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Mērķis 

• Veicināt plastmasas 
atkritumu daudzuma 
samazināšanu, kas nonāk 
dedzinātavās un poligonos 

 

• Ar publisko-privāto 
sadarbību meklēt jaunas 
iespējas resursu 
efektīvākai izmantošanai 



Atkritumu apsaimniekošanas piramīda 

Plastic Zero 



Projekta aktivitātes 
• Ceļvedis plastmasas atkritumu pārvaldībai 

 

• Plastmasas atkritumu rašanās novēršana 

 

• Inovatīvas tehnoloģijas un jaunas metodes plastmasas atkritumu: 

 - šķirošanā un savākšanā 

 - otrreizējai izmantošanai un pārstrādei 

 

• Diskusijas par plastmasas atkritumu apsaimniekošanu projekta partneru 
pašvaldībās 

 

• Citu Eiropas valstu pieredzes literatūras apskats 

 

• Objektu apmeklējumi Hamburgā, Kopenhāgenā un Latvijā 

 



Plastmasas atkritumu rašanās novēršana 
1. Atkritumu daudzuma 

samazināšana 

 

 

2.    Produktu otrreizēja 
izmantošana vai to 
izmantošanas paildzināšana 

 

 

3.    Bīstamu vielu satura 
samazināšana plastmasas 
izstrādājumos 

 

Plānāka, vieglāka, mazāka iepakojuma 
ražošana 

 
 
 
Otrreizējas izmantošanas 
veicināšana, izveidojot produktu 
otrreizējās izmantošanas apkalpes 
centrus un remontdarbnīcas 
mājsaimniecību sadzīves 
priekšmetiem; second-hand veikali. 
Iepakojumu uzpildīšanas sistēma 
 
 
 
Bīstamu vielu aizstāšana ar videi 
draudzīgākām vielām 
 
 
 



Piemēri plastmasas samazināšanai 
produktu ražošanā 

Tukuma Piens 

BALTAIS EKO 
Arla Foods 

30% mazāk plastmasas 
Vieglākais iepakojums 2 pintēm piena, 

Lielbritānijā (25 grami) 



Atkritumu šķirošana un savākšana 
Pilotprojekti 
• Kopenhāgena: 
 - Plastmasas atkritumu (P/a) savākšana no daudzstāvu ēkām 
 - Jaunu dzīv. ēku nodrošināšana ar papildus konteineriem p/a 
 - Renescience 
 - u.c. 
• Tampere: 
 - P/a savākšana no atkr. šķirošanas punktiem 
 - P/a savākšana no vienģimeņu mājsaimniecībām 
• Liepājas reģions: 
 - Pārstrādājamo atkritumu šķirošanas punkti pašvaldību iestādēs. 



Nešķirotie 
atkritumi 

Sausie 
pārstrādājamie 

atkritumi 

Organiskie 
atkritumi 

Stikls 

4,5% 

61% 

34% 

0,5% 

Atkritumu šķirošana un savākšana 
Īrijas pieredze 

Mājsaimniecību īpatsvars pēc konteineru skaita 
(EPA, 2010) 



Plastmasas īpatsvars atkritumu konteineros 
mājsaimniecībās Īrijā, %/t (2010) 
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Konteiners cietajai PVC šķirošanas 
laukumā, Kopenhāgena 

Somas šķirotajiem atkritumiem 
vienģimeņu mājsaimniecībās, Tampere 



Atkritumu mehāniskā šķirošana 

Ūdens baseins atkritumu 
sašķirošanai pēc smaguma, Hamburga Atšķirota cietā plastmasa, Hamburga 



Atkritumu otrreizēja 
izmantošana un pārstrāde 

Īrija: 

- 60-70% (...t) no Īrijā savāktās plastmasas tiek 
eksportēta uz ārzemēm pārstrādei 

- Plastmasas pārstrādes kapacitāte 320 000 t (dati 
no 20 pārstrādātājiem) 

 

 

 



Plastmasas atkritumu “liktenis” poligonā 
un kopējā atkritumu plūsmā 

• Ja plastmasas atkritumi nonāk poligonā, tad 
labākajā gadījumā – izmantojot sarežģītu iekārtu 
mehāniskai atkritumu apstrādei – var atšķirot ne 
vairāk kā 30 % plastmasas, kas atrodama kopējā 
atkritumu plūsmā 

 

• Risinājums - jauna tehnoloģija, ar kuras palīdzību 
var iegūt labus rezultātus  pārstrādājamo 
atkritumu biznesā – Renescience (tiek testēta 
Kopenhāgenā) 



REnescience 
• Enzīmu tehnoloģija 

• Nav nepieciešama priekšapstrāde 

• Zema temperatūra (ap 60oC) un augsts spiediens 

• >95% bioloģiski sadalāmo atkritumu tiek pārvērsti “biošķidrumā”, ko 
izmanto bioreaktorā 

• 1 t atkr./h 



Neatšķirotās plastmasas potenciāls – vismaz 4000 t/g 

Plastmasa 
15% 

PET pudeles 
2% 

Papīrs/kartons 
8% 

Stikls 
8% 

Metāls 
1% 

Alumīnija bundžas 
1% 

Koks 
1% 

Tekstilizstrādājumi 
6% 

Gumijas izstr.(riepas) 
0% 

Organiskie atkr. 
39% 

Inertie mater. 
14% 

Bīstamie atkr. 
0% 

Lielgabarīta atkr. 
0% 

Elektriskie 
0% 

Pamperi 
4% 

Citi 
1% 

Poligonā "Ķīvītes" ievesto sadzīves atkritumu morfoloģiskais 
sastāvs, % 



Poligonā “Ķīvītes” uzkrājas plastmasa, 
kuru pašlaik nav iespējams realizēt. 



LRAS sadarbība 

• Liepājas pilsētas Dome 

• LRVP 

• SIA EKO Kurzeme 

• SIA Nordia 

• SIA Veronija 

• Viduskurzemes AAO 

• SIA RECOLAT 

• Nordic Plast 

• Green World 

ar mērķi meklēt iespējas plastmasas atkritumu novēršanai un inovatīvu ideju 
apkopošanai un/vai īstenošanai šķirošanā, savākšanā un pārstrādē 

PLASTIC ZERO 
Stratēģiskās 
komitejas sēde 2012. 
gada 25.-26. oktobrī 
Rīgā un Liepājā 



www.plastic-zero.com 

 

http://www.malmo.se/


Paldies par uzmanību! 

Aicinām uz sadarbību! 
E-pasts: life@liepajasras.lv 


