
PĀRSTRĀDĀJAMO 

ATKRITUMU ŠĶIROŠANAS 

IEVIEŠANA PAŠVALDĪBU 

IESTĀDĒS 



LIKUMDOŠANAS PRASĪBAS 

 Atkritumu apsaimniekošanas likums.  

8. pants: ”Pašvaldība organizē atkritumu dalītu vākšanu un 

apsaimneikošanu savā administratīvajā teritorijā, kā arī var ieguldīt līdzekļus 

atkritumu apsaimniekošanas sistēmas izveidē un uzturēšanā  atbilstoši 

atkritumu apsaimniekošanas valsts plānam un reģionālajiem plāniem.” 

 

20. pants. Atbilstoši atkritumu apsaimniekošanas valsts plānam un atkritumu 

apsaimniekošanas reģionālajiem plāniem, kā arī vides aizsardzības 

prasībām pašvaldības organizē sadzīves atkritumu, tai skaitā papīra, metāla, 

plastmasas un stikla atkritumu, atsevišķu savākšanu pašvaldību 

administratīvajās teritorijās atbilstoši MK noteiktajām kategorijām un 

termiņam. 

 



LIKUMDOŠANAS PRASĪBAS (2) 

 MK noteikumi Nr.598 «Noteikumi par atkritumu dalītu savākšanu, 

sagatavošanu atkārtotai izmantošanai, pārstrādi un materiālu 

reģenerāciju» 

 2. punkts: Pašvaldība sadarbībā ar atkritumu apsaimniekotājiem organizē 

sadzīves atkritumu dalītu savākšanu …, līdz 2014.gada 31.decembrim izveidojot 

dalītas savākšanas sistēmu šādu atkritumu kategorijām: 
2.1. papīru saturoši atkritumi; 

2.2. metālus saturoši atkritumi; 

2.3. plastmasas saturoši atkritumi; 

2.4. stiklu saturoši atkritumi. 

 

 Liepājas reģiona atkritumu apsaimniekošanas plāns 

Nosaka, ka reģionā nepieciešams izveidot 232 atkritumu dalītās vākšanas 

punktus, no kuriem Liepājas pilsētā 123, Aizpute 8, Grobiņa 6, Pāvilosta 2, 

Priekule 4, Skrunda 6, Saldus 18, Brocēni 5 dalītās vākšanas punkti. 

 



ESOŠĀ SITUĀCIJA 



PĒC PROJEKTA IEVIEŠANAS 



ŠĶIROŠANAS PUNKTS 

 Atrodas pašvaldības iestādēs (telpās); 

 Ar iespēju sašķirot 3 dažāda veida atkritumus: 

 plastmasu, 

 stiklu, 

 papīru, kartonu un sulu pakas. 

 Viegli apkalpojams, ar maināmiem maisiem; 

 Pie katra punkta informatīva plāksne ar norādēm, 

kāpēc un kā pareizi šķirot. 



KONTEINERI 



SABIEDRĪBAS 

INFORMĒŠANA 

 Plakāts 

 

 Informatīvas 

skrejlapas 



IZMAKSAS VIENAM PUNKTAM 

Kopējās izmaksas Daudzums Vienība Cena 
Cena bez 

PVN 
Cena ar 

PVN 

Konteineri 3 gb 11,50 34,50 42,09 

Uzlīmes konteineriem 9 gb 0,20 1,80 2,20 

Maisi 100 L 30 gb 0,20 6,00 7,32 

Plakāts A2 3 gb 1,15 3,45 4,21 

Informatīvas skrejlapas 50 gb 0,10 5,00 6,10 

Kopā       50,75 61,92 



PROJEKTA IEVIEŠANA 

 SIA Liepājas RAS – organizē, veic projekta 

uzraudzību, veic informatīvu kampaņu; 

 Pašvaldība - finansē konteineru statīvu iegādi un 

uzdod pašvaldības iestādēm nodrošināt to 

atbilstošu izvietošanu, uzturēšanu un 

ekspluatēšanu; 

 Pašvaldības iestādes nodrošina atkritumu dalītu 

vākšanu; 

 Atkritumu savākšanas operatori – nodrošina dalīti 

savākto atkritumu savākšanu, transportēšanu, 

realizāciju. 



KONTAKTI 

 

 

Normunds Niedols 

Normunds@liepajasras.lv 

Mob. 29227036 

 

Liene Jākobsone 

Liene@liepajasras.lv 

Mob. 26732288 

 

 

 

 

 

Andris Karlsons 

Andris@ekokurzeme.lv 

Mob. 29222720  

 

 

Ilmārs Pelnēns 

Nordia@inbox.lv 

Tel. +371 634 84297 
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