka 

pašvaldību uzņēmums „Liepājas RAS” jau iepriekšējā plānošanas periodā, saskaņā ar 

Liepājas reģionālo atkritumu apsaimniekošanas plānu 2008-2013. gadam [12] ir 

īstenojis virkni atkritumu apsaimniekošanas infrastruktūras attīstības pasākumu (skat. 

nodaļu 4.), kas sniedz ieguldījumu visa Liepājas AAR (visu reģiona pašvaldību) 

atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstībā.  

 

3.2. Atkritumu apsaimniekošanas sistēmu raksturojošie indikatori 
 

Kopsavilkums par atkritumu apsaimniekošanas sistēmu atbilstoši plāna izstrādes brīdī 

sniegtajiem pašvaldību un atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumu sniegtajai 

informācijai pieejams 3.1.tabulā. 

 

3.1.tabula Liepājas reģiona atkritumu apsaimniekošanas sistēmas kopsavilkums 

Pašvaldība 
2012.gadā 

savāktie SA 
atkritumi, t 

DV punktu skaits DV laukumi Citi 

Liepāja 23 839 104 1 Šķir. līn. 

Aizputes nov. 1 462 3 0 0 

Brocēnu nov. 
11 365 

17 1 Šķir. līn. 

Saldus nov. 68 0 0 

Durbes nov. 370 1 0 0 

Grobiņas nov. 1 914 3 1 0 

Nīcas nov. 545 10 1 0 

Pāvilostas nov. 412 3 0 0 

 

2 Izņemot Brocēnu un Saldus novadus, kas Liepājas AAR pievienojās pēc SIA „Liepājas RAS” dibināšanas.  
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Priekules nov. 609 4 0 0 

Rucavas nov. 177 7 0 0 

Skrundas nov. 1 231 2 0 0 

Vaiņodes nov. 281 2 0 0 

Laidu pag. 181 2 0 0 

Kopā 42 386 226 4 2 

 

Plāna izstrādes brīdī AAR strādā 5 sadzīves atkritumu savācēji, kopējais savākto 

sadzīves atkritumu daudzums sastāda 42 386 tonnas 2012.gadā.  

  
Centralizētas atkritumu apsaimniekošanas pakalpojums ir pieejams visiem reģiona 

iedzīvotājiem un visu atkritumu radītāju pienākums ir slēgt līgumus par pakalpojuma 

saņemšanu un viņi ir tiesīgi izmantot reģionā esošo atkritumu apsaimniekošanas 

sistēmu. Par iesaistīšanos pašvaldības atkritumu apsaimniekošanas sistēmā ir atbildīgs 

ikviens atkritumu radītājs – tas noteikts gan normatīvajos aktos, gan pašvaldību 

saistošajos noteikumos, ko jāpieņem visām reģiona pašvaldībām. Tālākā kontrole par 

līgumu slēgšanu starp atkritumu radītāju un pašvaldības izvēlēto atkritumu 

apsaimniekotāju ir pašvaldību atbildība. Atbilstoši pašvaldību sniegtajiem datiem 

centralizētajā atkritumu apsaimniekošanas sistēmā iesaistīto atkritumu radītāju skaits  

AAR sastāda 94% Liepājā, mazāks tas ir citās pašvaldībās, piemēram, Priekulē – 80% 

iedzīvotājiem un 75% juridiskām personām vai Rucavā – gan iedzīvotājiem, gan 

juridiskām personām – 85%.  

Minētie dati iegūti plāna izstrādes laikā, veicot gan pašvaldību, gan atkritumu 

operatoru aptauju. Aptaujas veidlapas tika izsūtītas visām reģiona pašvaldībām, plāna 

darba versijas sagatavošanas laikā atbildes tika saņemtas no 13 pašvaldībām: Saldus, 

Brocēniem, Vaiņodes, Aizputes, Durbes, Liepājas, Pāvilostas, Rucavas, Skrundas, 

Grobiņas, Laidu pagasta, Nīcas un Priekules.  

Atbilstoši to pašvaldību, kas sniegušas atbildes uz anketā uzdotajiem jautājumiem, 

datiem sadzīves atkritumu daudzums uz vienu iedzīvotāju ir atšķirīgs, tas attēlots 

3.2.tabulā. 

 

3.2.tabula. Atkritumu daudzums uz vienu  iedzīvotāju dažās reģiona pašvaldībās  
Pašvaldība m3/gadā 

Liepāja 1,45 

Aizpute 0,74 

Priekule 0,75 

Rucava 0,72 

Saldus  1,36 

Vaiņode 0,064 

 

Reģiona lielākajā pilsētā atkritumu daudzums ir gandrīz divreiz lielāks nekā lauku 

pašvaldībās, kas sniegušas atbildes. Vaiņodes sniegtie dati liecina par kļūdu. 

  

3.3. Sadzīvē radušos atkritumu savākšana 
 

Laika posmā līdz 2014. gada 1. aprīlim reģionā atkritumu savākšanas un izvešanas 

pakalpojumu sniedz 4 sadzīves atkritumu apsaimniekošanas operatori, pēc šī datuma 

darbu reģionā uzsākt 5 atkritumu apsaimniekošanas operators SIA „Vides 

pakalpojumu grupa”, kas sniedz pakalpojumu Priekules novada teritorijā. Vizuāli 

operatoru apkalpotās teritorijas ir redzamas 2.attēlā.  
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2.attēls Atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumu darbības zonas Liepājas AA 

reģionā 

 

Tomēr, ņemot vērā, ka operatoru izvēlē pārsvarā nav izmantoti Publiskā iepirkuma 

likuma nosacījumi, nepieciešams mainīt pastāvošo operatora izvēli. Pieejamā 

informācija par operatora izvēles pamatojumu apkopota 3.3.tabulā. 

 

3.3. tabula Atkritumu savākšanas operatoru izvēles pamatojums Liepājas reģionā 

Pašvaldība Operators 
Operatora izvēles 

pamatojums 
Līguma termiņš 

Liepāja 
SIA Eko Kurzeme; 

SIA Nordia 
PIL nav 

piemērots 
2020 

Grobiņa SIA Eko Kurzeme 
PIL nav 

piemērots 
Beztermiņa 

Durbe SIA Eko Kurzeme PIL Beztermiņa 

Aizpute 
 

SIA Eko Kurzeme PIL 2018 

Priekule SIA Vides pakalpojumu grupa* PIL 2019 

Vaiņode SIA Eko Kurzeme 
PIL nav 

piemērots 
Beztermiņa 

Nīca SIA Clean R PIL 2017 

Rucava 
 

SIA Eko Kurzeme (Dunika); 
SIA Nordia (Rucava) 

PIL nav 
piemērots 

Beztermiņa 

Pāvilosta SIA Eko Kurzeme 
PIL nav 

piemērots 
Beztermiņa 

Skrunda 
 

Personu apvienību SIA „EKO 
Kurzeme” un SIA „Eco Baltia 

vide” 
PIL 2018 

Saldus SIA VAAO 
PIL nav 

piemērots 
2017 
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Brocēni SIA VAAO 
PIL nav 

piemērots 
2017 

Laidu pagasts, 
Kuldīgas novads 

SIA Eko Kurzeme 
PIL nav 

piemērots 
 Beztermiņa 

*SIA „Vides pakalpojumu grupa” pakalpojuma sniegšanu uzsāk no 01.04.2014. Līdz šim pakalpojumu 

sniedz SIA „EKO Kurzeme” 

Tā kā 3 no 5 reģiona operatoriem darbojas paralēli daļā pašvaldību un, piemēram, 

nenodarbojas ar visu atkritumu frakciju spektru vai veic atšķirīgu uzskaiti, to 

ieguldījums SA savākšanā tiek sniegts atsevišķi. Arī šī situācija liecina par 

nepieciešamību mainīt esošo līgumu sistēmu reģionā. Tāpat problēmas rada, ka 

operatori neizmanto vienotas daudzuma mērvienības, proti, SIA „L&T” savāktie 

atkritumu daudzumi atšķirībā no pārējiem uzņēmumiem ir norādīti tilpuma 

mērvienībās – m3, nevis tonnās (3.7. tabula).  

 

Esošo uzņēmumu darbību raksturo noslēgto līgumu skaits un savākto atkritumu 

daudzumi. Kopējais noslēgto līgumu skaits ar fiziskām personām ir 9507, ar 

juridiskām personām – 1620. Ņemot vērā reģiona iedzīvotāju skaitu (virs 145 000) 

situācija ar līgumu slēgšanu uzskatāma par neapmierinošu, t.i., nepieciešama vienota 

pieeja un stingrāka kontrole. Informācija par operatoru noslēgtajiem līgumiem reģiona 

pašvaldībās pieejama 3.4.tabulā.  

 

3.4.tabula. Operatoru noslēgto līgumu skaits reģiona pašvaldībās   

Pašvaldība 
Līgumu skaits 

Fiziskas personas Juridiskas personas 

SIA Eko Kurzeme  

Liepāja 2754 653 

Grobiņas novads 749 85 

Aizputes novads 715 113 

Skrundas novads 610 75 

Priekules novads 438 70 

Pāvilostas novads 486 46 

Durbes novads 268 48 

Vaiņodes novads 281 14 

Kuldīgas novada Laidu pag. 120 15 

Rucavas nov. Dunikas pag. 68 6 

SIA Nordia  

Liepājas pilsētas 373 374 

Priekules nov., Bunkas pag. 125 6 

Rucavas novads 146 27 

Grobiņas novads 18 13 

Nīcas novads 159 43 

SIA VAAO 

Saldus novads  1892 32 

Brocēnu novads 287 57 

SIA L&T * 

Nīcas novads 305 40 

Liepājas pilsēta 0 5 

Kopā  9507 1620 
*Pēc SIA L&T sniegtajiem datiem, apkalpoti 3803 iedzīvotāji  
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Savukārt informācija par savāktajiem atkritumu daudzumiem pieejami 3.5.; 3.6.; 3.7. 

un 3.8.tabulā.  

3.5.tabula SIA Eko Kurzeme savākto atkritumu daudzumi 2012.gadā, t  

Pašvaldība 
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Liepāja 11579 2374 613 239 61,4 924,56 

Grobiņas novads 369 1433       34,58 

Aizputes novads 719 708       29,48 

Skrundas novads 454 775       2,96 

Priekules novads 201 346       7,63 

Pāvilostas novads 196 213       2,85 

Durbes novads 111 241       19,26 

Vaiņodes novads 92 176       13,84 

Kuldīgas novada Laidu pag. 102 79         

Rucavas nov. Dunikas pag. 29 46         

Nīcas nov.           11,34 

Nodots apglabāšanai 13 852 6391 613 239 61,4 1046,5 

Nodots pārstrādei           18 

 

3.6. tabula SIA „Nordia” savākto atkritumu daudzumi 2012.gadā, t 

Pašvaldība 
Mājsaimniecību 

atkritumi 

Uzņēmumu 
un iestāžu 
atkritumi 

Lielgabarīta 
atkritumi 

(iesk. 
rūpniecības) 

Bioloģiskie  
dārzu un 

parku 
atkritumi 

Būvgruži 

Liepājas 
pilsēta 

4 582 1 975 703 24 268 

Priekules nov. 
Bunkas pag. 

17 14 17 0 7 

Rucavas 
novads 

36 60 2 5 0 

Grobiņas 
novads 

9 39 16 0 13 

Nīcas novads 30 137 13 22 25 

Nodots 
apglabāšanai 

4 674 2 225 751 51 313 

 

3.7. tabula SIA „L&T” savākto atkritumu daudzumi 2012.gadā, t un m3  

Pašvaldība 
Mājsaimniecību 

atkritumi 
Uzņēmumu un 

iestāžu atkritumi 
Zaļie dārzu un 

parku atkritumi 

Nīcas novada pašvaldība 690 m3 2534.38 m3 59,38 m3 

Nodots apglabāšanai 287,24 tonnas  11.71 tonnas 
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3.8.tabula SIA „VAAO” savākto nešķiroto atkritumu daudzumi 2012.gadā, m3 

Pašvaldība Nešķiroti SA  

Saldus novads  20 000 

Brocēnu novads  17 000 

Nodots apglabāšanai 1100 (tonnas) 

Nodots reģenerācijai (SIA „Cemex”) 8200 (tonnas) 

 

Katru gadu reģionā tiek rīkotas talkas, akcijas, kuru laikā savākto atkritumu 

pieņemšana ir bez maksas, piemēram, 2013.gadā talkā savāktas 213 tonnas atkritumu, 

kas nogādātas poligonā „Ķīvītes”.  

 

3.4. Atkritumu dalītās savākšanas sistēma 
 

Reģionā pēdējos gados ir izveidota atkritumu dalītās vākšanas infrastruktūra. To 

raksturo samērā plašs dalītās vākšanas punktu skaits – 226 un 4 dalītās vākšanas 

laukumi, līdz ar to dalītās vākšanas pakalpojumu pieejamība AAR šobrīd ir vērtējama 

kā apmierinoša, tomēr arī turpmāk nepieciešama sistēmas attīstība, palielinot dalītās 

vākšanas punktu un laukumu skaitu, lai dalītās vākšanas pakalpojumus tiktu 

nodrošināts pēc iespējas lielākam atkritumu radītāju skaitam. 

3.4.1. Dalītās vākšanas punkti  

 

Atkritumu dalītās vākšanas jomā reģionā vērojama situācija, ka ieguldījumus veic 

sadzīves atkritumu operatori. Tomēr, ņemot vērā, ka operatori darbojas arī paralēli 

vienas pašvaldības teritorijā, to ieguldījums tiek raksturots  atsevišķi. Kopumā reģionā 

izveidoti 226 dalītās vākšanas punkti. Pārsvarā tiek izmantoti 1,1 m3 konteineri 

papīra/kartona un plastmasu, kā arī 240 l konteineri stikla savākšanai. Tomēr 

izmantošanā ir arī režģa tipa konteineri un zvanveida konteineri. Visu punktu  

izvietojums redzams sekojošās tabulās.  

Lielāko ieguldījumu devis uzņēmums SIA „Eko Kurzeme”, kurš darbojas saskaņā ar 

11.01.2012. izsniegto Atkritumu apsaimniekošanas atļauju Nr. LI12AA002/45, kas 

derīga līdz 10.01.2022. 

 

3.9.tabula SIA „Eko Kurzeme” ieguldījums dalītajā atkritumu vākšanā  

Adrese 
Ierīkošanas    

gads 

Atbilstība 
MKN 898 
prasībām 

Konteineru veids 
papīrs/  kartons 

un plastmasa 
PET/ HDPE, m3 

Konteineru 
veids stikls, m3 

Liepājā 104 punkti 2011. – 2013. atbilst 
1,1; 0,24 m3; 

zvanveida ; 1 m3 
režģis 

0,24 ; 0,75 m3; 
zvanveida 

Vienības 6,Vaiņode 2011 atbilst 1x1,1m3 režģis 1x 0,75 m3 

Aizpute Ezera iela 5 2011 atbilst 1x1,1m3 režģis 2x0,24 m3 

Aizpute, Raiņa un 
Cepļa ielas stūris 

2011 atbilst 1x1,1m3 režģis 5x0,24 m3 

Skrunda Sporta iela 2009 atbilst 1x1,1m3 3x0,24 m3 

Raņķi, Raņku pag. 2013 atbilst 1x1,1m3 - 

Sikšņi, Dunikas pag. 2011 atbilst 2x1,1m3 2x0,24 m3 

Grobiņa, Celtnieku 
40 

2011 atbilst 1x1,1m3 2x0,24 m3 
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Grobiņa, Skola 2011 atbilst 1x1,1m3 1x0,24 m3 

Kapsēdes 
pamatskola 

2012 atbilst 1x1,1m3 1x0,24 m3 

Laidu pag.,Laidi 2009 atbilst 1x1,1m3 1x0,24 m3 

Laidu pag., Sermīte 2011 atbilst 1x1,1m3 1x0,24 m3 

Pāvilosta Domes 
sētā 

2012 atbilst 2x1,1m3 3x0,24 m3 

Vērgales pag. 
Saraiķi, Zariņi (pie 
kafejnīcas) 

2012 atbilst 1x1,1m3 1x0,24 m3 

Vērgales pagasts, 
Vērgale, Centra 
katlumāja 

2013 atbilst 1x1,1m3 1x0,24 m3 

 

Sākot ar 2012.gadu, kad savu darbību reģionā ir uzsācis komersants „L&T”, arī tas ir 

veicis ieguldījumu dalītās vākšanas sistēmas attīstībā. SIA „L&T” darbojas saskaņā ar 

28.04.2011. atkritumu pārvadāšanas atļauju Nr. RI 11 AP 0060, kas derīga līdz 

15.07.2015. Tiek izmantoti 1 m3 konteineri papīra/kartona un plastmasas/PET 

savākšanai, kā arī 660 litru konteineri stiklam.  

 

3.10. tabula SIA „L&T” ieguldījums dalītajā atkritumu vākšanā  
Adrese Ierīkošanas    

gads 
Papīrs/ 
kartons 

Plastmasa/ 
PET 

Stikls  

Nīcā 6 punkti  2012 1x 1.0m3  1x 1.0m3 1x 0.66m3 

Ievas, Jūrmalciems, Nīcas pag. 2012 1x 1.0m3  1x 1.0m3 1x 0.66m3 

Dzintariņš, Bernāti 2012 1x 1.0m3  1x 1.0m3 1x 0.66m3 

Otaņķu pagasta pārvalde 2012 1x 1.0m3  1x 1.0m3 1x 0.66m3 

Garāžas, Grīnvalti 2012 1x 1.0m3  1x 1.0m3 1x 0.66m3 

 

SIA „VAAO” ieguldījums dalītās vākšanas sistēmas attīstībā redzams tabulā 3.5. 

Lielākoties dalītās vākšanas punkti reģionā izveidoti 2011.-2012.gadā ES 

līdzfinansētā projektā „Sadzīves atkritumu šķirošanas un pārkraušanas stacijas izveide 

Brocēnu novadā”, kā ietvaros izveidoti 50 dalītās vākšanas punkti. Punktu skaitu 

uzņēmējs ir palielinājis arī ārpus projekta. SIA „VAAO” nodrošina iepakojuma 

atkritumu savākšanu: dzeltenais konteiners papīram/kartonam, plastmasai/PET, 

metālam un tetrapakām un zaļais konteiners – stiklam.  

 

3.11. tabula SIA „VAAO” dalītās vākšanas punktu skaits pašvaldībās 

Pašvaldība 
Ierīkošanas    

gads 
Atbilstība MKN 
898 prasībām 

Punktu skaits 
pašvaldībā 

Saldus  pilsēta  2011 atbilst 25 

Ezeres pagasts  2011 atbilst 2 

Jaunauces pagasts 2011 atbilst 2 

Jaunlutriņu pagasts   2011 atbilst 3 

Kursīšu pagasts 2011 atbilst 2 

Lutriņu pagasts  2011 atbilst 2 

Nīgrandes pagasts  2011 atbilst 4 

Novadnieku pag asts 2011 atbilst 4 

Pampāļu pagasts 2011 atbilst 2 

Rubas pagasts 2011 atbilst 3 

Saldus pagasts  2011 atbilst 8 
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Šķēdes pagasts 2011 atbilst 3 

Vadakstes pagasts 2011 atbilst 2 

Zaņas pagasts  2011 atbilst 1 

Zirņu pagasts  2011 atbilst 3 

Zvārdes pagasts 2011 atbilst 2 

Brocēnu pilsēta 2011 atbilst 9 

Blīdenes pagasts 2011 atbilst 3 

Cieceres pagasts 2011 atbilst 2 

Gaiķu pagasts 2011 atbilst 1 

Remtes pagasts 2011 atbilst 2 

Kopā   atbilst 85 

 

Nākotnē, tālāk attīstot dalītās vākšanas sistēmu, būtu jānodrošina, ka jau izvietotie 

dalītās vākšanas punkti saglabātu savu atrašanās vietu un jaunie punkti tiktu veidoti 

vēl dalītajā vākšanā neapgūtajās teritorijās.  Tas ievērojami veicinātu iedzīvotāju 

iesaistīšanos dalītās vākšanas sistēmā.  

3.4.2. Dalītās vākšanas laukumi  

 

Reģiona teritorijā darbojas 4 dalītās vākšanas laukumi, arī tas nenoliedzami ir 

operatoru ieguldījums dalītās vākšanas sistēmas attīstībā. SIA „Eko Kurzeme” un SIA 

„VAAO” un SIA „Nordia” laukumu raksturojums pieejams 3.12., 3.13., un 3.14. 

tabulā. Šķirotos atkritumus iespējams nodot arī laukumā, kas atrodas poligona 

„Ķīvītes” teritorijā Grobiņas novadā laukuma raksturojumu skatīt 3.15. tabulā.  

 

3.12. tabula SIA „Eko Kurzeme” dalītās vākšanas laukuma raksturojums 
Laukuma atrašanās vieta  Operators  

Ezermalas iela 11, Liepāja SIA Eko Kurzeme  

Atbilstība MKN 898 prasībām Atbilst 

Ierīkošanas gads 28.05.2009. 

Atkritumu veids  Konteinera tilpums  

Papīrs/ kartons 1,1 m 3 

Plastmasa/ PET 1,1 m 3 

Stikls 7 m3 

Metāls 7 m3 

Koks 7 m3 

Lielgabarīta atkritumi 7 m3 

Būvgruži 7 m3 

Bioloģiskie,  dārzu un parku atkritumi 7 m3 sezonāli 

Sadzīves bīstamie atkritumi - luminiscējošās lampas  slēgtā telpā 

Videi kaitīgas preces EEIA Slēgts konteiners 30 m3 

Riepas 7 m3 

 

3.13.tabula SIA „VAAO”  dalītās vākšanas laukumu raksturojums 
Laukuma atrašanās vieta  Operators  

1) Apvedceļš 6, Saldus 
2)"Vibsteri", Remtes pag., 
Brocēnu nov. 

SIA VAAO  

Atbilstība MKN 898 prasībām Atbilst 

Ierīkošanas gads 2011 
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Atkritumu veids  Pieņemšanas nosacījumi   

Papīrs/ kartons Pieņem kartonu, avīzes, žurnālus, kancelejas papīru 

Plastmasa/ PET Pieņem pudeles, polietilēna maisiņus, plēves 

Stikls Pieņem nesaplēstas burkas, pudeles 

Metāls Tiek pieņemti  melnie un krāsainie  metāli (konservu bundžas, 
naglas, skrūves) 

Koks Pieņem dēļu atgriezumus, koka durvju un logu rāmjus (bez 
stikliem) 

Lielgabarīta atkritumi Tiek pieņemti  

Bioloģiskie,  dārzu un parku 
atkritumi 

Pieņem pārtikas atkritumus, ēdienu atliekas, olu čaumalas, 
koku lapas, zāli, zarus, dārzeņu, augļu atliekas, tējas maisiņus, 
kafijas biezumus 

Sadzīves bīstamie atkritumi -
luminiscējošās lampas telpās 

Pieņem dienasgaismas spuldzes, energoekonomiskās spuldzes, 
augstspiediena spuldzes, zemspiediena spuldzes 

Videi kaitīgas preces EEIA Pieņem :  
- Lielās mājsaimniecības tehnika (ledusskapji, veļas un trauku 
mazgājamās mašīnas, elektriskās krāsnis, elektriskie radiatori, 
ventilatori) 
- Mazās mājsaimniecības tehnika (putekļu sūcēji, gludekļi, 
kafijas automāti, dzirnaviņas, tosteri, fēni, bārdas skuvekļi) 
- Informācijas tehnoloģijas tehnika (datori, monitori, printeri, 
elektriskās rakstāmmašīnas, printeri, telefoni u.c.) 
- Patērētāju tehnika (televizori, video un audio magnetofoni, 
atskaņotāji, radioaparāti u.c.) 
- Apgaismes iekārtas (gaismekļi, spuldzes u.c.) 
- Elektriskie instrumenti (urbji, šujmašīnas, zāģi u.c.) 
- Elektriskās rotaļlietas, sporta un atpūtas preces 

Riepas Tiek pieņemtas vieglo automašīnu riepas  

Tekstils  Pieņem nebojātus, nesaplēstus, tīrus apģērbus 

Auto stikls Pieņem tīrā veidā  

Logu stikls Pieņem tīrā veidā 

 

3.14. tabula SIA „NORDIA” dalītās vākšanas laukuma raksturojums 
Laukuma atrašanās vieta  Operators  

Nīcas novads, Nīcas pagasts 
„Celms” 

SIA „Veronija” 

Atbilstība MKN 898 prasībām Atbilst 

Ierīkošanas gads 2006 

Atkritumu veids  Pieņemšanas nosacījumi   

Papīrs/ kartons Biroja papīrs, avīzes, žurnāli, grāmatas 

Plastmasa/ PET PP,PS, LDPE, HDPE 

Stikls Pudele, burkas –caurspīdīgas un krāsainas 

Metāls Melnie, krāsainie metāllūžņi 

Koks Paletes 

Lielgabarīta atkritumi Mēbeles 

Bioloģiskie,  dārzu un parku 
atkritumi 

Koku lapas 

Sadzīves bīstamie atkritumi -
luminiscējošās lampas telpās 

- 

Videi kaitīgas preces EEIA Komplektā 

Riepas Līdz 17 collas (viegla auto riepas) 

Tekstils  Visa veida 

Auto stikls - 
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Logu stikls Bez metāla pārklājuma, matētu 

 
 
 
 
 

 

 

3.15. tabula SIA „Liepājas RAS” dalītās vākšanas laukuma raksturojums 
Laukuma atrašanās vieta  Operators  

Grobiņas pag., Grobiņas nov. 
„Ķīvītes”.  

SIA „Liepājas RAS” 

Atbilstība MKN 898 prasībām Atbilst 

Ierīkošanas gads 2004 

Atkritumu veids  Konteinera tilpums/Pieņemšanas nosacījumi   

Papīrs/ kartons/ 1,1 m3  / Tiek pieņemtas arī tetrapakas 1,1 m3 

Plastmasa/ PET 1x9 m3 /  1x1,1 m3 

Stikls 1x7 m3; 1x1,1 m3 

Metāls 1x12 m3 / Skārdenes 1x1,1 m3 

Koks 1x7 m3 

Lielgabarīta atkritumi 2x12 m3 

Bioloģiskie,  dārzu un parku 
atkritumi 

1x12 m3 

Sadzīves bīstamie atkritumi -
luminiscējošās lampas telpās 

1x1 m3 

Videi kaitīgas preces EEIA Slēgta tipa 24 m3 

Riepas Pieņem vieglo automašīnu un industriālās riepas 

Tekstils  1x1 m3 

Auto stikls Tiek pieņemts 

Logu stikls 1x9 m3 /  1x1,1 m3 

Sadzīves bīstamie atkritumi Mājsaimniecībās radušies no pieņem no privātpersonām bez 
maksas. Novieto bīstamo atkritumu novietnē 

Papīrs/ kartons/ Stikls/ EEIA 2x8 m3  - pārvietojami šķirošanas konteineri 

Plastmasa/ PET/ Stikls 2x8 m3  - pārvietojami šķirošanas konteineri 

3.4.3. Citi dalītās vākšanas pakalpojuma nodrošinājuma veidi 

Papildus dalītās vākšanas punktiem un laukumiem SIA „Liepājas RAS” nodrošina 

atkritumu šķirošanas iespējas arī teritorijās, kurās nav pastāvīgi izvietotu šķirošanas 

konteineru. „Liepājas RAS” rīcībā ir arī pārvietojami šķirošanas konteineri, kuri 

paredzēti stikla, PET, papīra/kartona, elektronisko atkritumu savākšanai. Konteineru 

skaits - 4 un katra izmēri ir 8 m3. Konteineri ir uzskatāmi par inovatīviem, jo tos ir 

iespējams pārvietot. „Liepājas RAS” tos izmanto gan poligona vajadzībām, gan 

izglītošanas nolūkos – akciju un talku laikā konteineri tiek piedāvāti Liepājas pilsētas 

un reģiona pašvaldībām. 

 

No reģionā strādājošajiem atkritumu apsaimniekošanas komersantiem pārstrādei 

derīgo materiālu (galvenokārt izlietotā iepakojuma atkritumi) savākšanu no 

mājsaimniecībām, uzņēmumiem un iestādēm izmantojot regulārus savākšanas 

maršrutus nodrošina SIA „EKO Kurzeme” un SIA „VAAO”.  

 

SIA „EKO Kurzeme” pakalpojums ir pieejams Liepājas pilsētas un Grobiņas novada 

privātmāju iedzīvotājiem. Pakalpojums tiek nodrošināts izmantojot bezkonteineru 
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savākšanas metodi – proti mājsaimniecībām ir iespējams saņemt īpaši marķētus 

atkritumu maisus, kuros tiek uzkrāti pārstrādei derīgie materiāli t.sk. papīrs, kartons, 

plastmasas, stikla un metāla tara. Pēc maisa piepildīšanas mājsaimniecība piesaka 

izvešanu. SIA „VAAO” pakalpojums ir pieejams Saldus pilsētas, Brocēnu pilsētas un 

Druvas ciemata privātmāju klientiem. SIA „VAAO” atšķirībā no SIA „EKO 

Kurzeme” savākšanu veic izmantojot divu veidu maisus – dzeltens atbilstoši marķēts 

maiss t.s. vieglajam iepakojumam un zaļš marķēts maiss stikla tarai. Maisiņu sistēma 

pakāpeniski tiek aizstāta ar divu konteineru sistēmu, t.i. privātmāju iedzīvotājiem, ja 

izsaka vēlmi, ir iespēja saņemt otro konteineru - izlietotajam iepakojumam, tad ir divi 

konteineri: viens nešķirotajiem un otrs šķirotajiem. Izvešana notiek pēc grafika kopā 

ar DAS punktiem. Šī sistēma tiek piedāvāta jau visā abu novadu teritorijā. 

 

Šāds risinājums – šķiroto atkritumu savākšana izmantojot savākšanas maršrutus un 

bezkonteineru sistēmu ir pozitīvi vērtējams no vairākiem aspektiem - tiek ekonomēti 

līdzekļi, dalītās savākšanas punkta ierīkošanai, kā arī nav nepieciešams risināt 

jautājumu par punkta ierīkošanas vietu, kas privātmāju rajonos ir problemātisks 

jautājums, turklāt, balstoties uz citvalstu pieredzes var apgalvot, ka šķiroto atkritumu 

savākšana tieši no mājsaimniecības veicina lielāka atkritumu radītāju skaita 

iesaistīšanos dalītās vākšanas sistēmā.   

3.4.4. Savāktie iepakojuma atkritumu daudzumi 

Lielā mērā iepakojuma atkritumus savāc dalītās vākšanas punktos un laukumos, kas 

aprakstīti 3.2.1.sadaļā. Tomēr situācijas raksturošanai svarīgi ir atkritumu daudzumi.  

SIA „Eko Kurzeme” 2012.gadā Liepājā ir savākusi iepakojuma atkritumu/otrreizējo 

izejvielu daudzumus, kas raksturoti 3.16.tabulā  

 

3.16.tabula SIA „Eko Kurzeme” Liepājā savākto iepakojuma atkritumu/ otrreizējo 

izejvielu daudzums 2012.gadā, t  
 Papīrs/ kartons Plastmasa/PET/Polimē

ri 
Stikls Metāls 

Liepāja  215 73,7 80 0,24 

Nodots pārstrādei  376,746 142,863 136,1 11,75 

 

SIA „L&T” Nīcā 2012.gadā savākto iepakojuma atkritumu/otrreizējo izejvielu 

daudzumu raksturo tabula 3.17. 

 

3.17.tabula SIA „L&T” Nīcā savākto iepakojuma atkritumu/otrreizējo izejvielu 

daudzums 2012.gadā, m3  
 Papīrs/ kartons Plastmasa/PET Stikls 

Nīca 40 m3 40 m3 26.4 m3 

Nodots pārstrādei 3.2 tonnas 2.2 tonnas 3.5 tonnas 

 

SIA VAAO savā apkalpes teritorijā gan no dalītās vākšanas punktos, gan laukumā 

izvietotajiem konteineriem ir savācis papīru/kartonu un plastmasu/PET 48 tonnas, un 

80 tonnas stiklu, skat. tabulu 3.18.   
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3.18.tabula SIA „VAAO” Saldus un Brocēnu novados savākto iepakojuma 

atkritumu/ otrreizējo izejvielu daudzums 2012.gadā, t  

 Papīrs/ kartons Plastmasa/PET/plēves Stikls 

Saldus un Brocēnu 
novads 

48 80 

Nodots pārstrādei 81 14 / 33  / 61  

 

Savukārt nodotā metāla, kas ietver arī iepakojuma atkritumus, piemēram, konservu 

metāla bundžas, daudzums sasniedz 210 tonnas.  

 

Iepakojuma dalītās vākšanas sistēmā ir iesaistīti arī citi operatori, piemēram, SIA 

„Veronija” Liepājā. 

3.5. Bioloģiski noārdāmo atkritumu apsaimniekošana 
 

Pēc plāna izstrādes brīdī pieejamās informācijas atsevišķa bioloģisko atkritumu 

savākšana šobrīd pieejama tikai Brocēnu pilsētā: 

- daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem; 

- juridiskām personām (uzņēmumi, iestādes); 

- skolai; 

- bērnudārziem.  

Atsevišķā bioloģisko atkritumu savākšana paredz:   

- šķirot bioatkritumus atsevišķi no pārējiem sadzīves atkritumiem; 

- ievietot sašķirotos bioatkritumus papīra maisiņā vai citā papīra iepakojumā; 

- izmest biokonteinerā, kas ir ar speciālām uzlīmēm brūnā krāsā un atrodas 

nešķirotu atkritumu konteineru punktos.   

 Biokonteineri paredzēti tikai bioloģiskajiem atkritumiem: 

- pārtikas atkritumiem; 

- ēdiena atliekām, olu čaumalām; 

- dārzeņu un augļu atliekām; 

- tējas maisiņiem, kafijas biezumiem, filtriem; 

- veciem augiem.  

Bioatkritumu konteineru iztukšošana notiek atsevišķi no nešķirotu atkritumu 

savākšanas pēc noteikta grafika. Savāktos bioatkritumus atkritumu apsaimniekotājs 

nogādā pārstrādei komposta sagatavošanai. 

Maksa par bioatkritumu savākšanu ir 30% zemāka nekā nešķirotiem atkritumiem – 

8,18 EUR/m3 (nešķirotu atkritumu savākšanas tarifs Brocēnos – 11,33 EUR/m3).  

2012.gadā SIA „VAAO” kompostējamo atkritumu daudzums sastādīja - 1500 tonnas.  

Citās reģiona pašvaldībās bioloģisko atkritumu atsevišķa savākšana nav organizēta un 

pārējie bioloģiskie atkritumi tiek: 

- nogādāti poligona „Ķīvītes” energošūnās, kur tiek iegūta biogāze (Liepāja: 

43,8 t/2011.gadā, 794 t/2012.gadā SIA „Eko Kurzeme”),  
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- vai izmantoti pašvaldības teritorijā (Liepājā SIA „Tranzīts L” kompostē 

nelielus apjomus: 2011.gadā 5,5 t; 2012.gadā 6,16 t; līdzīgas darbības veic 

Aizputē, Pāvilostā, Rucavā). 

3.6. Organizāciju radītie atkritumu apjomi 
 

Informācija par ražošanas atkritumu apsaimniekošanu Liepājas AAR iegūta 

izmantojot Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra uzturēto datubāzi 

„Atkritumu informatīvā sistēma (3 – Atkritumi)” un tajā ietilpstošais pārskats „Valsts 

statistikas pārskats par bīstamajiem un sadzīves atkritumiem „Nr.3-A””.  

 

Kopējais Liepājas AAR teritorijā uzņēmumu, iestāžu un organizāciju radītais 

atkritumu apjoms 2012. gadā, saskaņā ar statistikas pārskatā pieejamo informāciju ir 

269 tūkstoši tonnu. Informācija par radīto atkritumu daudzumu un dažādu atkritumu 

veidu īpatsvaru kopējā apjomā, atkritumu nodaļu griezumā, saskaņā ar MKN 302 

klasifikāciju ir apkopota tabulā 3.19. 

 

Jāatzīmē, ka šajā apjomā ietilpst tie atkritumu apjomi, par kuriem ir atskaitījušies 

komersanti, kuriem ir izsniegtas jebkāda veida atļaujas atkritumu apsaimniekošanai 

un šajos apjomos jābūt iekļautiem tikai šo uzņēmumu saimnieciskās darbības rezultātā 

radītajiem atkritumu apjomiem. Saskaņā ar datu bāzes struktūru, atkritumi, kas tiek 

radīti mājsaimniecībās vai uzņēmumos, kuri atskaites nesniedz ir iekļaujami atkritumu 

apsaimniekošanas uzņēmumu atskaitēs sadaļā „no atkritumu radītājiem savāktie 

atkritumi” un atbilstoši datu bāzē tie atspoguļosies sadaļā „savāktais atkritumu 

apjoms”.  

 

3.19.tabula Organizāciju radīto atkritumu apjoms 2012. gadā tonnas 
 
Nodaļa
s kods 

Nodaļas nosaukums Atkritumu 
daudzums 

t 

Īpatsvars 
% 

2 Lauksaimniecības, dārzkopības, akvakultūras, 
mežsaimniecības, medniecības un zvejniecības, pārtikas 
ražošanas un apstrādes atkritumi 

23188,15 8,62% 

3 Kokapstrādes un papīra, kartona, celulozes, plākšņu un 
mēbeļu ražošanas atkritumi 

648,55 0,24% 

4 Ādu un kažokādu apstrādes un tekstilrūpniecības 
atkritumi 

0,17 <0,01% 

7 Organiskās sintēzes tehnoloģisko procesu atkritumi 0,60 <0,01% 

8 Pārklāšanas līdzekļu (krāsu, laku un stiklveida emalju), 
līmju, ķitu, tepju un tipogrāfijas krāsu ražošanas, 
sagatavošanas, piegādes un izmantošanas atkritumi 

0,43 <0,01% 

9 Fotorūpniecības atkritumi 0,83 <0,01% 

10 Termisko procesu atkritumi 182220,71 67,77% 

12 Metālu un plastmasu formēšanas, kā arī virsmu fizikālās un 
mehāniskās apstrādes atkritumi 

6221,78 2,31% 

15 Izlietotais iepakojums, citur neminēti absorbenti, 
slaucīšanas materiāls, filtru materiāls un aizsargtērpi 

199,24 0,07% 

16 Dažāda veida nolietoti transportlīdzekļi, arī nolietoti 
satiksmē neizmantojami transportlīdzekļi, to sadalīšanas 
atkritumi, transportlīdzekļu apkopes atkritumi (izņemot 
13 un 14 nodaļu, kā arī 1606 un 1608 grupu) 

905,02 0,34% 
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Nodaļa
s kods 

Nodaļas nosaukums Atkritumu 
daudzums 

t 

Īpatsvars 
% 

17 Būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumi (tai skaitā no 
piesārņotām vietām izrakta augsne) 

34481,73 12,82% 

18 Atkritumi, kuri rodas cilvēku dzemdību, slimību 
diagnostikas, ārstēšanas vai profilakses procesā 

4,40 <0,01% 

19 Atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumu, notekūdeņu 
attīrīšanas iekārtu un ūdensapgādes saimniecības 
atkritumi 

9532,58 3,55% 

20 Sadzīvē radušies atkritumi (mājsaimniecību atkritumi un 
tiem līdzīgi tirdzniecības un rūpniecības uzņēmumu un 
iestāžu atkritumi), arī atsevišķi savāktie atkritumu veidi 

11484,89 4,27% 

    268889,08 100,00% 

 

Kā redzams no tabulā apkopotajiem datiem, lielākās uzņēmumu un iestāžu radīto 

atkritumu plūsmas ir:  

− lauksaimniecības, dārzkopības, medniecības un zivkopības produkcijas 

audzēšanas, ieguves, ražošanas, pārtikas sagatavošanas un apstrādes atkritumi 

– 8,62%; 

− Termisko procesu neorganiskie atkritumi – 67,77%; 

− Būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumi (tai skaitā no piesārņotām vietām 

izrakta augsne) – 12,86%. 

 

Šīs trīs atkritumu plūsmas kopā veido vairāk nekā 89% no kopapjoma, kas ir 

skaidrojams ar atbilstošo ražošanas nozaru īpatsvaru AAR ekonomikā. Būtiski 

atzīmēt, ka no visa atkritumu apjoma, par kuru ir atskaitījušies komersanti, tikai 

4,27% ir mājsaimniecības un tiem pielīdzināmie atkritumi – viss pārējais atkritumu 

apjoms ir specifiski, konkrētai saimnieciskās darbības nozarei raksturīgi atkritumu 

veidi, kas nav pielīdzināmi mājsaimniecības atkritumiem un faktiski tiek 

apsaimniekoti nesaistīti ar sadzīves atkritumu apsaimniekošanas sistēmu. Šos 

atkritumus uzņēmumi apsaimnieko paši (veic pārstrādes darbības vai uzglabāšanu), 

vai arī sadarbojas tieši ar pārstrādes uzņēmumiem. 

 

Uzņēmumi, kuru saimnieciskās darbības rezultātā rodas lielākie atkritumu apjomi ir 

sekojoši: 

- Maksātnespējīgā AS „Liepājas metalurgs”  - 168 869,4 t/gadā; 

- SIA „Korkalns”    - 17 950,0 t/gadā; 

- SIA „Liepājas enerģija”    - 16 144,5 t/gadā; 

- SIA „Cemex”    - 14 715,5 t/gadā; 

- SIA „Dzelzsbetons MB”    - 11 910,7 t/gadā; 

- SIA „Rūķis LM”   - 4 671,2 t/gadā; 

- SIA „Hidrolats ČL”   - 3 975,6 t/gadā; 

- SIA „Kurzemes gaļsaimnieks”    - 3 194,7 t/gadā; 

- SIA „Liepājas reģionālā slimnīca”   - 3 159,6 t/gadā; 

- SIA „Liepājas ūdens”    - 2 330,4 t/gadā; 

  

Kopējais šo uzņēmumu radītais atkritumu apjoms 2012. gadā sastāda 247 tūkstošus 

tonnu, kas ir vairāk kā 92% no kopējā uzņēmumu un iestāžu radītā sadzīves atkritumu 
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apjoma. Galvenās atkritumu grupas ir analogas atkritumu grupām ar lielāko īpatsvaru 

kopējā saražoto atkritumu apjomā.  

 

Analizējot pieejamo informāciju par katru no uzņēmumiem atsevišķi konstatēts, ka 

radītie atkritumi tiek uzglabāti, pārstrādāti uz vietas uzņēmumā vai nodoti pārstrādei 

citiem uzņēmumiem – kā, piemēram, maksātnespējīgā AS "Liepājas metalurgs" daļu 

no radītajiem atkritumiem „Neapstrādāti izdedži” (kods 100202) 67 tūkstoši tonnu 

apmērā ir nodevis pārstrādei uzņēmumam SIA “Rūķis LM”, 1 tūkstotis tonnu no šīs 

atkritumu grupas ir eksportētas, savukārt atlikušais apjoms 78 tūkstoši tonnu apjomā 

tiek uzglabāts uzņēmumā. Atkritums „Citi šīs grupas atkritumi” (kods 100999, grupa 

1009 „Melnos metālus saturošu lējumu izgatavošanas atkritumi”) 5,9 tūkstoši tonnu 

apmērā ir nodoti pārstrādei Latvijā (SIA „Cemex”) un 12,2 tūkstoši tonnu eksportēti. 

SIA „Korkalns” kuras darbības rezultātā 2012 gadā ir radīti 17,9 tūkstoši tonnu 

atkritumu klases 020106 „Dzīvnieku izkārnījumi, urīns un kūtsmēsli (arī ar salmiem), 

kā arī notekūdeņi, kuri tiek savākti atsevišķi un apstrādāti citur” atkritumu ir 

pārstrādāti uzņēmumā, kā pārstrādes veids ir norādīts kods R10 (Augsnes apstrāde, 

kas rada ekoloģiskus vai lauksaimniecības uzlabojumus). SIA „Liepājas enerģija” 

radītos būvgružus „Būvniecības atkritumi, kuri neatbilst 170901, 170902 un 170903 

klasei” (kods 170904) 15,7 tūkstoši tonnu apmērā ir nodevusi pārstrādei SIA 

„Victory”, tomēr jāatzīmē, ka SIA „Victory” darbības pārskatā 2012. gadā šādu 

atkritumu savākšana un pārstrāde nav uzrādīta, kas liecina par kļūdainu vai 

nepilnvērtīgu informācijas apriti. 

3.7. Atsevišķu atkritumu plūsmu apsaimniekošana 
 

Darbības ar radītajiem atkritumiem atkritumu nodaļu griezumā, saskaņā ar MKN 302 

klasifikāciju ir apkopota tabulā 3.20. Informācijas iegūšanai izmantota „Atkritumu 

informatīvā sistēma (3 – Atkritumi)” un tajā ietilpstošais pārskats „Valsts statistikas 

pārskats par bīstamajiem un sadzīves atkritumiem „Nr.3-A””. Jāatzīmē, ka tabulā 

uzskaitītos atkritumu apjomus ne visos gadījumos var attiecināt tikai uz Liepājas AAR 

teritoriju, jo esošā kārtība attiecībā uz informācijas sniegšanu paredz, ka uzņēmuma 

sniegtā informācija par tā darbībām ar atkritumiem teritoriālā griezumā tiek klasificēta 

pēc juridiskās adreses, līdz ar to, piemēram, pie atkritumu savākšanas apjomiem šajā 

tabulā neuzrādīsies atkritumu apjomi, kas ir savākti reģiona teritorijā, bet to ir veicis 

uzņēmums, kur reģistrācijas adrese atrodas ārpus reģiona. Tāpat, piemēram, sadaļā 

„eksports” summējās atkritumi, kas savākti ārpus reģiona, bet tiek eksportēti caur 

uzņēmuma struktūrvienību, kas reģistrēta Liepājas AAR – šajā gadījumā SIA 

„Tolmets”, kas ir eksportējis 171,8 tūkstošus tonnu 20 nodaļā ietilpstošās atkritumu 

klases Metāli (kods 200140) atkritumus. 

 

3.20. tabula Atsevišķu atkritumu plūsmu apsaimniekošana 2012. gadā tonnas 
Nodaļa Nosaukums Savākšana Pārstrāde Imports Eksports Apglabāšana 

02 

Lauksaimniecības, 
dārzkopības, 
akvakultūras, 

mežsaimniecības, 
medniecības un 

zvejniecības, 
pārtikas ražošanas 

un apstrādes 
atkritumi 

14 596 17 886 0 14 238 <1 
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03 

Kokapstrādes un 
papīra, kartona, 

celulozes, plākšņu un 
mēbeļu ražošanas 

atkritumi 

0 476 0 0 0 

06 
Neorganiskās 

ķīmijas tehnoloģisko 
procesu atkritumi 

58 0 0 0 0 

10 
Termisko procesu 

atkritumi 
67 358 95 332 3 755 13 667 0 

12 

Metālu un plastmasu 
formēšanas, kā arī 
virsmu fizikālās un 

mehāniskās 
apstrādes atkritumi 

5 600 2 800 0 0 0 

15 

Izlietotais 
iepakojums, citur 

neminēti absorbenti, 
slaucīšanas 

materiāls, filtru 
materiāls un 
aizsargtērpi 

2 252 4 0 320 0 

16 

Dažāda veida 
nolietoti 

transportlīdzekļi, arī 
nolietoti satiksmē 

neizmantojami 
transportlīdzekļi, to 

sadalīšanas 
atkritumi, 

transportlīdzekļu 
apkopes atkritumi 
(izņemot 13 un 14 
nodaļu, kā arī 1606 

un 1608 grupu) 

10 216 10 894 10 017 376 0 

17 

Būvniecības un 
būvju nojaukšanas 

atkritumi (tai skaitā 
no piesārņotām 
vietām izrakta 

augsne) 

40 672 28 878 0 18 3 809 

18 

Atkritumi, kuri rodas 
cilvēku dzemdību, 

slimību diagnostikas, 
ārstēšanas vai 

profilakses procesā 

1 0 0 0 3 

19 

Atkritumu 
apsaimniekošanas 

uzņēmumu, 
notekūdeņu 

attīrīšanas iekārtu 
un ūdensapgādes 

saimniecības 
atkritumi 

3 844 133 004 123 827 2 290 36 
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20 

Sadzīvē radušies 
atkritumi 

(mājsaimniecību 
atkritumi un tiem 

līdzīgi tirdzniecības 
un rūpniecības 
uzņēmumu un 

iestāžu atkritumi), 
arī atsevišķi savāktie 

atkritumu veidi 

63 645 10 944 924 171 971 33 576 

 KOPĀ 208 241 300 218 138 523 202 880 37 424 

 

No tabulā apkopotās informācijas secināms, ka atkritumu pārstrādes, eksporta un 

apglābšanas darbības, kas faktiski ir attiecināmas uz atkritumu utilizāciju, apjomi 

pārsniedz savākto un importēto atkritumu summāros apjomus. Šī neatbilstība ir 

skaidrojama ar faktu, ka ne visi reģionā savāktie atkritumi tiek utilizēti reģiona 

ietvaros un ne visu reģionā utilizēto atkritumu izcelsme ir reģiona teritorija. 

Salīdzinot savāktos atkritumu apjomus ar radītajiem atkritumu apjomiem konstatēts, 

ka savāktais apjoms ir par ~ 60 tūkstošiem tonnu mazāks par radīto atkritumu apjomu, 

šāda situācija veidojās, jo daļu radīto atkritumu pārstrādā uz vietas uzņēmumā, kur tie 

ir radīti, kā arī uzglabā uz vietas uzņēmumā.  

 

Saskaņā ar pieejamo informāciju 2012. gadā par atkritumu savākšanu ir atskaitījušies 

40 uzņēmumi, no kuriem 17 uzņēmumi nodarbojās faktiski tikai ar melno metālu un 

krāsmetālu savākšanu, t.sk. nolietotu transporta līdzekļu apsaimniekošanu. 7 

uzņēmumi ir atskaitījušies par būvgružu un tamlīdzīgu atkritumu apsaimniekošanu. 

Ar plašāka spektra atkritumu veidu savākšanu, t.sk. nešķirotu sadzīves atkritumu 

savākšanu nodarbojās jau iepriekš minēti atkritumu apsaimniekošanas komersanti – 

skat. nodaļu 3.3. 

 

Apkopotā informācija par pārstrādāto atkritumu veidiem un apjomiem liecina, ka ar 

atkritumu pārstrādi 2012. gadā reģionā nodarbojās 17 uzņēmumi, kopējais 

pārstrādātais atkritumu apjoms sastāda 300 tūkstošus tonnu gadā, kas norāda uz 

atkritumu importu pārstrādes jaudu nodrošināšanai. Lielākais no atkritumu pārstrādē 

iesaistītajiem uzņēmumiem ir SIA „Cemex”, kas nodrošina pārstrādi nepilniem 55% 

no kopējā apjoma. SIA „Cemex” pamatā veic divu atkritumu veidu pārstrādi – 

„Termisko procesu atkritumu” pārstrāde, kas tiek izmantota kā izejviela cementa 

ražošanas procesā un „Atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumu, notekūdeņu 

attīrīšanas iekārtu un ūdensapgādes saimniecības atkritumu” pārstrāde – šajā grupā ir 

iekļauts no atkritumiem iegūts kurināmais (NAIK), kas tiek izmantoti kā 

energoresurss cementa ražošanas procesā. Sekojošie pārstrādes uzņēmumi pēc 

pārstrādāto atkritumu apjoma ir SIA „Rūķis LM” - veic neapstrādātu izdedžu 

pārstrādi, SIA „Korkalns” – veic Dzīvnieku izkārnījumi, urīns un kūtsmēsli (arī ar 

salmiem), kā arī notekūdeņi, kuri tiek savākti atsevišķi un apstrādāti citur pārstrādi, 

SIA „Victory” – veic betona un citas virsmu tīrīšanai izmantotās smiltis, kuras 

neatbilst 120116 klasei pārstrādi un, SIA „Inerto materiālu serviss” veic būvniecības 

atkritumu, kuri neatbilst 170901, 170902 un 170903 klasei pārstrādi. Šobrīd nešķirotu 

sadzīves atkritumu pārstrādi, jeb NAIK sagatavošanu no nešķirotiem sadzīves 

atkritumiem un citiem pielīdzināmiem atkritumiem veic SIA „VAAO”. Pārējo 

atkritumu pārstrāde iesaistīto uzņēmu darbības apjomi ir mazāki, pārstrādājamo 

atkritumu veidi ir: melnie metāli, koksne, septisko tvertņu dūņas, notekūdeņu 
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attīrīšanas dūņas, betona, ķieģeļu, flīžu, dakstiņu, keramikas maisījumi, kuri neatbilst 

170106 klasei, Automašīnu vraki, kuri nesatur šķidrumus un citus bīstamus 

komponentus,  nolietotas riepas, zāģskaidas, koksnes atgriezumi, sabojāta koksne un 

koksnes daļiņas, kuras neatbilst 030104 klasei u.c. 

 

Attiecībā uz atkritumu importu un eksportu jāatzīmē, ka šie sektori, lai gan apjomu 

ziņā ir būtiski, kopējā atkritumu apsaimniekošanas darbību lokā atstāj mazu ietekmi, 

jo tie ir saistīti ar konkrētu atsevišķu uzņēmumu saimniecisko darbību, proti – no 

138,5 tūkstošiem tonnu 137,6 tūkstoši tonnu sastāda SIA „Cemex” importētie 

atkritumi, kas tiek izmantoti kā NAIK un izejviela cementa ražošanā, savukārt 

eksporta apjomā lielāko īpatsvaru 172,2 tūkstoši tonnas veido SIA „Tolmets” un SIA 

„2G Projekts” eksportētie metāllūžņi, 14 tūkstoši tonnas SIA „Reneta” eksportētie 

dzīvnieku audu atkritumi, un maksātnespējīgā AS "Liepājas metalurgs" eksportētie 

nodaļas „Termisko procesu atkritumi” atkritumi 13,2 tūkstoši tonnas.  

 

Atkritumu apglabāšana - skatīt nodaļu 3.9. kur aprakstīta SIA „Liepājas RAS” 

darbība. Bez SIA „Liepājas RAS” par atkritumu apglabāšanas darbībām atskaites ir 

sniegušas vēl divas organizācijas – Vaiņodes internātskola, kas ir utilizējusi 36 tonnas 

notekūdeņu attīrīšanas dūņu izmantojot tās augsnes apstrādē un SIA „Liepājas 

reģionālā slimnīca”, kas ir sadedzinājusi 3 tonnas medicīnas aprūpes atkritumus.  

 

3.8. Bīstamo atkritumu apsaimniekošana 
 

Liepājas AAR 2012. gadā radīto savākto un pārstrādāto bīstamo atkritumu apjomi 

raksturoti tabulā 3.21. Tabulā apkopoti dati no avota „Atkritumu informatīvā sistēma 

(3 – Atkritumi)” un tajā ietilpstošais pārskats „Valsts statistikas pārskats par 

bīstamajiem un sadzīves atkritumiem „Nr.3-A””.  

 

3.21. tabula Bīstamo atkritumu  apsaimniekošana 2012. gadā tonnas 
Nodaļa Nosaukums Radīts Savākts Pārstrāde 

5 
Naftas produktu attīrīšanas, dabasgāzes 
attīrīšanas un ogļu pirolītiskās apstrādes 
atkritumi 

0,270 0,000 0,000 

6 
Neorganiskās ķīmijas tehnoloģisko procesu 
atkritumi 

1,930 0,100 0,000 

8 

Pārklāšanas līdzekļu (krāsu, laku un stiklveida 
emalju), līmju, ķitu, tepju un tipogrāfijas krāsu 
ražošanas, sagatavošanas, piegādes un 
izmantošanas atkritumi 

12,770 1,346 0,000 

9 Fotorūpniecības atkritumi 0,420 0,000 0,000 

10 Termisko procesu atkritumi 7460,000 0,000 0,000 

11 
Metālu un citu materiālu virsmu ķīmiskās 
apstrādes un pārklāšanas procesu atkritumi, 
krāsaino metālu hidrometalurģijas atkritumi 

22,520 0,000 0,000 

12 
Metālu un plastmasu formēšanas, kā arī virsmu 
fizikālās un mehāniskās apstrādes atkritumi 

7,000 0,000 0,000 

13 
Eļļu atkritumi (izņemot pārtikas eļļas un 05, 12 
un 19 nodaļā minētās eļļas) 

789,970 4306,226 373,814 

14 
Par šķīdinātājiem, aukstumnesējiem un 
propelentiem lietoto organisko vielu atkritumi 
(izņemot 07 un 08 nodaļu) 

0,000 2,700 0,000 
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15 
Izlietotais iepakojums, citur neminēti 
absorbenti, slaucīšanas materiāls, filtru 
materiāls un aizsargtērpi 

24,910 6,250 0,000 

16 

Dažāda veida nolietoti transportlīdzekļi, arī 
nolietoti satiksmē neizmantojami 
transportlīdzekļi, to sadalīšanas atkritumi, 
transportlīdzekļu apkopes atkritumi (izņemot 
13 un 14 nodaļu, kā arī 1606 un 1608 grupu) 

170,240 9234,991 3936,705 

17 
Būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumi (tai 
skaitā no piesārņotām vietām izrakta augsne) 

5,670 1344,37 0,000 

18 
Atkritumi, kuri rodas cilvēku dzemdību, slimību 
diagnostikas, ārstēšanas vai profilakses procesā 

39,780 37,767 0,000 

19 
Atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumu, 
notekūdeņu attīrīšanas iekārtu un ūdensapgādes 
saimniecības atkritumi 

4339,930 6193,94 5549,540 

20 

Sadzīvē radušies atkritumi (mājsaimniecību 
atkritumi un tiem līdzīgi tirdzniecības un 
rūpniecības uzņēmumu un iestāžu atkritumi), 
arī atsevišķi savāktie atkritumu veidi 

3,460 85,059 213,704 

 KOPĀ 12878,87 21212,749 10073,763 

 

Kopējais reģionā radītais bīstamo atkritumu (BA) apjoms 2012. gadā ir 12,9 tūkstoši 

tonnu, savāktais apjoms 21,2 tūkstoši tonnu, savukārt pārstrādātais apjoms 10 tūkstoši 

tonnu. Kā redzams, tad savāktais apjoms gandrīz divas reizes pārsniedz radīto 

apjomu, šīs situācija skaidrojumu skat. iepriekšējā nodaļā par statistikas informācijas 

klasifikāciju teritoriālā griezumā, kā arī šajā apjomā ir ietverti tie apjomi, kas savākti 

no atkritumu radītājiem, kas nesniedz atskaites par radīto atkritumu apjomu. 

Lielāko īpatsvaru radīto BA grupā sastāda AS „Liepājas metalurgs” radītie bīstamas 

vielas saturoši cietie atkritumi pēc dūmgāzes attīrīšanas 7,5 tūkstoši tonnu un SIA 

„Liepājas RAS” radītais izgāztuvju un poligonu filtrāts, kas satur bīstamas vielas, kas 

rodas sadzīves atkritumu poligona ekspluatācijas rezultātā 4,3 tūkstoši tonnas. AS 

„Liepājas metalurgs” radītos atkritumus uzkrāj uzņēmumā, savukārt SIA „Liepājas 

RAS” daļēji ir veicis infiltrāta pārstrādi (attīrīšanu), savukārt infiltrāta koncentrāts, 

kas rodas pēc attīrīšanas ir apglabāts atkritumu krātuvē. Bez šiem reģionā ir radīts 

zināms apjoms eļļas un naftas produktus saturoši atkritumi, kas tiek nodoti 

specializētajiem BA apsaimniekošanas uzņēmumiem, nolietotu transportlīdzekļu 

komponenti, kas satur bīstamas vielas un medicīnas atkritumi.  

 

Pārstrādātais BA apjoms reģionā sastāda 10 tūkstošus tonnu gadā, no kurām lielāko 

īpatsvaru veido atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumu, notekūdeņu attīrīšanas 

iekārtu un ūdensapgādes saimniecības atkritumi 5,6 tūkstoši tonnu gadā un dažāda 

veida nolietoti transportlīdzekļi, arī nolietoti satiksmē neizmantojami 

transportlīdzekļi, to sadalīšanas atkritumi, transportlīdzekļu apkopes atkritumi 3,9 

tūkstoši tonnu gadā. BA pārstrādi nodrošina Liepājas SEZ pārvalde - eļļu un naftas 

produktus saturošu atkritumu pārstrāde, SIA „Liepājas RAS” - poligonu infiltrāts, SIA 

„Cemex” - jaukti atkritumi, kuru sastāvā ir vismaz viens bīstamo atkritumu veids. 

Jāatzīmē, ka Liepājas AAR tiek veikta arī luminiscento spuldžu un citi dzīvsudrabu 

saturoši atkritumu pārstrāde, ko veic SIA „Lampu demerkurizācijas centrs”. 

 

2014. gadā Liepājas reģionā darbību ir atsācis poligons "Dūmiņi", kura operators ir 

SIA "Baltijas auto pluss". Darbības atļaujā ir gan azbestu saturošo atkritumi, gan arī 

būvniecības atkritumu apglabāšana. 
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3.9. Atkritumu apglabāšana un reģenerācija SIA „Liepājas RAS” 

Lai apsaimniekotu Liepājas reģionā saražotos atkritumu apjomus 2000. gadā, Liepājas 

pilsētas dome un Liepājas rajona padome sadarbībā ar rajona pašvaldībām izveidoja 

kopīgu uzņēmumu SIA "Liepājas RAS". Uzņēmums reģistrēts 2000. gada 24. 

februārī. Sabiedrības statūtkapitāls 2007. gada 31.decembrī ir EUR 791543,5. 

Liepājas pilsētas domei pieder 4 262 kapitāla daļas EUR 606 427,9 nominālvērtībā. 

SIA "RAS 30" pieder 1 088 kapitāla daļas  EUR 154 808,4 kopējā nominālvērtībā. 

Grobiņas novada domei pieder 213 daļas  EUR 30 307,17 kopējā nominālvērtībā. 

SIA „Liepājas RAS” apsaimnieko Liepājas reģiona atkritumu apsaimniekošanas 

poligonu „Ķīvītes” Grobiņas novadā un slēgto atkritumu izgāztuvi „Šķēde”, kurā līdz 

2013. gada februārim tika veikta biogāzes ieguve un elektroenerģijas ražošana. 

Uzņēmuma darbības pamatuzdevums ir poligona darbības nodrošināšana. Poligona 

„Ķīvītes” darbības princips paredz, ka bioloģiski noārdāmie atkritumi tiek apglabāti 

atsevišķi no inertajiem atkritumiem energošūnās, kurās tiek veicināta biogāzes 

rašanās. Iegūto biogāzi izmanto elektroenerģijas ražošanā. 

 

Poligona apsaimniekošanas nosacījumi, tajā skaitā, apglabājamo atkritumu limiti, 

kontroles un monitoringa procedūras, Atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.1032 

„Atkritumu poligonu ierīkošanas, atkritumu poligonu un izgāztuvju 

apsaimniekošanas, slēgšanas un rekultivācijas noteikumi” prasībām, ir detalizēti 

noteiktas SIA „Liepājas RAS” izsniegtajā Atļaujā A kategorijas piesārņojošai darbībai 

Nr. LI14IA0006.  

 

Atkritumu apsaimniekošana poligonā „Ķīvītes” pa gadiem raksturota 3.22. tabulā 

 

 

3.22.tabula Poligonā „Ķīvītes” apsaimniekotie atkritumu apjomi 2011.-2013.gads  

Atkritumu veids, darbības ar atkritumiem 
2011. gads 

tonnas 
2012. gads 

tonnas 
2013. gads 

tonnas 

Šūnā noglabātie atkritumi  

Sadzīves atkritumi  32 306,00 32 350,00 31 746,00 

Rūpnieciskie atkritumi 501,00 108,00 0,00 

Dārzu, parku atkritumi 1 205,00 867,00 1 502,00 

Kopā 34 012,00 33 325,00 33 248,00 

        

Inerto atkritumu laukumā noglabātie atkritumi  

Rūpnieciskie atkritumi 240,00 250,00 0,00 

Būvgruži 4 345,00 3 809,00 4 160,00 

Kopā 4 585,00 4 059,00 4 160,00 

        

Kopā apglabātie atkritumi 38 597,00 37 384,00 37 408,00 
 

        

Pārstrādei nodotie materiāli  

Melnie metāli 29,00 45,00 77,00 
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Atkritumu veids, darbības ar atkritumiem 
2011. gads 

tonnas 
2012. gads 

tonnas 
2013. gads 

tonnas 

Alumīnijs 0,20 0,23 0,00 

Koksne 124,00 108,00 66,00 

Stikls 21,00 7,00 14,00 

Plastmasa 43,00 2,00 5,00 

EEIA 6,00 12,00 11,00 

Riepas 297,00 300,00 300,00 

Bīstamie atkritumi 0,00 0,00 32,00 

PET, Polietilēns 55,00 21,00 37,00 

Kopā nodots pārstrādei 575,20 495,23 542,00 

        

Būvgruži (atkārtota izmantošana poligonā) 301,00 4 094,00 2 065,00 

        

Kopā nodots pārstrādei un atkārtotā 
izmantošana 

876,20 4 589,23 2 607,00 

 

Apkopotā informācija liecina, ka kopējais poligonā apglabātais atkritumu apjoms 2011. 

un 2012. gadā ir attiecīgi 38,6 un 37,4 tūkstoši tonnu, kas liecina par nelielu apglabātā 

atkritumu apjoma samazinājumu 3% apmērā. Dati par 2013. gadu liecina, ka arī 2013. 

gadā kopējais apglabātais apjoms pārsniedz 37 tūkstošus tonnu. Kopējā atkritumu 

plūsmā lielāko īpatsvaru sastāda nešķiroti sadzīves atkritumi ~ 85% no kopējā apjoma. 

 

Bez atkritumu apglabāšanas poligonā tiek veikta arī pārstrādei derīgo materiālu 

savākšana un atšķirošana no ievestajiem atkritumiem. Kopējie pārstrādei nodotie 

atkritumu apjomi, neskaitot būvgružus, kas tiek izmantoti poligonā, svārstās no 575 

tonnām 2011. gadā līdz 495 tonnām 2012. gadā. Apkopotā informācija par pārstrādei 

nodotajiem atkritumu apjomiem 2013. gada liecina, ka kopējais pārstrādei nodotais 

apjoms sastāda 542 tonnās, kas ir aptuveni par 10% vairāk kā 2012. gadā, bet mazāk kā 

2011. gadā . 

 

Kopumā vērtējot poligonā „Ķīvītes” pieņemtais atkritumu apjoms ir relatīvi liels un 

atkritumu plūsma ir stabila, kas sniedz iespēju izveidot infrastruktūru un ekspluatēt 

ekonomiski pamatotu atkritumu sagatavošanas apglabāšanai sistēmu.  

 

Papildus atkritumu šķirošanai un apglabāšanai poligonā „Ķīvītes” tiek veikta poligona 

gāzes savākšana un utilizācija. Gāze tiek utilizēta koģenerācijas iekārtās tādejādi 

nodrošinot racionālu resursu izmantošanu ražojot elektroenerģijas. Poligona gāzes 

savākšana un utilizācija raksturota 3.23. tabulā. 

 

3.23. tabula Poligonā „Ķīvītes” savāktie un utilizētie poligona gāzes apjomi 2011.-

2013. gads 

Gads 
Saražotā 
elektrība 

kWh 

Kopējā 
savāktā 
biogāze 

m3 

Kopējais 
sadedzinātais 

CH4 m3 

Patērētā 
b/g 

ģeneratorā 

m3 

Sadedzinātā 

b/g lāpā m3 

2011. g. 1 487 800 1 115 208 557 925 998 074 117 134 
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Gads Saražotā 
elektrība 

kWh 

Kopējā 
savāktā 
biogāze 

m3 

Kopējais 
sadedzinātais 

CH4 m3 

Patērētā 
b/g 

ģeneratorā 

m3 

Sadedzinātā 

b/g lāpā m3 2012. g. 2 038 200 1 343 837 675 207 1 323 765 20 072 

2013. g 1 962500 1 243 317 623 099 1 237 338 5 979 
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4. Liepājas reģionālā atkritumu apsaimniekošanas plāna 2008.–
2013.gadam izpildes novērtējums 
 

Nodaļā sniegts kopsavilkums par iepriekšējā plānošanas periodā paredzēto pasākumu 

īstenošanu. Pasākumu kopsavilkums sniegts 4.1.tabulā. 

 

4.1.tabula Pasākumu izpildes kopsavilkums  

N.p.
k. 

Pasākums Izpilde Atbildīgais par 
izpildi/neizpildi 

1 Izgāztuvju rekultivācijas 

 

Rekultivētas 12 
izgāztuves 

Pašvaldības, kuru 
teritorijā atrodas 

izgāztuves 

2 Atkritumu šķirošanas stacija apkalpojošā 
tehnika un saistītā infrastruktūra (Liepāja vai 
poligons „Ķīvītes”) 

Atkritumu 
priekšapstrādes 

iekārta  

SIA „Liepājas RAS” 

 

3 Atkritumu šķirošanas pārkraušanas stacija 
apkalpojošā tehnika un saistītā infrastruktūra 
(Saldus/Brocēnu novads) 

Projekts realizēts, 
izveidota stacija un 

saistītā 
infrastruktūra   

SIA „VAAO” 

4 Bioloģiski noārdāmo atkritumu 
kompostēšanas laukums 

(Saldus /Brocēnu novads) 

Projekts realizēts, 
izveidots 

kompostēšanas 
laukums 

SIA „VAAO” 

5 Jaunas atkritumu apglabāšanas šūnas izbūve 
inertajiem atkritumiem (Poligons „Ķīvītes”) 

Tiek veikti būvdarbi  SIA „Liepājas RAS” 

(Ierobežota 
projektu 

iesniegumu atlase) 
6 Esošo energošūnu optimizācija (Poligons 

„Ķīvītes”) 
Izpildīts 

7 Infiltrāta apsaimniekošanas sistēmas 
optimizācija (Poligons „Ķīvītes”) 

Izpildīts 

8 Tehnikas novietne (Poligons „Ķīvītes”) Izpildīts 

9 Kompaktors, frontālais iekrāvējs (Poligons 
„Ķīvītes”) 

Izpildīts 

10 Bioreaktors (Poligons „Ķīvītes”) Nav izpildīts 

11 Atkritumu dalītās vākšanas punkti Izveidoti 226 punkti Reģiona 
pašvaldību 
atkritumu 

apsaimniekošanas 
komersanti, SIA 
„Liepājas RAS” 

12 Atkritumu dalītās vākšanas laukumi Izveidoti 4 laukumi 

13 Lielgabarīta konteineru saimniecības 
optimizācija 

Nodrošina atkritumu 
apsaimniekošanas 

uzņēmumi 

14 Atkritumu pārvadāšanas autotransports Nodrošina atkritumu 
apsaimniekošanas 

uzņēmumi 

15 Darbs ar sabiedrību Izpildīts 
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16 Celtniecības atkritumu pārstrādes centrs 
(Liepāja/poligons „Ķīvītes” un 
Saldus/Brocēnu novads) 

Nodrošina 
specializētie 

atkritumu 
apsaimniekošanas 

uzņēmumi 

Reģiona 
pašvaldību 
atkritumu 

apsaimniekošanas 
komersanti, SIA 
„Liepājas RAS” 

17 Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu 
pārstrādes centrs (Liepāja/Poligons ”Ķīvītes”) 

Pārstrāde tiek 
nodrošināta 

centralizēti valsts 
līmenī 

18 Izgāztuves "Šķēde" gāzes urbumu 
inventarizācija un tamponēšana 

Izpildīts SIA „Liepājas RAS” 

19 Vides kvalitātes monitorings Izpildīts Reģiona 
pašvaldības, SIA 
„Liepājas RAS” 

20 Atkritumu apsaimniekošanas plāna 
pārskatīšana (1 reizi divos gados) 

Nav izpildīts VARAM 
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5. Prognoze par atkritumu plūsmu sastāvu dinamiku plāna 
darbības laikā 
 

Nodaļā sniegta saražotā un savāktā sadzīves atkritumu daudzuma prognoze laika 

periodam no 2014. līdz 2020. gadam. Atkritumu ražošanas un savākšanas apjomu 

prognoze sagatavota atkritumu plūsmām, kuru izcelsme ir mājsaimniecības un atkritumu 

plūsmām, kuru rašanās avots ir uzņēmumi un iestādes, un kuras pēc to sastāva un 

apjomiem ir pielīdzināmi mājsaimniecības atkritumiem.  

 

Atkritumu plūsmas, kurām noteiktas īpašas apsaimniekošanas prasības – bīstamie 

atkritumi, videi kaitīgas preces, specifiski ražošanas atkritumi, būvniecības un ēku 

nojaukšanas atkritumi, šajā prognozē netiek iekļautas, jo to apsaimniekošana tiek 

organizēta paralēlās apsaimniekošanas sistēmās, piemērojot ražotāja atbildības principu 

vai sadarbojoties ar specializētu konkrētā atkritumu veida apsaimniekošanas uzņēmumu. 

Attiecībā uz ražošanas sektora atkritumiem pamatotas ir ļoti ierobežotas iespējas izdarīt 

pamatotas prognozes, jo šo atkritumu ražošanas dinamika galvenokārt ir atkarīga no 

dažādu ražošanas sektoru attīstības, uzņēmumu dibināšanas vai slēgšanas nevis 

vispārējiem makroekonomiskiem rādītājiem, kas tiek izmantoti sadzīvē radušos atkritumu 

apjomu dinamikas prognozes sagatavošanā.  

 

Šīs prognozes sagatavošanas mērķis ir definēt potenciālos nešķirotu sadzīves atkritumu 

apjomus un to radīto slodzi uz sadzīves atkritumu (mājsaimniecību un tiem pielīdzināmo 

atkritumu) apsaimniekošanas infrastruktūru, t.sk. dalītās vākšanas, reģenerācijas un 

apglabāšanas infrastruktūru.  

5.1. Pamatdati atkritumu daudzuma prognozei 
 

Prognoze sagatavota balstoties uz sekojošiem pieņēmumiem: 

- saražoto mājsaimniecības atkritumu daudzumu ietekmē iedzīvotāju skaits 

reģionā – prognozes sagatavošanā ņemti vērā demogrāfiskie rādītāji laika 

periodam no 2014. – 2020. gadam, kuros tiek paredzēts iedzīvotāju skaita 

samazinājums par 0,45-0,71% gadā; 

- iedzīvotāju saražotā atkritumu apjoma izmaiņas ietekmē IKP dinamika, 

pieņemts, ka atkritumu apjoma izmaiņām pielietotais koeficients ir vienāds ar 

1/3 no IKP izmaiņām salīdzināmajās cenās. Prognozē izmantota IKP dinamika 

saskaņā ar LR Finanšu ministrijas sagatavotajām prognozēm; 

- uzņēmumu un iestāžu saražotā atkritumu apjoma izmaiņas ietekmē IKP 

dinamika, pieņemts, ka atkritumu apjoma izmaiņām pielietotais koeficients ir 

vienāds ar 1/6 no IKP izmaiņām salīdzināmajās cenās. Prognozē izmantota 

IKP dinamika saskaņā ar LR Finanšu ministrijas sagatavotajām prognozēm; 

- iedzīvotāju saražotais atkritumu apjoms tiek aprēķināts, ņemot vērā 

iedzīvotāju skaitu un saražoto atkritumu apjomu uz iedzīvotāju gadā – 

aprēķinos, balstoties uz atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumu aptaujas 

rezultātiem, pieņemtas sekojošas vērtības – saražotais apjoms uz vienu 

iedzīvotāju – Liepājas pilsētā 0,250 t/gadā, pārējās reģiona pilsētās 0,25 

t/gadā, reģiona lauku teritorijās 0,195 t/gadā; 

- no iedzīvotājiem savāktais atkritumu apjoms tiek izteikts % no kopējā 

iedzīvotāju skaita, aprēķinos pieņemtas sekojošas vērtības - Liepājas pilsētā 
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95%, pārējās reģiona pilsētās 90%, reģiona lauku teritorijās 80%, tiek 

prognozēts, ka plāna pārskata periodā tiks sasniegts savākšanas līmenis 100% 

pilsētās un 95% lauku teritorijās. 

 

 

5.2. Saražotā un savāktā atkritumu apjoma prognoze 

Saražoto un savākto atkritumu apjomu prognoze Liepājas atkritumu 

apsaimniekošanas reģionā laika periodā no 2014.-2020. gadam atspoguļota tabulā 5.1.  

Tabula.5.1. Atkritumu ražošanas un savākšanas prognoze Liepājas atkritumu 

apsaimniekošanas reģionam 2014. – 2020. gads  

Gads 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Saražotie mājsaimniecību atkritumi t/gadā       

Liepājas pilsēta 18 507 18 731 18 958 19 193 19 304 19 415 19 526 

Pārējās reģiona pilsētas 7 092 7 144 7 195 7 250 7 257 7 264 7 271 

Reģiona lauku teritorijas 9 268 9 367 9 468 9 573 9 616 9 658 9 701 

KOPĀ 34 866 35 242 35 621 36 016 36 177 36 337 36 498 

Savāktie mājsaimniecību atkritumi t/gadā       

Liepājas pilsēta 17 581 18 357 18 958 19 193 19 304 19 415 19 526 

Pārējās reģiona pilsētas 6 738 6 786 7 195 7 250 7 257 7 264 7 271 

Reģiona lauku teritorijas 7 414 7 962 8 521 9 094 9 135 9 176 9 216 

KOPĀ 31 733 33 105 34 675 35 537 35 696 35 854 36 013 

Savāktie pārējie atkritumi t/gadā        

Uzņēmumu un iestāžu atkritumi 8 971 9 045 9 121 9 198 9 246 9 294 9 342 

SAVĀKTS KOPĀ 40 704 42 151 43 795 44 736 44 942 45 148 45 355 

 

Prognozes aprēķinu rezultāti liecina, ka, ņemot vērā iedzīvotāju skaita samazināšanās 

koeficientu un IKP pieauguma attiecību, faktiskais radīto atkritumu apjoms reģionā 

pārskata periodā palielinās par nepilniem 4%. Attiecībā uz savāktajiem atkritumu 

apjomiem tiek prognozēts pieaugums ~ 10% apjomā, ko izraisa plānotajā 

centralizētajā atkritumu apsaimniekošanas sistēmā iesaistīto iedzīvotāju skaita 

palielināšanās, kā arī saražotā apjoma pieaugums uz vienu iedzīvotāju. Kopējais 

atkritumu apjoms, kas apsaimniekojams pārskata periodā mājsaimniecības un tiem 

pielīdzināmo atkritumu apsaimniekošanas sistēmas ietvaros, ir 306,8 tūkstoši tonnu.  

5.3. Atkritumu sastāva novērtējums 

Nešķiroto sadzīves atkritumu morfoloģiskais sastāvs ir pamata faktors, kas nosaka 

atkritumu apsaimniekošanas infrastruktūras elementu izvēli, nepieciešamās jaudas un 

tehnoloģiskos risinājumus. Apkopojot vairāku pētījumu, kas veikti Latvijā,  

rezultātus, secināts, ka nešķiroto mājsaimniecības un tiem pielīdzināmo atkritumu 

sastāvā ietilpstošās plūsmas ir sekojošas: 

 

- bioloģiski noārdāmie atkritumi (t.sk. pārtikas un dārzu atkritumi) ~ 41%; 

- reģenerējami materiāli (papīrs, kartons, polimēri, stikls, metāls, 

kompozītmateriāli, daļa celtniecības atkritumu) ~ 46%; 
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- apglabājamie atkritumi (galvenokārt inertie atkritumi, dažādu materiālu 

smalksnes u.c. pārstrādei nederīgi materiāli) ~ 11%; 

- bīstamie atkritumi (t.sk. EIA) ~ 2%. 

 

Pēc šī sadalījuma var prognozēt, ka, neskaitot bioloģiski noārdāmos atkritumus, no 

kopējās atkritumu plūsmas ir atgūstami līdz 45% dažādu pārstrādei derīgu materiālu, 

kas ir izmantojami gan kā otrreizējās izejvielas, gan otrreizējie energoresursi, tomēr 

atgūstamais apjoms un tā izmantošanas iespējas ir tieši atkarīgas no pielietotās 

reģenerācijas metodes. Jāņem vērā, ka vislielākais potenciāls otrreizējo izejvielu 

atgūšanai ir tieši dalītās vākšanas sistēma, jo veicot materiālu atgūšanu ar mehāniskās 

apstrādes metodēm, no nešķiroto atkritumu plūsmas faktiski nav iespējams atgūt 

papīru, kartonu, jo tas, nonākot saskarē ar BNA, ir sabojāts. Mehāniskās šķirošanas 

rezultātā ir problemātiska arī stikla atgūšana, jo stikla izstrādājumi savākšanas, 

pārvadāšanas un apstrādes laikā saplīst, tā rezultāta veidojot inerto atkritumu 

smalksnes, kuru turpmākā reģenerācija nav iespējama.  
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6. Darbības virzieni, lai uzlabotu atkritumu sagatavošanu 
atkārtotai izmantošanai, to pārstrādi, reģenerāciju un 
apglabāšanu, neradot draudus videi 
 

Reģiona atkritumu saimniecības attīstības mērķi saistās ar: 

− sabiedriskās domas rosināšanu, lai pēc iespējas tiktu minimizēta atkritumu 

rašanās; 

− sabiedrības apziņas maiņu, lai ieviestu jēdzienu „nav atkritumu, ir tikai 

resursi”; 

− reģionāla līmeņa atkritumu apsaimniekošanas politikas veidošanu un 

pasākumu īstenošanu;  

− pēc iespējas lielāka daudzuma un augstākas kvalitātes otrreizējo izejvielu 

atgriešanu saimnieciskā apritē, nodrošinot patērētājam draudzīgāku 

savākšanas infrastruktūras tīklu un pakalpojumu spektru;  

− apritē atgriežamo resursu kvalitātes uzlabojumu, sagatavojot tos reģenerācijai;  

− atkritumu sairšanas procesā radušās gāzes efektīvu izmantošanu; 

− pēc iespējas samazinātu to atkritumu daudzumu, kas jāapglabā; 
− atkritumu apglabāšanas ietekmes minimizēšanu uz cilvēku veselību un visiem 

vides faktoriem (gaiss, virszemes ūdeņi un gruntsūdeņi, augsne, augu un 

dzīvnieku valsts u.c.). 
 

Šos darbības virzienus nosaka gan ES direktīvās, gan valsts normatīvajos aktos 

noteiktās saistības. Taču ne mazāk svarīgas ir reģiona pašvaldību domas, kas izteiktas 

aptaujas anketās. Aptaujas anketas tika aizpildītas plāna izstrādes laikā, tās iesniedza 

12 pašvaldības. Atkritumu apsaimniekošanas sistēmas uzlabošanai reģionā, pēc 

anketu iesniegušo pašvaldību viedokļa, galvenokārt uzmanība jāpievērš:  

 

− dalītās vākšanas izveidei visās reģiona pašvaldībās, jāturpina dalītās vākšanas 

infrastruktūras attīstība, lai pēc iespējas lielāku atkritumu daudzumu 

sagatavotu reģenerācijai; 

− nepieciešamībai  informēt iedzīvotājus un komersantus par atkritumu dalītās 

vākšanas vajadzību un ieguvumiem, ko tā dod;   

− iespēju izvērtēšanai pašvaldību uzņēmuma veidošanā un pašvaldību pastāvīgās 

funkcijas veikšanas principa piemērošanā atkritumu apsaimniekotāja izvēlē;  

− izvērtējums par atkritumu apsaimniekošanas maksas veidu (maksa/ nodoklis 

u.c) un iespējamo iekasēšanas/administrēšanas veidu; 

− reģiona pašvaldības/u atkritumu apsaimniekošanas zonu izveides 

pamatojumam, zonu optimālā lieluma noteikšanai;    

− dažādu atkritumu frakciju reģenerācijai (pārstrādei, atkārtotai izmantošanai), 

ko var veikt reģionā, piemēram, lielgabarīta, bioloģiski noārdāmie atkritumi 

un būvgruži; 

− investīciju piesaistei, lai īstenotu atkritumsaimniecības normatīvajā 

regulējumā noteiktos mērķus.   
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7. Reģiona atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstība, 
galvenie pasākumi  
 

Galvenie uzdevumi, kas veicami plāna pārskata periodā ar mērķi pilnveidot atkritumu 

apsaimniekošanas sistēmu Liepājas atkritumu apsaimniekošanas reģionā ir sekojoši: 

- organizatoriskās struktūras, pienākumu un atbildības sadalījumu pārskatīšana 

starp iesaistītajām pusēm; 

- alternatīvu sadarbības modeļu izvērtēšana atkritumu apsaimniekošanā, lai 

sasniegtu plānā noteiktos mērķus;  

- atkritumu apsaimniekošanas zonu noteikšana; 

- atkritumu apsaimniekošanas infrastruktūras elementu attīstība, īpaši attiecībā 

uz atkritumu reģenerācijas apjomu palielināšanu; 

- regulāru sabiedrības informēšanas un izglītošanas pasākumu nodrošināšana 

tādējādi sekmējot atkritumu ražotāju izpratni un atbalstu centralizētajai 

atkritumu apsaimniekošanas sistēmai; 

- iepriekšējā plāna pārskata periodā uzsākto pasākumu īstenošana. 

7.1. Organizatoriskās struktūras - reģionālā atkritumu 
apsaimniekošanas centra attīstība 
 

Nepieciešamību pārskatīt atkritumu saimniecības pārvaldību Liepājas atkritumu 

apsaimniekošanas reģionā nosaka iepriekšējā plāna pārskata perioda rezultātu 

izvērtējums un šā brīža situācija atkritumu apsaimniekošanas sektorā. Izvērtējot 

iepriekšējā perioda rezultātus redzams, ka vairums plāna paredzēto pasākumu, kuru 

īstenošana ir bijusi racionāla, uz šo brīdi ir pabeigti vai arī turpinās to īstenošana, 

tomēr raugoties atsevišķu pašvaldību griezumā, īpaši attiecībā uz dalītās vākšanas 

sistēmas attīstību, ir konstatētas būtiskas atšķirības. Šādas situācijas galvenais iemesls 

ir pašvaldību dažādās iespējas atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma 

organizēšanā, kas, faktiski, izriet no katras konkrētās pašvaldības lieluma jeb tās 

administratīvajā teritorijā saražotajiem atkritumu apjomiem.  

 

Otrs faktors, kas ir vēl nozīmīgāks, ir saistošās prasības atkritumu apsaimniekošanas 

sektorā, kas jau šobrīd ir spēkā vai stāsies spēkā plāna pārskata periodā, proti: 

 

- atkritumu dalītās vākšanas sistēmas izveidošana kā minimums tādiem 

materiālu veidiem, kā stikls, plastmasa, papīrs, metāls; 

- atkritumos esošu pārstrādei derīgu materiālu atgūšana; 

- atkritumu apsaimniekošanas komersanta, kas sniedz atkritumu 

apsaimniekošanas pakalpojumu, izvēle. 

 

Izvērtējot prasības, kā arī to īstenošanas iespējas reģionā kopumā un katrā pašvaldībā 

atsevišķi, izvērtēti vairāki risinājumi attiecībā uz organizatorisko struktūru, 

pienākumu un atbildības sadalījumu. Vairākuma reģiona pašvaldību atbalstītais 

scenārijs paredz reģionāla līmeņa organizācijas, jeb reģionālā atkritumu 

apsaimniekošanas centra (RAAC) izveidi. Šādu risinājuma īstenošana ir paredzēta 

Valsts atkritumu apsaimniekošanas plānā [1], kur, ar mērķi veicināt pašvaldību 

sadarbību atkritumu apsaimniekošanas jomā, lai nodrošinātu ilgtspējīgu atkritumu 
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apsaimniekošanas attīstību atkritumu apsaimniekošanas reģionā, ir izvērtējama  

RAAC izveide.  

Kā prioritārās RAAC funkcijas Liepājas AAR tiek noteiktas sekojošās: 

− atkritumu apsaimniekošanas politikas veidošana, mērķu un uzdevumu 

noteikšana; 

− noteikto mērķu un uzdevumu īstenošanas pārraudzība;  

− atkritumu apsaimniekošanas komersantu izvēle; 

− investīciju projektu īstenošana; 

− sabiedrības informēšanas pasākumu īstenošana.  

 

Ņemot vērā, ka Liepājas AAR jau darbojās pašvaldību dibināta organizācija - SIA 

„Liepājas RAS”, kuras pamatfunkcija ir reģionālā sadzīves atkritumu apglabāšanas 

poligona „Ķīvītes” apsaimniekošana un SIA „Liepājas RAS” jau līdz šim ir īstenojis 

arī virkni RAAC darbības profilam atbilstošu funkciju, t.sk. atkritumu 

apsaimniekošanas infrastruktūras izveides investīciju projekti, sabiedrības 

informēšanas un izglītošanas pasākumi reģiona teritorijā, plāna darbības periodā 

RAAC funkcijas tiek deleģētas SIA „Liepājas RAS”. 

 

Vispārējie atkritumu apsaimniekošanas sistēmas darbības principi, ņemot vērā RAAC 

izveidi, tiek definēti sekojoši:  

 

1. pašvaldību kompetencē ir reģionālā atkritumu apsaimniekošanas centra 

darbības pārraudzība un izstrādāto pasākumu plānu apstiprināšana, atkritumu 

apsaimniekošanas komersanta piesaiste; 

2. reģionālā atkritumu apsaimniekošanas centra kompetencē ir organizatorisko, 

tehnisko un investīciju jautājumu risināšana reģiona līmenī, sabiedrības 

informēšanas pasākumu īstenošana, atbalsts un konsultācijas pašvaldībām 

atkritumu apsaimniekošanas jautājumu risināšanā, ar atkritumu 

apsaimniekošanu saistītās  informācijas apkopošana un analizēšanu; 

3. atkritumu sagatavošana apglabāšanai un sagatavošana atkārtotai izmantošanai, 

kā arī atkritumu reģenerācija primāri tiek organizēta sadzīves atkritumu 

apglabāšanas poligona „Ķīvītes” teritorijā; 

4. atkritumu apsaimniekošanas  pakalpojumu nodrošina komersanti, kas 

pakalpojumu sniegšanas tiesības ieguvuši Publisko iepirkumu likuma 

noteiktās procedūras ietvaros;  

5. atkritumu radītāji – mājsaimniecības – iesaistās centralizētajā atkritumu 

apsaimniekošanas sistēmā, t.sk. dalītās vākšanas sistēmā.  

7.2. Atkritumu apsaimniekošanas zonu noteikšana 

Atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām iepirkums par atkritumu 

apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšanu var tikt organizēts: 

 

- par vairākām zonām vienas pašvaldības teritorijā; 

- nosakot zonu kā visu pašvaldības teritoriju; 

- vienā zonā apvienojot vairākas pašvaldības. 

 

Galvenie faktori, kas jāņem vērā nosakot atkritumu apsaimniekošanas zonas, ir 

sekojoši: 
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- optimāls potenciālais savācamo atkritumu daudzums, kas ļauj nodrošināt 

sabalansētu ieņēmumu un materiāli tehniskās bāzes izveides izmaksu 

attiecību; 

- ģeogrāfiskā zonas konfigurācija – zona tiek veidota ar mērķi, lai pārvadājumu 

attālumi zonas salīdzinoši dažādās nomalēs nebūtu vairākas reizes lielāki; 

- vienojošais elements – atkritumu apstrādes infrastruktūra.  

 

Vērtējot šos faktorus Liepājas atkritumu apsaimniekošanas reģiona kontekstā ir  

konstatēts, ka viens no būtiskākajiem aspektiem ir krasi atšķirīgais savācamo 

atkritumu apjoms dažādās pašvaldībās, kas viennozīmīgi liecina par nepieciešamību 

zonas veidot, iekļaujot tajās vairākas pašvaldības. Kopējais savāktais atkritumu 

apjoms reģionā sastāda ~ 42 tūkstošus tonnu gadā, kas faktiski būtu iekļaujams vienā 

zonā. Tomēr, ņemot vērā salīdzinošie lielos attālumus starp reģiona nomalēm, var 

rekomendēt divu līdz trīs zonu izveidi.  

 

Nākamais faktors – vienojošais elements – šeit jāatzīmē, ka jau šobrīd reģionā ir 

izveidojušies divi atkritumu apsaimniekošanas centri – poligons „Ķīvītes” Grobiņas 

novadā un SIA „VAAO” atkritumu šķirošanas stacija Brocēnu novadā, attiecīgi šī 

esošā sistēma būtu optimāls pamats atkritumu apsaimniekošanas zonu noteikšanai.  

 

Plāna izstrādes gaitā, konsultējoties ar pašvaldībām, tika panākta vairākuma atbalstīta 

vienošanās par 3 atkritumu apsaimniekošanas zonu noteikšanu: 

 

Atkritumu apsaimniekošanas zonas (skatīt 3. attēlu): 

1. zona – Jaunliepāja, Aizputes, Durbes, Pāvilostas, Skrundas  un Grobiņas 

novads,  Kuldīgas novada Laidu pagasts; 

2. zona – Vecliepāja, Nīcas, Rucavas, Vaiņodes un Priekules novadi;  

3. 3.zona – Brocēnu novads, Saldus novads. 

 

Pie šāda zonējuma tiek saglabāts loģisks ģeogrāfiskais zonu veidols, veicināta 

konkurence starp blakus esošo zonu apsaimniekotājiem, motivējot sniegt pēc iespējas 

kvalitatīvāku pakalpojumu, kā arī apsaimniekojamo atkritumu apjoms zonās nav 

kritiski zems. 

 

Ņemot vērā, ka uz Plāna noslēguma ziņojuma sagatavošanas brīdi vairākām reģiona 

pašvaldībām ir noslēgti līgumi ar atkritumu apsaimniekošanas komersantiem par 

sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma sniegšanu, pilnīgai Liepājas AAR 

pārejai uz trīs atkritumu apsaimniekošanas zonām tiek noteikts pārejas periods. 

Pārejas periodā atkritumu apsaimniekošanas zonā tiek iekļautas attiecīgās zonas 

pašvaldības, kurām nepieciešams veikt iepirkumu par atkritumu apsaimniekošanas 

pakalpojumu sniegšanu.  
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3.attēls Atkritumu apsaimniekošanas zonas Liepājas AAR 

 

 

 
 

7.3. Atkritumu rašanās minimizācija 
 

Lai ievērotu atkritumu apsaimniekošanas hierarhijas principu, svarīgs aspekts ir 

atkritumu minimizācija. Tas lielā mērā ir saistīts ar visu atkritumu apsaimniekošanas 

sistēmā iesaistīto spēlētāju mijiedarbību: sākot ar ražotāja  gatavotā produkta un tā 

iepakojuma politiku, beidzot ar patērētāja paradumiem. Reģiona līmenī ietekmēt 

ražotāja politiku ir gandrīz neiespējami, jo reģiona ražošanas struktūra nav 

pašpietiekama. Reģionālā līmenī lielākās sekmes var gūt, ietekmējot patērētāja 

apziņu, lai soli pa solim ieviestu dzīvē principu: nav atkritumu, ir tikai resursi.  

 

Atkritumu rašanās daudzuma minimizācijai jābūt regulētai valsts līmenī, lai 

izvairīšanās no atkritumu radīšanas kļūtu par galveno atkritumu apsaimniekošanas 

prioritāti nacionālā līmenī un veidotos izpratne, ka vienkāršāk ir atkritumus neradīt, 

nevis cīnīties ar radīto atkritumu sekām un apmaksāt dārgo atkritumu 

apsaimniekošanas ciklu. Tas nozīmē labi organizētu nepārtrauktu darbu, piemēram, ar 

produktu ražotājiem, lai panāktu vismaz iepakojuma atkritumu daudzuma 

samazinājumu. Reģionālā līmenī turpinās strādāt ar atkritumu radītājiem 

mājsaimniecību līmenī, taču, ņemot vērā iesīkstējušos patērētāju paradumus, nav 

pamata plānot arī to saražoto atkritumu daudzuma ievērojamu samazinājumu.  

 

Pašvaldību un atkritumu apsaimniekotāju spēja ietekmēt ražošanas sektoru ir visai 

limitēta. Tādēļ būtu nereāli prognozēt viena atkritumu apsaimniekošanas reģiona 

robežās, ka plāna perioda 7 gadu laikā krasi mainīsies dažādu sabiedrības mērķu 
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grupu izpratne, ka nav atkritumu, ir tikai izejvielas un materiāli, kas izmantojami 

atkārtoti un atgriežami saimnieciskā apritē. Darbība atkritumu rašanās novēršanai tiks 

plānota atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas valsts plāna 2013.-2020.g. nostādnēm 

un iespējamiem grozījumiem normatīvajā regulējumā.     

7.4. Dalītās vākšanas sistēmas paplašināšana 
 

Dalītās vākšanas sistēmas paplašināšanas mērķis ir pēc iespējas nodrošināt atkritumu 

šķirošanu to rašanās vietā, tādā veidā veicinot augstākas kvalitātes otrreizējo izejvielu 

sagatavošanu un lielākus reģenerācijas apjomus nekā veicot mehānisku nešķiroti 

savāktu atkritumu pāršķirošanu. Galvenās frakcijas, kuru uzkrāšanai nepieciešams 

atsevišķs konteiners ir: pārstrādei derīgo materiālu vieglā frakcija (papīrs, kartons, 

plastmasas, metāla iepakojums), stikls un pārējie atkritumi, t.sk. bioloģiski noārdāmie 

atkritumi. Gadījumos, kad tas ir ekonomiski pamatoti, iespējama atsevišķu uzkrāšanas 

konteineru uzstādīšana vairākiem šķiroto atkritumu veidiem. 

 

Dalītās vākšanas sistēma ietver 3 galvenās atkritumu dalītās savākšanas metodes: 

 

- atkritumu dalītās savākšanas punkti – konteineru laukums ar vismaz 2 

atkritumu uzkrāšanas konteineriem, kuros tiek uzkrāti: 

− pārstrāde derīgo materiālu vieglā frakcija (papīrs, kartons, 

plastmasa, metāls);  

− stikls (stikla tara). 

- atkritumu dalītās savākšanas laukumi – laukums, kurā izvietoti konteineri ne 

tikai materiālu veidiem, kas tiek savākti dalītās vākšanas punktos (iepakojuma 

atkritumiem), bet arī tādiem materiālu veidiem, kā logu un cits stikls, 

lielgabarīta atkritumi, videi kaitīgās preces, sadzīves bīstamie atkritumi; 

- savākšanas maršruti – sašķiroto atkritumu savākšana, izmantojot 

autotransportu pēc noteikta grafika vai izmantojot īslaicīgi uzstādāmus 

konteinerus iedzīvotājiem iepriekš zināmā vietā un laikā.  

7.4.1. Sadzīves atkritumu dalītās savākšanas punktu ierīkošana 

Saskaņā ar saistošo normatīvo aktu (MKN 898) nosacījumiem, sadzīves atkritumu 

dalītās savākšanas punkts ir speciāli aprīkota vieta, kur konteineros dalīti savāc un 

īslaicīgi uzglabā dažādu veidu sadzīves atkritumus pirms to pārvadāšanas – ne ilgāk 

kā nedēļu bioloģiskos atkritumus un ne ilgāk kā sešas nedēļas – pārējos sadzīves 

atkritumus. Sadzīves atkritumu dalītās savākšanas punktā nodrošina ne mazāk kā divu 

veidu sadzīves atkritumu dalītu savākšanu. Dalītās vākšanas punktā jānodrošina 

sekojošais: 

- ūdensnecaurlaidīgu laukuma virsmas segumu; 

- infrastruktūru transportlīdzekļu piekļuvei; 

- tādu sadzīves atkritumu dalītas savākšanas punkta platību, lai tajā varētu 

izvietot, nomainīt un iztukšot atkritumu konteinerus; 

- konteinerus atkritumu uzkrāšanai. 

Šobrīd kritēriji, kas izstrādāti, lai noteiktu nepieciešamo atkritumu dalītās vākšanas 

punktu skaitu ir sekojoši [14]: 
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− Republikas pilsētas - vismaz 1 punkts uz 700 iedzīvotājiem, Attālums no 

mājsaimniecības līdz tuvākajam savākšanas punktam nepārsniedz 400 m; 

− Novadu pilsētas - vismaz 1 punkts uz 550 iedzīvotājiem, attālums no 

mājsaimniecības līdz tuvākajam savākšanas punktam nepārsniedz 400 m; 

− Novadu lauku teritorijas - vismaz 1 punkts ciemos ar iedz. skaitu >200, ja 

iedzīvotāju skaits ir 450 un vairāk, ierīkojams vismaz 1 punkts uz katriem 450 

iedzīvotājiem. 

Tabula.7.1. Esošie un papildus ierīkojamie sadzīves atkritumu dalītās savākšanas 

punkti Liepājas AAR pašvaldībās  

Pašvaldība 
Esošo dalītās 

savākšanas punktu 
skaits 

Nepieciešamais 
dalītās savākšanas 

punktu skaits 

Papildu esošajiem 
ierīkojamie dalītās 
savākšanas punkti 

(minimālās 
prasības)* 

Liepāja 104 108 4 

Aizputes nov. 3 13 10 

Brocēnu nov. 17 10 0 

Durbes nov. 1 3 2 

Grobiņas nov. 3 12 9 

Nīcas nov. 10 6 0 

Pāvilostas nov. 3 4 1 

Priekules nov. 4 7 3 

Rucavas nov. 7 2 0 

Saldus nov. 68 31 1 

Skrundas nov. 2 7 5 

Vaiņodes nov. 2 5 3 

Laidu pag. 2 2 0 

Kopā 226 210 38 

*N.B. papildus ierīkojamais sadzīves atkritumu dalītās savākšanas punktu skaits 

(minimālās prasības) jāprecizē pēc atbilstošo normatīvo aktu apstiprināšanas. 

 

Attiecībā uz infrastruktūras izveides un pienākumu / atbildības sadalījumu attiecībā uz 

punktu ierīkošanu un apsaimniekošanu tiek paredzēts sekojošs risinājums: 

- punktu ierīkošanu nodrošina pašvaldība, sadarbojoties ar reģionālo atkritumu 

apsaimniekošanas centru vai atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums, kas 

noslēdzis līgumu par sadzīves atkaitumu apsaimniekošanas pakalpojumu 

sniegšanu attiecīgās atkritumu apsaimniekošanas zonas teritorijā; 

- punktu apsaimniekošanu – dalīti savākto atkritumu izvešanu nodrošina 

atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums, kas noslēdzis līgumu par sadzīves 

atkaitumu apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšanu attiecīgās atkritumu 

apsaimniekošanas zonas teritorijā. 

7.4.2. Šķiroto atkritumu savākšanas laukumu ierīkošana 

 

Saskaņā ar saistošo normatīvo aktu (MKN 898) nosacījumiem šķiroto atkritumu 

savākšanas laukums ir speciāli aprīkota norobežota vieta, kur konteineros savāc un 

uzglabā dažādu veidu atkritumus pirms to apglabāšanas vai pārstrādes – ne ilgāk kā 

divas nedēļas bioloģiskos atkritumus un ne ilgāk kā trīs mēnešus – pārējos sadzīves 

atkritumus. Videi kaitīgu preču atkritumus, sadzīvē radušos bīstamos atkritumus, 

mēbeļu atkritumus un būvniecības atkritumus šķiroto atkritumu savākšanas laukumā 
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drīkst uzglabāt ne ilgāk par gadu pēc to savākšanas dienas. Šķiroto atkritumu 

savākšanas laukumā jānodrošina sekojošais: 

- ūdensnecaurlaidīgu laukuma virsmas segumu; 

- infrastruktūru transportlīdzekļu piekļuvei; 

- tādu atkritumu savākšanas laukuma platību, lai tajā varētu izvietot, nomainīt 

un iztukšot atkritumu konteinerus (tajā skaitā pašpresējošos konteinerus) 

vismaz šādiem dalīti savāktiem atkritumu veidiem: 

o plastmasas atkritumi, tajā skaitā izlietotais iepakojums; 

o papīrs un kartons, tajā skaitā izlietotais iepakojums; 

o izlietotais stikla iepakojums; 

o cita veida stikla atkritumi; 

o sadzīvē radušies bīstamie atkritumi. Minētajiem atkritumiem 

nepieciešams aizslēdzams konteiners ar vairākām tilpnēm, kurās 

ievietot attiecīgos bīstamos atkritumus; 

o videi kaitīgo preču atkritumi; 

- iežogojumu un apgaismojumu; 

- laukuma darbībai nepieciešamās būves un iekārtas: 

o telpas sargam un operatoram; 

o elektroapgādes sistēmu; 

o ugunsdzēšanas aprīkojumu; 

- informāciju par šķiroto atkritumu savākšanas laukuma īpašnieku un operatoru, 

laukuma darba laiku un par atkritumu veidiem, kas tiek pieņemti. 

Šobrīd kritēriji, kas izstrādāti, lai noteiktu nepieciešamo atkritumu šķiroto atkritumu 

savākšanas laukumu skaitu ir sekojoši [14]: 

− Republikas pilsētas - vismaz viens laukums pilsētās ar iedzīvotāju skaitu 

<50 000, ja pilsēta tiek dalīta atkritumu apsaimniekošanas zonās, laukums 

ierīkojams katrā no zonām;  

− Novados ne mazāk kā viens šķiroto atkritumu savākšanas laukums, kas atbilst 

MK noteikumu Nr.898 „Noteikumi par atkritumu savākšanas un šķirošanas 

vietām” prasībām, visos novados, kur iedzīvotāju skaits ir > 8000, novados ar 

iedzīvotāju skaitu <8000, ja netiek veikta šķiroto atkritumu savākšanas 

laukuma ierīkošana, nodrošināt regulāru pakalpojuma sniegšanu, izmantojot 

šķiroto atkritumu savākšanas maršrutus.  

Tabula 7.2. Esošie un papildus ierīkojamie šķiroto atkritumu savākšanas laukumi 

Liepājas AAR pašvaldībās  

Pašvaldība 

Esošo šķiroto 
atkritumu 

savākšanas 
laukumu skaits 

Nepieciešamais 
šķiroto atkritumu 

savākšanas 
laukumu skaits 

Papildu esošajiem 
ierīkojamo šķiroto 

atkritumu 
savākšanas 

laukumu skaits 
(minimālās 
prasības)* 

Liepāja 1 1 1 

Aizputes nov. 0 1 1 

Brocēnu nov. 1 0 0 

Durbes nov. 0 0 0 

Grobiņas nov. 1 1 0 

Nīcas nov. 1 0 0 



LIEPĀJAS REĢIONĀLAIS ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS PLĀNS  

2014. – 2020. GADS 
46 

Pašvaldība 

Esošo šķiroto 
atkritumu 

savākšanas 
laukumu skaits 

Nepieciešamais 
šķiroto atkritumu 

savākšanas 
laukumu skaits 

Papildu esošajiem 
ierīkojamo šķiroto 

atkritumu 
savākšanas 

laukumu skaits 
(minimālās 
prasības)* 

Pāvilostas nov. 0 0 0 

Priekules nov. 0 0 0 

Rucavas nov. 0 0 0 

Saldus nov. 0 1 1 

Skrundas nov. 0 0 0 

Vaiņodes nov. 0 0 0 

Laidu pag. 0 0 0 

Kopā 4 4 3 

*N.B. papildus ierīkojamais šķiroto atkritumu laukumu skaits (minimālās prasības) 

jāprecizē pēc atbilstošo normatīvo aktu apstiprināšanas. 

 

Attiecībā uz infrastruktūras izveides un pienākumu / atbildības sadalījumu attiecībā uz 

punktu ierīkošanu un apsaimniekošanu tiek paredzēts sekojošs risinājums: 

- laukumu ierīkošanu nodrošina pašvaldība, sadarbojoties ar reģionālo atkritumu 

apsaimniekošanas centru vai atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums, kas 

noslēdzis līgumu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu 

sniegšanu attiecīgās atkritumu apsaimniekošanas zonas teritorijā; 

- laukumu apsaimniekošanu – dalīti savākto atkritumu izvešanu nodrošina 

atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums, kas noslēdzis līgumu par sadzīves 

atkaitumu apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšanu attiecīgās atkritumu 

apsaimniekošanas zonas teritorijā. 

7.4.3. Atkritumu savākšanas maršrutu izveide 

Teritorijās, kur dalītās vākšanas laukumu vai punktu ierīkošana nav pamatota nelielo 

atkritumu apjomu dēļ, pakalpojuma nodrošināšana var tikt veikta izmantojot 

savākšanas maršrutus. Galvenās materiālu grupas, kas savācamas šāda risinājuma 

ietvaros ir: 

- pārstrādei derīgie materiāli; 

- videi kaitīgās preces / sadzīves bīstamie atkritumi; 

- lielgabarīta atkritumi. 

 

Maršrutu apkalpošanai nepieciešama vismaz viena autotransporta vienība, un īpaši 

aprīkoti konteineri katrai atkritumu plūsmai. Maršrutu apkalpošanas grafiks nosakāms 

un koriģējams atkarībā no savākto atkritumu apjoma.  

 

Maršrutu apkalpošanu var veikt: 

- reģionālais atkritumu apsaimniekošanas centrs; 

- atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums, kas noslēdzis līgumu par sadzīves 

atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšanu attiecīgās atkritumu 

apsaimniekošanas zonas teritorijā. 
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7.5. Atkritumu reģenerācijas infrastruktūras attīstība   
 

Attiecībā uz atkritumu reģenerācijas apjomu palielināšanu, galvenās apglabāšanas 

apjomu samazināšanai pakļautās atkritumu plūsmas ir: 

- atkritumos esoši pārstrādei derīgi materiāli (papīrs, kartons, plastmasas, 

metāls, stikls) 

- bioloģiski noārdāmie atkritumi. 

 

Pārstrādei derīgu materiālu atgūšanai no nešķiroto sadzīves atkritumu plūsmas šobrīd 

reģionā ir izveidota sadzīves atkritumu šķirošanas stacija Brocēnu novadā – jauda līdz 

40 tūkstošiem tonnu gadā, kas šķiro Brocēnu un Saldus novados savāktos sadzīves 

atkritumus.  Līdz 2014. gada beigām tiks nodrošināta atkritumu priekšapstrādes 

iekārtu ekspluatācijas uzsākšana poligonā „Ķīvītes”, tomēr kopējā sadzīves atkritumu 

šķirošanas jauda ir vērtējama kā nepietiekama. Tādēļ, plāna izpildes periodā 

nepieciešama papildus šķirošanas jaudu nodrošināšana vismaz 25 tūkstoši tonnas 

gadā. Jaunās Sadzīves atkritumu šķirošanas infrastruktūras izveide ar mērķi sagatavot 

atkritumus apglabāšanai vai sagatavot atkārtotai izmantošanai plāna izpildes periodā, 

ņemot vērā, ka Saldus un Brocēnu novadu teritorijas savāktajiem atkritumiem jau 

šobrīd ir nodrošināta, primāri būtu īstenojama poligona “ Ķīvītes” teritorijā, ņemot 

vērā nozares normatīvo regulējumu.  

Šīs apstrādes iekārtas nepieciešamā papildus jauda ir atkarīga arī no otras atkritumu 

plūsmas reģenerācijas infrastruktūras izveides un tās jaudām, jo gadījumā, ja tiek 

attīstīta BNA plūsmas apstrāde – neapstrādāto atkritumu apjoms samazinās.  

Attiecībā uz apglabājamo BNA apjoma samazināšanu, ņemot vērā jau esošās 

infrastruktūras iespējas poligonā „Ķīvītes” – koģenerācijas iekārtas poligona gāzes 

utilizācijai ir rekomendējama fermentātora izveide ar nominālo jaudu 5-30 tūkstoši 

tonnu gadā atkarībā no izvēlētās tehnoloģijas. Izveidojot fermentātora tiktu 

nodrošināta, gan BNA apglabāšanas samazināšana, gan lietderīgi izmantots BNA 

metāna veidošanas potenciāls. Pie nosacījuma, ka tiek pieņemts lēmums izveidot 

fermentatora, nepieciešams nodrošināt kvalitatīvu BNA plūsmu fermentātora darbības 

nodrošināšanai – šim nolūkam nepieciešams izveidot BNA dalītās savākšanas 

sistēmu, galvenokārt koncentrējoties uz pārtikas apstrādes, ēdināšanas uzņēmumiem, 

skolām, kā arī dzīvojamo sektoru ar augstu apdzīvotības blīvumu. 

7.6. Izgāztuvju rekultivācija un monitorings rekultivētajās izgāztuvēs  

2007.-2013.gada periodā 3.5.1.2.1. apakšaktivitātes „Normatīvo aktu prasībām 

neatbilstošo izgāztuvju rekultivācija” ietvaros bija pieejams ES līdzfinansējums 

izgāztuvju rekultivācijai. Jāatzīmē, ka līdz šim ir bijušas 4 projektu iesniegšanas 

kārtas un 3.5.1.2.1. apakšaktivitātes „Normatīvo aktu prasībām neatbilstošo 

izgāztuvju rekultivācija” ietvaros pieejamā finansējuma izlietošana vēl turpinās. 

2013.gadā vēl nav veikta rekultivācija sekojošās izgāztuvēs, kas iekļautas 2008.gada 

30.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.490 „Noteikumi par darbības programmas 

“Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.5.1.2.1.apakšaktivitāti “Normatīvo 

aktu prasībām neatbilstošo izgāztuvju rekultivācija”” 1.pielikumā, kā izgāztuves, kas 

var pretendēt uz ES atbalstu rekultivācijas veikšanai atbilstoši MK noteikumu 

nosacījumiem. 
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7.3.tabula. 2007.-2013.gada plānošanas periodā ar ES atbalstu rekultivējamās 

izgāztuves 

Novads, kurā atrodas 
izgāztuve 

Izgāztuves atrašanās vieta 
(nosaukums) 

Piesārņoto vietu reģistrs 

Skrundas Stūrīši 62788/1379/PPV 

Skrundas Vītoliņi 62688/1275/PPV 

 

Pašvaldībām ir dota iespēja pretendēt uz ES Kohēzijas fonda atbalstu 85% apmērā  

līdz 2016.gadam, kamēr pieejams ES līdzfinansējums. Projektus atbilstoši 3.5.1.2.1. 

apakšaktivitātes „Normatīvo aktu prasībām neatbilstošo izgāztuvju rekultivācija” 

nosacījumiem var iesniegt tikai pašvaldības. Ja netiek plānots piesaistīt ES 

finansējumu, rekultivācija jāveic par pašvaldību līdzekļiem.  

Svarīgs aspekts vides aizsardzībā ir vides stāvokļa monitorings. Tas jāparedz ne tikai 

rekultivējamās izgāztuvēs, bet arī jāturpina jau rekultivētajās izgāztuvēs, kur kā 

pēcaprūpes pasākums ir noteikts vides monitorings.  

 

7.7. Pasākumi nelegālo izgāztuvju veidošanās novēršanai 
Atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likuma nosacījumiem par sadzīves, tajā skaitā 

arī sadzīves bīstamo atkritumu, apsaimniekošanu savā teritorijā ir atbildīgas 

pašvaldības. Lai dzīvotu sakoptā vidē un novērstu jaunu stihiski izveidojušos 

izgāztuvju rašanos, plāna darbības laikā nepieciešama cieša sadarbība starp 

pašvaldībām un kontrolējošo institūciju – Valsts vides dienesta Liepājas reģionālo 

pārvaldi. Pašvaldībām aizliegums piesārņot vidi ar atkritumiem ir jānosaka 

pašvaldības saistošajos noteikumos, par kuru ievērošanu ir atbildīgs jebkurš atkritumu 

radītājs konkrētās pašvaldības administratīvajā teritorijā. Tas attiecas arī uz 

pašvaldībām, kam ir jāaktualizē saistošie noteikumi par atkritumu apsaimniekošanu 

(skat. 10.1.tabulu). Tāpat nedrīkst aizmirst iesaistīt arī kontroles pasākumos 

pašvaldības policijas resursus. Sods par vides piesārņošanu ar atkritumiem ir noteikts 

Administratīvo pārkāpumu kodeksā, un soda apmērs ir ievērojams - fiziskajām 

personām no septiņdesmit līdz septiņsimt euro, konfiscējot pārkāpuma izdarīšanai 

izmantotos transportlīdzekļus vai bez konfiskācijas, bet juridiskajām personām — no 

trīssimt piecdesmit līdz divtūkstoš deviņsimt euro, konfiscējot pārkāpuma izdarīšanai 

izmantotos transportlīdzekļus vai bez konfiskācijas.  

Tāpat svarīga loma nelegāli radušos izgāztuvju novēršanā ir vides izglītības 

pasākumiem. Tas nozīmē, ka pašvaldībām ir jāveic skaidrojošais darbs dažādu 

pasākumu ietvaros, gan organizējot pasākumus, gan piedaloties citu iestāžu un 

organizāciju, piemēram LRAS, piedāvātajos pasākumos, gan izmantojot plašsaziņas 

līdzekļu pieejamos instrumentus.  

Tātad pasākumu kopums ietver sekojošas darbības: 

• Atbildības nostiprināšana pašvaldību saistošajos noteikumos; 

• Sadarbība ar kompetento kontroles iestādi; 

• Vides izglītības pasākumi, informācija un skaidrošanas pasākumi plašsaziņas 

līdzekļos; 

• Administratīvo sodu sistēmas, kas paredzēta normatīvajos aktos, izmantošana.  
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7.8. Atkritumu apsaimniekošanas plāna pārskatīšana 
 

Liepājas reģionālā atkritumu apsaimniekošanas plāna, 2014.-2020. pārskatīšana 

paredzēta atbilstoši 2011.gada 12.jūlija Ministru kabineta noteikumu Nr.564 

„Noteikumi par atkritumu apsaimniekošanas valsts un reģionālajiem plāniem un 

atkritumu rašanās novēršanas valsts programmu” nosacījumiem vai pēc 

nepieciešamības, ko nosaka, piemēram, izmaiņas atkritumu apsaimniekošanu 

regulējošā normatīvajā bāzē. 

7.9. Plāna periodā veicamo pasākumu apkopojums 
 

2014.-2020. gadā plānoto pasākumu apkopojums pieejams sekojošā 7.4.tabulā.  

 

7.4. tabula RAAP veicamo pasākumu apkopojums  
Nr. Pasākums Izpildes termiņš Atbildīgais 

1 Organizatoriskās struktūras – reģionālā 
atkritumu apsaimniekošanas centra attīstība 

Nekavējoties LRAS 

2 Atkritumu apsaimniekošanas zonu noteikšana Nekavējoties Pašvaldības 

3 Dalītās vākšanas sistēmas paplašināšana Turpmākajā 
periodā 

Pašvaldības  

4 Atkritumu šķirošanas un reģenerācijas 
infrastruktūras attīstība  

2014. gads  
2020. gads 

LRAS, 
pašvaldības 

5 Izgāztuvju rekultivācija un monitorings 
rekultivētajās izgāztuvēs 

Visā plāna 
periodā 

Pašvaldības  

6 Darbs ar sabiedrību  Visā plāna 
periodā 

LRAS, 
pašvaldības  

7 Pasākumi nelegālo izgāztuvju veidošanās 
novēršanai 

Visā plāna 
periodā 

LRAS, 
pašvaldības 

8 Atkritumu apsaimniekošanas plāna pārskatīšana Pēc 
nepieciešamības 

Reģiona 
pašvaldības 

VARAM 
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8. Dalītās atkritumu savākšanas punktu un laukumu skaits, 
reģenerācijas iekārtu paredzamā jauda un to atrašanās vietas 
noteikšanas kritēriji 
 

8.1. Paredzamās papildus infrastruktūras raksturojums  
 

Plāna pārskata periodā paredzēta sekojošu atkritumu apsaimniekošanas infrastruktūras 

elementu izveide: 

 

- sadzīves atkritumu dalītās savākšanas punktu ierīkošana – minimālās 

programma – papildus 38 punkti; 

- šķiroto atkritumu savākšanas laukumi – minimālās programma – papildus 3 

laukumi; 

- RAAC vai publiskā iepirkuma vai PPP procedūras ietvaros izvēlētā atkritumu 

apsaimniekotāja atkritumu sagatavošanas apglabāšanai/ atkārtotai 

izmantošanai stacija  – vismaz 20 000 t/gadā; 

- RAAC vai publiskā iepirkuma vai PPP procedūras ietvaros izvēlētā atkritumu 

apsaimniekotāja fermentātora – 5 000-30 000 t/gadā; 

- sadzīves atkritumu šķirošanas un pārkraušanas stacijas Brocēnu novadā 

modernizācija. 

  

Plāna izstrādes brīdī nav veikta finansiāli tehniskā analīze konkrētu iekārtu iegādes 

projektu sagatavošanai, līdz ar to noteikt precīzas paredzamās jaudas un iekārtu 

tehniskās specifikācijas nav iespējams. Jaudas un specifikācijas tiks noteiktas 

sagatavojot konkrētus investīciju piesaistes projektus. Piemēram, fermentātora jauda 

pielietojot slapjo fermentāciju var būt 5 000t/gadā, bet, pielietojot sausās 

fermentācijas tehnoloģiju, plānotā jauda var sasniegt 30 000t/gadā bioloģiski saturošo 

atkritumu pārstrādi.  Jau šobrīd ir skaidrs, ka iekārtām ir jābūt papildinošām esošajai 

atkritumu apsaimniekošanas sistēmai un jārada iespēja apkalpot reģionā esošos 

atkritumu daudzumus un plūsmas. 

8.2. Infrastruktūras atrašanās vietas noteikšanas kritēriji  
 

Dalītās vākšanas infrastruktūras izvietojums reģiona teritorijā nosakāms saskaņā ar 

kritērijiem, kas atspoguļoti Plāna 7.4.1. un 7.4.2. nodaļās. Savukārt attiecībā uz citām 

plānotajām iekārtām: 

 

- RAAC atkritumu sagatavošanas apglabāšanai / atkārtotai izmantošanai stacija  

– poligons „Ķīvītes”; 

- RAAC fermentātors – poligons „Ķīvītes”. 

 

Izvēlētā vieta ir RAAC teritorija Grobiņas novadā, kur kopējā pieejamā teritorija 29 

ha platībā atrodas Grobiņas pagastā bijušā padomju armijas poligona vietā - 3 km 

attālumā no Rīgas – Liepājas šosejas.  Atbilstoši spēkā esošajam Grobiņas  pagasta 

teritorijas plānojumam „Grobiņas novada Grobiņas pagasta teritorijas plānojumu 

2004.- 2016.gadam” poligona atrašanās vieta ir teritorija, kur paredzēta ražošanas  

objektu apbūves teritorija [10].  
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Plāna izstrādes brīdī saskaņā ar Grobiņas novada domes  2013. gada 17. oktobrī 

pieņemto  lēmumu ir apstiprināta Grobiņas novada teritorijas plānojuma 2014. – 

2025.gadam pilnveidotā redakcija. Tā 4.daļā Teritorijas izmantošanas un apbūves 

noteikumi minētā teritorija noteikta kā atkritumu apglabāšanas poligons „Liepājas 

RAS” ar aizsargjoslu 100 metri; kā piesārņota vieta ar Nr. 64608/4192 un kā sadzīves 

atkritumu bioloģiskās pārstrādes un inerto atkritumu poligons „Ķīvītes” [11].  

Uz šo teritoriju ir izstrādāti atkritumu savākšanas maršruti.  

Poligonam „Ķīvītes”  ir spēkā 2014.gada 27.oktobrī izsniegtā  atļauja A kategorijas 

piesārņojošai darbībai Nr. LI14IA0006, kas aizstāj 2009.gada 28.augustā izsniegto  

atļauju A kategorijas piesārņojošai darbībai Nr. LI-09-IA-0008, kur, paplašinot 

darbības virzienu spektru, bija nepieciešams veikt grozījumus un citas darbības, ko 

nosaka normatīvie akti. Balstoties uz veiktajiem grozījumiem, atļauja LI-09-IA-0008 

aizstāja: 2004.gada 20.augustā izdoto atļauju A kategorijas piesārņojošai darbībai Nr. 

LIT-13-010A ar derīguma termiņu 2009.gada 19.augusts un grozījumiem - 2006.gada 

18.janvāra lēmums Nr.97 par objekta nosaukuma un adreses maiņu; 2006.gada 

18.oktobra lēmums Nr.192 par infiltrāta attīrīšanas iekārtu uzstādīšanu; 2009.gada 

13.augusta lēmums Nr.134 par derīguma termiņa pagarināšanu līdz 2009.gada 

29.augustam. 

 

http://www.grobina.lv/images/stories/Attistiba/Attistibas_planosana/2013-10-18/Lemums_galiga_redakcija.pdf
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9. Reģionālajā atkritumu apsaimniekošanas plānā paredzēto 
pasākumu īstenošanai pieejamais un papildus nepieciešamais 
finansējums  
 

RAAP plānoto pasākumu finansēšanai tiek paredzēts izmantot gan esošā apglabāšanas 

tarifa līdzekļus, gan piesaistīt pašvaldību līdzfinansējumu un jaunas investīcijas.  

9.1. Finansējuma avoti, iesk. tarifus 
Ar 2009. gada 25. septembra Liepājas sabiedrisko pakalpojumu regulatora komisijas 

lēmumu Nr.398 ir apstiprināts SIA ,,Liepājas RAS" sadzīves atkritumu 

apsaimniekošanas tarifs 31,86 EUR/t (bez PVN) apmērā sākot ar 20l2.gada l. janvāri.   

Atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas valsts plāna 2013.-2020.gadam nosacījumiem 

no valsts puses atbalsts tiks sniegts:  

− atkritumu sagatavošanai atkārtotai izmantošanai, ja turpmākā atkārtotā 

izmantošana būs zināma; 

− atkritumu sagatavošana pārstrādei vai reģenerācijai; 

− esošo atkritumu pārstrādes vai reģenerācijas uzņēmumu jaudu palielināšana;  

− atkritumu pārstrādi vai reģenerāciju atbalstošās infrastruktūras veidošana 

(loģistika);  

− jaunu atkritumu pārstrādes vai reģenerācijas uzņēmumu izveide, ja tas ir 

tehniski un ekonomiski pamatoti. 

 

Tāpat nākamajā plānošanas periodā (2014.-2021.gads) VARAM plāno atbalstu no ES 

struktūrfondu līdzekļiem atkritumu pārstrādes objektu izveidei un jaudu attīstīšanai. Šī 

RAAP izstrādē tiek pieņemts, ka plānotais atbalsts būs pieejams, kaut arī plāna 

izstrādes laikā nav sagatavoti valsts līmeņa finansējuma piesaistes dokumenti, nav 

zināms ne pieejamā finansējuma apjoms, ne tā piešķiršanas nosacījumi.   

9.1.tabula Finansējumi avoti Liepājas reģionālā plāna 2014.-2020. realizācijai 

No. Pasākums Finansējuma avots Atbildīgais  

1 Organizatoriskās struktūras – reģionālā 
atkritumu apsaimniekošanas centra 
attīstība 

Pašvaldības, LRAS,  Pašvaldības, LRAS 

2 Atkritumu apsaimniekošanas zonu 
noteikšana 

n/a  LRAS, Pašvaldības 

3 Dalītās vākšanas sistēmas paplašināšana LRAS, pašvaldības, ES 

fondi, atkritumu 

apsaimniekošanas 

komersanti 

LRAS, pašvaldības 

4 Atkritumu reģenerācijas infrastruktūras 
attīstība 

LRAS, pašvaldības, ES 

fondi, atkritumu 

apsaimniekošanas 

komersanti 

LRAS, pašvaldības 

5 Izgāztuvju rekultivācija un monitorings 
rekultivētajās izgāztuvēs 

LRAS, pašvaldības LRAS, pašvaldības 

6 Darbs ar sabiedrību  LRAS, pašvaldības, ES LRAS, pašvaldības  
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fondi 

7 Pasākumi nelegālo izgāztuvju 
veidošanās novēršanai 

n/a LRAS, Pašvaldības 

8 Atkritumu apsaimniekošanas plāna 
pārskatīšana 

LRAS, pašvaldības  Pašvaldības, LRAS, 

VARAM  

 

9.2.tabula Aptuvenais plānotais finansējums pasākumu realizēšanai  

No. Pasākums Finansējums tk/EUR  Atbildīgais  

1 Organizatoriskās struktūras – reģionālā 
atkritumu apsaimniekošanas centra 
attīstība 

n/a Pašvaldības, LRAS 

2 Atkritumu apsaimniekošanas zonu 
noteikšana 

n/a Pašvaldības, LRAS 

3 Dalītās vākšanas sistēmas paplašināšana 350 LRAS, pašvaldības 

4 Atkritumu reģenerācijas infrastruktūras 
attīstība 

8 000 LRAS, pašvaldības 

5 Izgāztuvju rekultivācija un monitorings 
rekultivētajās izgāztuvēs 

400 LRAS, pašvaldības 

6 Darbs ar sabiedrību  140 LRAS, pašvaldības  

7 Pasākumi nelegālo izgāztuvju 
veidošanās novēršanai 

n/a LRAS, Pašvaldības 

8 Atkritumu apsaimniekošanas plāna 
pārskatīšana 

n/a Pašvaldības, VARAM  

9.2. Plānotās infrastruktūras uzturēšanas izmaksas 
 

Ar 2009. gada 25. septembra Liepājas sabiedrisko pakalpojumu regulatora komisijas 

lēmumu Nr.398 ir apstiprināts SIA ,,Liepājas RAS" sadzīves atkritumu 

apsaimniekošanas tarifs 31,86 EUR/t (bez PVN) apmērā sākot ar 20l2.gada l janvāri.  

Tarifā ir iekļautas ar poligona ierīkošanu un ekspluatāciju saistītās izmaksas. Pārējās 

izmaksas tiek segtas no ienākumiem par pakalpojumiem atbilstoši Atkritumu 

apsaimniekošanas likuma 39.panta nosacījumiem, kas nosaka, ka sadzīves atkritumu 

apsaimniekošanas maksu veido: 

1) maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, 

uzglabāšanu, dalītās atkritumu savākšanas, šķirošanas un pārkraušanas 

infrastruktūras objektu uzturēšanu atbilstoši līgumam, kuru noslēgusi 

pašvaldība un atbilstoši izvēlēts atkritumu apsaimniekotājs;  

2) sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprinātais tarifs par sadzīves atkritumu 

apglabāšanu atkritumu poligonos;  

3) DRN par atkritumu apglabāšanu. 
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10. Reģionālā atkritumu apsaimniekošanas plāna atbilstība 
normatīvajiem aktiem atkritumu apsaimniekošanas jomā  
 

Kopumā RAAP pilnībā atbilst Atkritumu apsaimniekošanas likuma un Ministru 

kabineta noteikumu Nr.564 „Noteikumi par atkritumu apsaimniekošanas valsts un 

reģionālajiem plāniem un atkritumu rašanās novēršanas valsts programmu” 

nosacījumiem.  

Svarīgs faktors normatīvo aktu prasību izpildē ir pašvaldību saistošo noteikumu 

izstrāde un apstiprināšana, jo tas ir pamats attiecību regulēšanai atkritumu saimniecībā 

uz vietas katrā pašvaldībā.  

10.1. Pašvaldību saistošie noteikumi  
 

Šobrīd spēkā esošie atkritumu apsaimniekošanas saistošie noteikumi reģiona 

pašvaldībās ir raksturoti tabulā 10.1. Apkopotā informācija liecina, ka visās 

pašvaldībās ir pieņemti saistošie noteikumi, taču 7 pašvaldībās nepieciešams izstrādāt 

vai apstiprināt grozījumus atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likumam, 

28.10.2010. redakcijā. Uz šī reģionālā atkritumu apsaimniekošanas plāna spēkā 

stāšanās brīdi optimāla būtu jaunu, uz vienotiem standartiem un šajā plānā 

paredzētajiem pasākumiem balstītu, saistošo noteikumu pieņemšana visās reģiona 

pašvaldībās.  

 

10.1.tabula Pašvaldību saistošo noteikumu statuss reģiona pašvaldībās 
Pašvaldība Saistošo noteikumu statuss Grozījumu 

nepieciešamība sakarā ar 
28.10. 2010. jauno AAL  

Liepāja 2003.gada 15.maijā „Par Liepājas pilsētas 
sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Nr. 4”, 
ar grozījumiem 20.10.2005. un 15.02.2007.  

V 

Grobiņa 
 

2005. gada 13.decembra „Par sadzīves 
atkritumu apsaimniekošanu Grobiņas 
pagastā” 

V 

Durbe 
 

2010.gada 26.augusta Durbes novada 
Saistošie noteikumi Nr. 14/2010 ‘’Par 
sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Durbes 
novadā’’  

V 

Aizpute  
 

2012.gada 29.februāra Saistošie noteikumi  
Nr._ Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas 
noteikumi Aizputes novadā 
(SN projekts), spēkā 2010.gada27.oktobra 
noteikumi Par sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanu Aizputes novadā  

 

V 

Priekule 
 

2011.gada 24.novembra Saistošie noteikumi 
Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu 
Priekules novadā”, ar grozījumiem 
26.01.2012. 

 

Vaiņode 
 

2011.gada 17.jūnija Saistošie noteikumi Nr. 
16  „ Par sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanu Vaiņodes novadā” 
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Pašvaldība Saistošo noteikumu statuss Grozījumu 
nepieciešamība sakarā ar 

28.10. 2010. jauno AAL  

Nīca 
 

2010.gada 8.jūlija „Saistošie noteikumi Nr.15 
„Par atkritumu apsaimniekošanu Nīcas 
novada administratīvajā teritorijā”.   

V 

Rucava 
 

2011.gada 24.novembra Rucavas novada 
pašvaldības 2011. gada Saistošie noteikumi 
Nr. 19  „Par sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanu Rucavas novadā”  

 

Pāvilosta 
 

2011. gada 24.novembra Saistošie noteikumi 
Nr.12 
„Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas 
noteikumi Pāvilostas novadā” 

 

Skrunda 
 

2010.gada 26.augusta Saistošie noteikumi  
Nr. 23/2010 “Par sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanu Skrundas novadā” 

 

V 

Saldus 
 

2011.gada11.augusta Atkritumu 
apsaimniekošanas noteikumi Nr.16  

 

Brocēni 
 

2004. gada 15.decembra Saistošie noteikumi 
„Par Brocēnu novada sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanu” 

V 

Laidu pagasts, 
Kuldīgas novads 

2011.gada 25.augusta Saistošie noteikumi  
Nr.2011/23 ”Par sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanu Kuldīgas novadā”, kur Laidi 
noteikti kā Kuldīgas novada 4.atkritumu 
apsaimniekošanas zona.  

 

10.2. Valsts normatīvie akti 
Visi nozarei saistošie normatīvie akti pieejami oficiālajā vietnē www.likumi.lv. 

10.2.tabulā tiek dots pārskats par tiem normatīvajiem aktiem, kas plāna darbības 

periodā nosaka mērķus, kas sasniedzami atkritumu saimniecībā un ir saistoši Latvijas 

Republikai un tādējādi pastarpinātā veidā arī Liepājas atkritumu apsaimniekošanas 

reģionam.  

 

10.2.tabula Latvijas Republikas normatīvo aktu prasības saistībā ar ES direktīvu 

prasībām attiecībā uz atkritumu plūsmām 2013.-2020.gadā 

Direktīva / LV normatīvais 
akts 

 Sasniedzamie rezultatīvie rādītāji Sasniedzamie 
termiņi 

Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2008.gada 
19.novembra Direktīva 
2008/98/EK par atkritumiem 
un par dažu direktīvu 
atcelšanu 

(11.panta 1.punkta 3.rindkopa 
un 2.daļas a) un b)punkts). 

Minētās prasības pārņemtas 
ar Ministru kabineta 
2011.gada 2.augusta 
noteikumiem Nr.598 
„Noteikumi par atkritumu 
dalītu savākšanu, 

Attīstīt un pilnveidot dalītas savākšanas 
sistēmu papīram, metālam, plastmasai un 
stiklam, nodrošinot sistēmas darbību un 
pakalpojuma pieejamību visā valsts teritorijā 

Sagatavot otrreizējai izmantošanai un 
pārstrādāt vismaz 50% (pēc svara) 
mājsaimniecības atkritumos un citās līdzīgās 
atkritumu plūsmās esošos papīra, metāla, 
plastmasas un stikla atkritumus 

Palielināt līdz vismaz 70 % pēc svara 
sagatavošanu atkārtotai izmantošanai, 
pārstrādei un citai materiālai reģenerācijai, 
tostarp aizbēršanai, izmantojot atkritumus 
kā citu materiālu aizstājējus 

2014.gada 
31.decembris 

 

 

 

2019.gada 
31.decembris 

 

 

 

2019.gada 
31.decembris 

http://www.likumi.lv/
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Direktīva / LV normatīvais 
akts 

 Sasniedzamie rezultatīvie rādītāji Sasniedzamie 
termiņi 

sagatavošanu atkārtotai 
izmantošanai, pārstrādi un 
materiālu reģenerāciju". 

Padomes 1999.gada 26.aprīļa 
direktīva 1999/31/EK par 
atkritumu poligoniem 
(5.panta 2.punkta a) b) un c) 
apakšpunkti, c) apakšpunkta 
otrā un trešā rindkopa* ). 
Minētās prasības pārņemtas 
ar Ministru kabineta 
2011.gada 27.decembra 
noteikumiem Nr.1032 
"Atkritumu poligonu 
ierīkošanas, atkritumu 
poligonu un izgāztuvju 
apsaimniekošanas, slēgšanas 
un rekultivācijas noteikumi". 

Samazināt apglabājamo bioloģiski noārdāmo 
atkritumu daudzumu līdz 50% no 1995.gadā 
apglabātā bioloģiski noārdāmo atkritumu 
daudzuma 

2013.gada 
16.jūlijs 

Samazināt apglabājamo bioloģiski noārdāmo 
atkritumu daudzumu līdz 35 % no 1995.gadā 
apglabātā bioloģiski noārdāmo atkritumu 
daudzuma 

2020.gada 
16.jūlijs 

Eiropas Parlamenta un 
Padomes 1994. gada 
20.decembra Direktīva 
94/62/EK par iepakojumu un 
izlietoto iepakojumu 
(6.panta 11.punkts).  
Minētās prasības pārņemtas 
ar Ministru kabineta 
2010.gada 19.oktobra 
noteikumiem Nr.983 
"Noteikumi par visa izlietotā 
iepakojuma reģenerācijas 
procentuālo apjomu 
(īpatsvaru) un termiņiem, 
reģistrēšanas un ziņojumu 
sniegšanas kārtību un 
veidlapu paraugiem, 
prasībām, kas 
komercsabiedrībai jāizpilda, 
lai tā tiktu reģistrēta kā 
iepakojuma apsaimniekotājs, 
iepakojuma definīcijas 
kritēriju piemērošanas 
piemēriem un izņēmumiem 
attiecībā uz smago metālu 
saturu iepakojumā". 

Reģenerēt 60% no izlietotā iepakojuma un 
sasniegt šādus minimālos reģenerācijas 
mērķus: 

- 65% pēc svara stiklam; 

- 83% pēc svara papīram un kartonam; 

- 50% pēc svara metāliem; 

- 41% pēc svara plastmasām, uzskaitot tikai 
tādus materiālus, kas pārstrādāti plastmasā; 

- 29% pēc svara kokam. 

2015.gada 
31.decembris 

 

Pārstrādāt 55% no izlietotā iepakojuma un 
sasniegt šādus minimālos reģenerācijas 
mērķus: 

- 60% pēc svara stiklam; 

- 60% pēc svara papīram un kartonam; 

- 50% pēc svara metāliem; 

- 22.5% pēc svara plastmasām, uzskaitot 
tikai tādus materiālus, kas pārstrādāti 
plastmasā; 

- 15% pēc svara kokam. 

2015.gada 
31.decembris 

 

Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2000. gada 
18.septembra Direktīva 
2000/53/EK  par nolietotiem 
transportlīdzekļiem (7.panta 
2.punkts) 

 Minētās prasības pārņemtas 
ar Ministru kabineta 
2011.gada 22.februāra 
noteikumiem Nr. 135 
"Noteikumi par nolietotu 

Visus nolietotos transportlīdzekļus atkārtoti 
izmantot un reģenerēt vismaz 95% apmērā 
no transportlīdzekļa vidējās masas gadā. 

Visus nolietotos transportlīdzekļus atkārtoti 
izmantot un pārstrādāt vismaz 85% apmērā 
no transportlīdzekļa vidējās masas gadā. 

2015.g. 
1.janvāris 

http://www.varam.gov.lv/in_site/tools/download.php?file=files/text/Likumd/iepakojums//983_2010.pdf
http://www.varam.gov.lv/in_site/tools/download.php?file=files/text/Likumd/iepakojums//983_2010.pdf
http://www.varam.gov.lv/in_site/tools/download.php?file=files/text/Likumd/iepakojums//983_2010.pdf
http://www.varam.gov.lv/in_site/tools/download.php?file=files/text/Likumd/iepakojums//983_2010.pdf
http://www.varam.gov.lv/in_site/tools/download.php?file=files/text/Likumd/iepakojums//983_2010.pdf
http://www.varam.gov.lv/in_site/tools/download.php?file=files/text/Likumd/iepakojums//983_2010.pdf
http://www.varam.gov.lv/in_site/tools/download.php?file=files/text/Likumd/iepakojums//983_2010.pdf
http://www.varam.gov.lv/in_site/tools/download.php?file=files/text/Likumd/iepakojums//983_2010.pdf
http://www.varam.gov.lv/in_site/tools/download.php?file=files/text/Likumd/iepakojums//983_2010.pdf
http://www.varam.gov.lv/in_site/tools/download.php?file=files/text/Likumd/iepakojums//983_2010.pdf
http://www.varam.gov.lv/in_site/tools/download.php?file=files/text/Likumd/iepakojums//983_2010.pdf
http://www.varam.gov.lv/in_site/tools/download.php?file=files/text/Likumd/iepakojums//983_2010.pdf
http://www.varam.gov.lv/in_site/tools/download.php?file=files/text/Likumd/iepakojums//983_2010.pdf
http://www.varam.gov.lv/in_site/tools/download.php?file=files/text/Likumd/iepakojums//983_2010.pdf
http://www.varam.gov.lv/in_site/tools/download.php?file=files/text/Likumd/iepakojums//983_2010.pdf
http://www.varam.gov.lv/in_site/tools/download.php?file=files/text/Likumd/iepakojums//983_2010.pdf
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Direktīva / LV normatīvais 
akts 

 Sasniedzamie rezultatīvie rādītāji Sasniedzamie 
termiņi 

transportlīdzekļu pārstrādi un 
apstrādes uzņēmumiem 
noteiktajām vides prasībām”. 

 Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2003. gada 
27.janvāra Direktīva 
2002/96/EK par elektrisko un 
elektronisko iekārtu 
atkritumiem (EEIA) (5.panta 
5.punkts un 7.panta 2.punkts) 
un Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2012. gada 4.jūlija 
Direktīva 2012/19/ES par 
elektrisko un elektronisko 
iekārtu atkritumiem (EEIA) 
(7.panta 1.un 3.punkts, 
11.pants un V pielikums). 
Direktīvas 2002/96/EK 
attiecīgās prasības pārņemtas 
ar Ministru kabineta 
2011.gada 22.novembra 
noteikumiem  Nr.897 
"Elektrisko un elektronisko 
iekārtu atkritumu 
apsaimniekošanas 
noteikumi" . Direktīva 
2012/19/EK tiks transponēta 
līdz 2014.gada 14.februārim. 

 Nodrošināt, ka uz vienu iedzīvotāju gadā 
tiek savākti četri kilogrami māsaimniecības 
EEIA  

No 2013.gada 
1.janvāra līdz 

2016. gada 13. 
augustam 

Palielināt elektrisko un elektronisko iekārtu 
atkritumu savākšanas apjomu līdz 40-45 % 
gadā,   no to EEI vidējā svara, kuras ir laistas 
Latvijas tirgū trīs iepriekšējos gados. 

2016.gada 
14.augusts 

 Palielināt elektrisko un elektronisko iekārtu 
atkritumu savākšanas apjomu līdz 65 % no 
to EEI vidējā svara, kuras ir laistas Latvijas 
tirgū trīs iepriekšējos gados, vai arī 85 % no 
Latvijas teritorijā radītajiem EEIA. 

2021.gada 
14.augusts 

 

Nodrošināt EEIA reģenerāciju un pārstrādi 
atbilstoši Direktīvas 2012/19/EK I 
pielikumā un III pielikumā noteiktajiem 
reģenerācijas un pārstrādes rādītājiem 
  

min 
  

Visā plāna 
darbības laikā 

Eiropas Parlamenta un 
Padomes Direktīva 2006. gada 
6.septembra 2006/66/EK par 
baterijām un akumulatoriem, 
un bateriju un akumulatoru 
atkritumiem un ar ko atceļ 
Direktīvu 91/157/EEK  
(10.panta 2.b)punkts). 
Minētās prasības pārņemtas 
ar  Ministru kabineta 
2011.gada 21.jūnija 
noteikumiem Nr.485 
"Atsevišķu veidu bīstamo 
atkritumu apsaimniekošanas 
kārtība". 

Savākt 45 % no iepriekšējos trīs gados tirgū 
laistā pārnēsājamo bateriju un akumulatoru 
vidējā svara.  

2016.gada 
26.septembris 

 

Piezīme: * - Saskaņā ar Eurostat veikto novērtējumu, Latvijā 1995.gadā apglabāja 

100% no radītajiem sadzīves atkritumiem. Direktīvas 1999/31/EK 5.panta otrās daļas 

c) apakšpunkta otrajā rindkopā noteiktajā kārtībā Latvija 2006.gadā informēja EK par 

pieņemto lēmumu attiecībā uz Direktīvas 1999/31/EK 5.panta otrajā daļā noteikto 

mērķu izpildes termiņu pagarināšanu. 

http://www.varam.gov.lv/in_site/tools/download.php?file=files/text/Likumd/atkritumi//485_2011.pdf
http://www.varam.gov.lv/in_site/tools/download.php?file=files/text/Likumd/atkritumi//485_2011.pdf
http://www.varam.gov.lv/in_site/tools/download.php?file=files/text/Likumd/atkritumi//485_2011.pdf
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10.3. Plānā iekļauto pasākumu loma normatīvajos aktos noteikto 
mērķu sasniegšanā 
 

Atkritumu apsaimniekošanas nozari regulē daudz vairāk normatīvo aktu un tajos 

noteiktie mērķi pārsniedz RAAP iekļauto pasākumu spektru, taču te jāņem vērā, ka 

reģiona pašvaldību, kuras ir plāna izstrādātājas, kompetencē ir tikai daļa no 

uzdevumiem, ko nosaka Latvijas normatīvie akti atkritumu apsaimniekošanā.  

 

10.3.tabula Plānā iekļauto pasākumu atbilstība normatīvajiem aktiem  

No. Pasākums Normatīvais akts Atbildīgais  

1 Izgāztuvju rekultivācija un 
monitorings rekultivētajās 
izgāztuvēs 

Ministru kabineta 2011.gada 

27.decembra noteikumi Nr.1032 

"Atkritumu poligonu 

ierīkošanas, atkritumu poligonu 

un izgāztuvju apsaimniekošanas, 

slēgšanas un rekultivācijas 

noteikumi". 

Pašvaldības 

2 Dalītās vākšanas sistēmas 
paplašināšana 

Ministru kabineta 2011.gada 

22.novembra noteikumi Nr.898 

"Noteikumi par atkritumu 

savākšanas un šķirošanas 

vietām"; Ministru kabineta 

2011.gada 2.augusta noteikumi 

Nr.598 „Noteikumi par 

atkritumu dalītu savākšanu, 

sagatavošanu atkārtotai 

izmantošanai, pārstrādi un 

materiālu reģenerāciju"; 

Ministru kabineta 2010.gada 

19.oktobra noteikumi Nr.983 

"Noteikumi par visa izlietotā 

iepakojuma reģenerācijas 

procentuālo apjomu (īpatsvaru) 

un termiņiem, reģistrēšanas un 

ziņojumu sniegšanas kārtību un 

veidlapu paraugiem, prasībām, 

kas komercsabiedrībai jāizpilda, 

lai tā tiktu reģistrēta kā 

iepakojuma apsaimniekotājs, 

iepakojuma definīcijas kritēriju 

piemērošanas piemēriem un 

izņēmumiem attiecībā uz smago 

metālu saturu iepakojumā". 

LRAS, 

pašvaldības  

3 Organizatoriskās struktūras – 
reģionālā atkritumu 
apsaimniekošanas centra attīstība 

Ministru kabineta 2013.gada 

21.marta Rīkojums Nr.100 Par 

Atkritumu apsaimniekošanas 

valsts plāna 2013-2020 

apstiprināšanu 

LRAS, 

pašvaldības 

4 Atkritumu apsaimniekošanas 
zonu noteikšana 

Atkritumu apsaimniekošanas 

likums 

LRAS, 

pašvaldības 
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5 Atkritumu reģenerācijas 
infrastruktūras attīstība 

Ministru kabineta 2011.gada 

2.augusta noteikumi Nr.598 

„Noteikumi par atkritumu dalītu 

savākšanu, sagatavošanu 

atkārtotai izmantošanai, 

pārstrādi un materiālu 

reģenerāciju" 

LRAS, 

pašvaldības 

6 Darbs ar sabiedrību  Atkritumu apsaimniekošanas 

likuma 41.panta (1) daļa 

LRAS, 

pašvaldības  

7 Pasākumi nelegālo izgāztuvju 
veidošanās novēršanai 

Latvijas Administratīvo 

pārkāpumu kodekss, 58.pants 

Pašvaldības, 

LRAS 

8 Atkritumu apsaimniekošanas 
plāna pārskatīšana 

2011.gada 12.jūlija Ministru 

kabineta noteikumi Nr.564 

„Noteikumi par atkritumu 

apsaimniekošanas valsts un 

reģionālajiem plāniem un 

atkritumu rašanās novēršanas 

valsts programmu” 

Pašvaldības, 

VARAM  
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