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1.Vispārīgā informācija par Liepājas reģionu  

1.1. 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, un tas ietver sekojošas 
pašvaldības, kā arī Atkritumu apsaimniekošanas valsts plānā, 2013.-2020. gadam 
(apstiprināts LR MK 21.03.2013. rīkojumu Nr. 100): Liepājas pilsēta, Aizputes, 
Brocēnu, Durbes, Grobiņas, Nīcas, Pāvilostas, Priekules, Rucavas, Saldus, Skrundas, 
Vaiņodes novadus un Kuldīgas novada Laidu pagastu. Bez republikas nozīmes 
pilsētās Liepājas reģionā ir sekojošas pilsētas: Aizpute, Grobiņa,  Pāvilosta, Priekule, 
Skrunda, Saldus, Brocēni. Šī plāna izstrādes brīdī situācija nav mainījusies.  
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 2011. gadā bija 151 032, tas ir 7,2% no kopējā 
visas valsts iedzīvotāju skaita (2011.gada sākumā Latvijā iedzīvotāju skaits sastādīja 2 
074 605). Reģionā esošajā republikas nozīmes pilsētā Liepājā 2011.gadā dzīvo vairāk 
nekā 75 tūkstoši iedzīvotāju, kas ar gandrīz kopā 25 tūkstošiem iedzīvotāju otrajā 
lielākajā reģiona pilsētā Saldū sasniedz jau aptuveni 100 000 iedzīvotāju, kas norāda, 
ka reģiona pilsētvidē dzīvo vairāk nekā puse reģiona iedzīvotāju. Iedzīvotāju blīvums 
svārstās no nieka 4,1 Rucavas novadā līdz 1260,8 iedzīvotājiem Liepājā.  
 

1.1.tabula. Liepājas AAR teritoriāli administratīvais iedalījums, 2011. gads 

Pašvaldība Iedzīvotāju skaits Platība, km2 Iedzīvotāju bl īvums, 
iedz./km2 

Liepāja 75 372 61 1260.8 

Aizputes novads 9 137 640  14,5 

Brocēnu novads 6 130 496 12,6 

Durbes novads 2 998 320 9,6 

Grobiņas novads 9 205 490 19,1 

Nīcas novads 3 547 351 10,2 

Pāvilostas novads 2 839 515 5,5 

Priekules novads 5 768 520 11,2 

Rucavas novads 1 765 448 4,1 

Saldus novads 25 232 1682 15,2 

Skrundas novads 5 243 557 9,6 
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Vaiņodes novads 2 577 307 8,5 

Laidu pagasts 1 219 115 10,6 

Kopā 151 032   

 
Ilustratīvi Liepājas atkritumu apsaimniekošanas reģions ar tā teritoriālo iedalījumu 
attēlots 1.attēlā.  

 

 
 

1.attēls Liepājas atkritumu apsaimniekošanas reģiona teritoriālais iedalījums.  

1.2. Demogrāfiskā prognoze līdz 2020. gadam  
 
Saskaņā ar šobrīd spēkā esošajā Liepājas reģiona atkritumu apsaimniekošanas plānā 
[12] izmantoto demogrāfisko prognozi iedzīvotāju skaitam reģionā uz šo brīdi jābūt 
167,4 tūkstoši. Aktuālie statistikas dati par iedzīvotāju skaitu administratīvajās 
teritorijās ir pieejami par 2011.gadu, kad kopējais reģiona iedzīvotāju skaits ir 
novērtēts 151,0 tūkstoši, savukārt plānā uz šo brīdi paredzētais iedzīvotāju skaits ir 
168,7 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 tiks piemēroti vienoti koeficienti, kas 
ir sekojoši; 
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- 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. 
 

 1.2.tabula. Demogrāfiskā prognoze Liepājas AAR 2014.-2020.g 

Gads/iedz. sk.  Administrat īvā  

teritorija 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Liepājas pilsēta 74001 73476 72954 72436 71922 71411 70904 

Aizputes novads 8971 8907 8844 8781 8719 8657 8595 

Brocēnu novads 6019 5976 5933 5891 5849 5808 5767 

Durbes novads 2943 2923 2902 2881 2861 2840 2820 

Grobiņas novads 9038 8973 8910 8846 8784 8721 8659 

Nīcas novads 3482 3458 3433 3409 3385 3361 3337 

Pāvilostas  novads 2787 2768 2748 2728 2709 2690 2671 

Priekules novads 5663 5623 5583 5543 5504 5465 5426 

Rucavas novads 1733 1721 1708 1696 1684 1672 1660 

Saldus novads 24773 24597 24423 24249 24077 23906 23736 

Skrundas novads 5148 5111 5075 5039 5003 4967 4932 

Vaiņodes novads 2530 2512 2494 2477 2459 2442 2424 

Laidu pag 1197 1188 1180 1172 1163 1155 1147 

KOPĀ 148285 147232 146187 145149 144118 143095 142079 

 

1.3. Mājsaimniecības maksātspējas novērtējums  
Kā norādīts Atkritumu apsaimniekošanas valsts plānā 2013.-2020., salīdzinājumā ar 
citiem mājsaimniecību patēriņā 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 188 lati, 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 393 LVL, savukārt neto samaksa – 284 LVL [8].  
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Mājsaimniecību rīcībā esošie ienākumi Kurzemes plānošanas reģionā 2011.gadā 
mēnesī [8] vidēji uz vienu mājsaimniecību sastādīja 494.70 LVL; savukārt vidēji uz 
vienu mājsaimniecības locekli - 206.84 LVL, 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 konkrēto Liepājas 
atkritumu apsaimniekošanas reģionu.   
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2. Reģionālā atkritumu apsaimniekošanas plāna 
nepieciešamība, mērķis un uzdevumi 

Reģionālā atkritumu apsaimniekošanas plāna (turpmāk tekstā – RAAP) 
nepieciešamību 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 
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 informāciju 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. 

RAAP mērķi ir novērst atkritumu rašanos, palielinoties ekonomiskajai izaugsmei,  un 
nodrošināt ievērojamu kopējo radīto atkritumu daudzumu samazināšanu, izmantojot 
labākas atkritumu rašanās novēršanas iespējas, labākos pieejamos tehniskos 
paņēmienus resursu izmantošanas efektivitātes palielināšanu un ilgtspējīgākas 
patērētāju uzvedības veicināšanu. 

Attiecībā uz jau radītajiem atkritumiem nodrošināt, ka:  

- atkritumi nav bīstami vai arī tie rada nelielu risku videi un veselībai;  
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- 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 iznīcināti vai apglabāti 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; 
- jānodrošina slēgto poligonu rekultivācija. 

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.  
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3.Liepājas reģiona atkritumu saimniecības raksturojums 
 
Kopsavilkums par atkritumu apsaimniekošanas sistēmu atbilstoši plānas izstrādes 
brīdī sniegtajiem pašvaldību un atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumu sniegtajai 
informācijai pieejams 3.1.tabulā. 
 
3.1.tabula Liepājas reģiona atkritumu apsaimniekošanas sistēmas kopsavilkums 

Pašvaldība 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. 17 1 Šķir. līn. 

Saldus nov. 

11 365 

68 1 0 

Durbes nov. 370 1 0 0 

Grobiņas nov. 1 914 3 1 0 

Nīcas nov. 545 10 0 0 

Pāvilostas nov. 412 3 0 0 

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 3 2 

 
Plāna izstrādes brīdī AAR strādā 4 sadzīves atkritumu savācēji, kopējais savākto 
sadzīves atkritumu daudzums sastāda 42 386 tonnas.  

3.1. Galvenie raksturojošie indikatori 
  
Tā kā centralizētas atkritumu apsaimniekošanas pakalpojums ir pieejams visiem 
reģiona iedzīvotājiem un visi atkritumu radītāju pienākums ir slēgt līgumus par 
pakalpojuma saņemšanu un viņi ir tiesīgi izmantot reģionā esošo atkritumu 
apsaimniekošanas sistēmu, var uzskatīt, ka pakalpojums ir pieejams ikvienam 
iedzīvotājam reģionā. 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 pakalpojuma pārklājuma līmenis AAR sastāda 94% Liepājā un mazāks tas ir 
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citās pašvaldībās, piemēram, Priekulē – 80% iedzīvotāju un 75% juridiskām personām 
vai Rucavā – gan iedzīvotāji, gan juridiskās personas – 85%.  
Minētie dati iegūti plāna izstrādes laikā veicot gan pašvaldību, gan atkritumu 
operatoru aptauju. Aptaujas veidlapas tika izsūtītas visām reģiona pašvaldībā, plāna 
darba versijas sagatavošanas laikā atbildes tika saņemtas no lielākās daļas pašvaldību 
vai 11 pašvaldībām: Saldus, Vaiņodes, Aizputes, Durbe, Liepājas, Pāvilosta, Rucavas, 
Skrundas, Grobiņas, Laidu pagasta un Priekules.  
Atbildes sniegušajās pašvaldībās atkritumu apsaimniekošanas maksa svārstās no 7,96 
LVL/m 3 Saldū līdz 9,37 LVL/m3 (Vaiņodē, Aizputē, Pāvilostā, Skrundā). Savukārt ir 
2 pašvaldības, kur spēkā ir divas atšķirīgas maksas – Priekule (9,37 un 8,61 LVL/m3) 
un Rucava (8,24 un 8,93 LVL/m3). Visas cenas norādītas bez PVN, savukārt Liepājā 
maksa ar PVN atšķiras par 1 santīmu – 10,52 LVL/m3 tur, kur pakalpojumu sniedz 
SIA „Eko Kurzeme”,  un 10,53 LVL/m3 par SIA „Nordia” pakalpojumiem.  

3.2. Atkritumu dalītās savākšanas sistēma, atkritumu apglabāšanas 
un reģenerācijas iekārtas  

3.2.1. Dalītā vākšana 
Reģionā pēdējos gados ir izveidota nozīmīga atkritumu dalītās vākšanas 
infrastruktūra. To raksturo samērā plašs dalītās vākšanas punktu skaits – 226 un 3 
dalītās vākšanas laukumi, kas vērtējams, kā nepietiekams.  

Dalītās vākšanas punkti  
 
Atkritumu dalītās vākšanas jomā, kas uzskatāma par pašvaldību funkciju, reģionā 
vērojama situācija, ka ieguldījumus veic sadzīves atkritumu operatori. Tomēr, ņemot 
vērā, ka operatori darbojas arī paralēli vienas pašvaldības teritorijā, to ieguldījums 
tiek raksturpts  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. 
 
3.2.tabula SIA „Eko Kurzeme” ieguldījums dalītajā atkritumu vākšanā  
Adrese Ier īkošanas    

gads 
Atbilst ība 
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 - 
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Sikšņi, Dunikas pag. 2011 atbilst 2x1,1m3 2x0,24 m3 

Grobiņa, Celtnieku 
40 

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

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.  
 
3.3.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 3.4. 
Lielākoties dalītās vākšanas punkti reģionā izveidoti 2011.-2012.gadā ES 
līdzfinansētā projektā „Sadzīves atkritumu šķirošanas un pārkraušanas stacijas izveide 
Brocēnu novadā”, kura ietvaros izveidoti 50 dalītās vākšanas punkti. Punktu skaitu 
uzņēmējs ir palielinājis arī ārpus projekta. SIA VAAO nodrošina iepakojuma 
atkritumu savākšanu: dzeltenais konteiners papīram/kartonam un plastmasai/PET un 
zaļais konteiners – stiklam. Pieejamo punktu izvietojums reģionā raksturots 
3.4.tabulā. 
  
3.4.tabula SIA VAAO dalītās vākšanas punktu skaits pašvaldībās 
Pašvaldība  Punktu skaits pašvaldībā 

Saldus  pilsēta  25 

Ezeres pagasts  2 
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Jaunauces pagasts 2 

Jaunlutriņu pagasts   3 

Kursīšu pagasts 2 

Lutriņu pagasts  2 

Nīgrandes pagasts  4 

Novadnieku pag asts 4 

Pampāļu pagasts 2 

Rubas pagasts 3 

Saldus pagasts  8 

Šķēdes pagasts 3 

Vadakstes pagasts 2 

Zaņas pagasts  1 

Zvārdes pagasts 2 

Kopā  65 

 
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 atvieglinātu iedzīvotāju 
šķirošanas paradumu iedzīvošanos.  

Dalītās vākšanas laukumi 
 
Reģiona teritorijā darbojas 3 dalītās vākšanas laukumi, arī tas nenoliedzami ir 
operatoru ieguldījums dalītās vākšanas sistēmas attīstībā. SIA Eko Kurzeme un SIA 
VAAO laukumu raksturojums pieejams 3.5. un 3.6.tabulā. Svarīgs noteikums 
atkritumu pieņemšanai ir to pareiza sagatavošana nodošanai. Trešais laukums atrodas 
poligona Ķīvītes teritorijā.  
 
3.5.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 
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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 

 
3.6.tabula SIA VAAO  dalītās vākšanas laukuma raksturojums 
Laukuma atrašanās vieta  Operators  

Apvedceļš 6, Saldus SIA VAAO  

Atbilstība MKN 898 prasībām Atbilst 

Ierīkošanas gads 2011 

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  
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Tekstils  Pieņem nebojātus, nesaplēstus, tīrus apģērbus. 

Auto stikls Pieņem tīrā veidā  

Logu stikls Pieņem tīrā veidā 

3.2.2. Sadzīves atkritumu (ieskaitot mājsaimniecību,  uzņēmumu un iestāžu,  
rūpniecības, lielgabarīta,  bioloģiskie dārzu un parku atkritumus un b ūvgružus) 
savākšana 
 
Plāna izstrādes brīdī reģionā darbojas 4 SA operatori. Vizuāli to apkalpotās teritorijas 
ir redzamas 2.attēlā.  

 
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.  
 
3.7.tabula Atkritumu savākšanas operatoru izvēles pamatojums Liepājas reģionā 

Pašvaldība Operators Operatora izvēles 
pamatojums  

L īguma termiņš  

Liepāja SIA Eko Kurzeme; 
SIA Nordia 

PIL nav piemērots  2020 

Grobiņa 
 

SIA Eko Kurzeme PIL? ? 

Durbe 
 

SIA Eko Kurzeme PIL Beztermiņa  

Aizpute  
 

SIA Eko Kurzeme  PIL? L īdz izsludinātajam 
iepirkumam 
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Priekule SIA Eko Kurzeme, SIA Nordia  PIL nav piemērots  ? 

Vaiņode 
 

SIA Eko Kurzeme PIL nav piemērots  Beztermiņa  

Nīca 
 

SIA L&T PIL ? 

Rucava 
 

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

PIL nav piemērots  ? 

Pāvilosta 
 

SIA Eko Kurzeme PIL? Beztermiņa  

Skrunda 
 

SIA Eko Kurzeme PIL nav piemērots ? 

Saldus 
 

SIA VAAO PIL? ? 

Brocēni 
 

SIA VAAO PIL? ? 

Laidu pagasts, 
Kuldīgas novads 

SIA Eko Kurzeme PIL? ? 

Tā kā 3 no 4 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.  
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 150 000) 
situācija ar līgumu slēgšanu uzskatāma par neapmierinošu, t.i., nepieciešama vienota 
pieeja un stingrāka kontrole. Informācija par operatoru noslēgtajiem līgumiem reģiona 
pašvaldībās pieejama 3.8.tabulā.  
 
3.8.tabula Operatoru noslēgto līgumu skaits reģiona pašvaldībās   

L īgumu skaits Pašvaldība  

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 
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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 

SIA L&T *  

Nīcas novada pašvaldība 305 40 

Kopā  9507 1620 

*Pēc SIA L&T sniegtajiem datiem, apkalpoti 3803 iedzīvotāji  
 
Savukārt informācija par savāktajiem atkritumu daudzumiem pieejami 3.9.; 3.10.; 
3.11. un 3.12.tabulā.  

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

 
3.10. 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 
pilsētas 

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 

 
3.11. 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 

 
3.12.tabula SIA VAAO savākto nešķiroto atkritumu daudzumi 2012.gadā, m3 

Pašvaldība Nešķiroti SA  

Saldus novads  20 000 
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Brocēnu novads  17 000 

Nodots apglabāšanai 1100 tonnas 

Nodots sadedzināšanai  8200 tonnas 

 
Dažas pašvaldības kapu un ielu uzkopšanas atkritumus izmanto savā teritorijā, 
piemēram, Aizpute.  
 
Reģionā darbojas metāllūžņu iepirkšanas laukumi, Aizputē tādu ir 3:  

• Sakas 9, Aizpute; 
• Padures 7A, Aizpute,  
• „Mauriņi”, Lažas pagasts 

 
Saldū paralēli SIA VAAO darbojas vēl daži apsaimniekotāji, informācija pa atkritumu 
veidiem atspoguļota 3.13.tabulā. 
 
3.13.tabula Saldus novadā atkritumu apsaimniekošanas darbībās iesaistītie 
komersanti  

Atkritumu veids Komersants  

Sadzīves atkritumi SIA Viduskurzemes atkritumu apsaimniekošanas organizācija 

SIA Saldus komunālserviss 

Izlietotais iepakojums, 
otrreizējās izejvielas 

SIA Viduskurzemes atkritumu apsaimniekošanas organizācija 

Elektrisko un elektronisko 
iekārtu atkritumi 

SIA Viduskurzemes atkritumu apsaimniekošanas organizācija 

Būvgruži SIA Viduskurzemes atkritumu apsaimniekošanas organizācija 

SIA Saldus Komunālserviss 

SIA Saldus Būve 

Bīstamie atkritumi SIA ZAAO Systems  

AS Sātiņi LM Energo 

SIA Vides konsultāciju birojs – serviss 

SIA Saldus Komunālserviss 

SIA KAIVO 

Nolietoti transportlīdzekļi SIA ZAAO Systems 

Nolietotas riepas  SIA Ards 

Metāli SIA Axeljans 

SIA Tik Auto 

SIA Prometejs 5 
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Katru gadu reģionā tiek rīkotas talkas, akcijas, kuru laikā savākto atkritumu 
apsaimniekošana ir bez maksas, piemēram, 2013.gadā talkā savāktas 213 tonnas 
atkritumu, kas nogādātas poligonā Ķīvītes.  
 

3.2.3. Iepakojuma atkritumu/izejmateriālu savākšana un sagatavošana 
reģenerācijai  

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 3.14.tabulā  
 
3.14.tabula SIA Eko Kurzeme Liepājā savākto iepakojuma atkritumu/ otrreizējo 
izejvielu daudzums 2012.gadā, t  

 Papīrs/ kartons Plastmasa/PET/Polimēri Stikls Metāls 

Liepāja  215 73,7 80 0,24 

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

 
SIA L&T N īcā 2012.gadā savākto iepakojuma atkritumu/otrreizējo izejvielu 
daudzumu raksturo tabula 3.15. 
 
3.15.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 3.16.   
 
3.16.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, ar kuru noslēgts līgums līdz 2020.gadam, neizmantojot PIL. 
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Iepakojuma atkritumu sagatavošana reģenerācijai  

Reģionā darbojas 2 šķirošanas līnijas, viena no tām ir SIA Eko Kurzeme rīcībā, 
tās raksturojums pieejams 3.17.tabulā. Līnija atbilst 2011.gada 22.novembra 
Ministru kabineta noteikumiem Nr. 898 „Noteikumi par atkritumu savākšanas 
un šķirošanas vietām”. 
 
3.17.tabula SIA Eko Kurzeme šķirošanas līnijas raksturojums   
Ierīkošanas    

gads 
Adrese Apstrādājamo 

atkritumu veids 
Jauda 
t/gadā 

Īss tehnoloģijas apraksts 

2005 Ezermalas 
iela 11, 
Liepāja 

PE; PET; 
agroplēve; kartons; 
makulatūra; 
HDPE; Kmp; 
skārda bundžas 

3000t Otrreizējo izejvielu šķirošanas līnija. 
Pāršķiro savākto iepakojumu no 
Juridiskajām personām un 
daudzdzīvokļu mājām, šķirošanas 
maisu saturu no privātmājām. Pāršķiro 
un sapresē. 

 
Otras līnijas apraksts pieejams sadaļā 4.3. Atkritumu šķirošanas pārkraušanas stacija, 
apkalpojošā tehnika un saistītā infrastruktūra (Saldus/Brocēnu novads) kā plāna 
atskaites pasākums.  

3.2.4. Videi kaitīgo preču savākšana (EEIA, baterijas un akumulatori, 
luminiscentās dienas gaismas spuldzes, nolietotās riepas)  
 
SIA Eko Kurzeme 2012.gadā Liepājā ir savākusi videi kaitīgo preču daudzumus, kas 
raksturoti 3.18.tabulā  
 
3.18.tabula SIA Eko Kurzeme savākto VKP daudzums  

 EEIA Baterijas un 
akumulatori 

Azbestu 
saturoši 

atkritumi 

Luminiscentās 
dienas gaismas 

lampas 

Nolietotās 
riepas 

Liepāja  31 0,007 24 0,48 72 

Nodots apglabāšanai     25,2 0,48   

Nodots pārstrādei 40,65       191,13 

 
Savukārt SIA VAAO nodevis pārstrādei vieglo automobiļu riepas - 33 tonnas un 
EEIA  - 5 tonnas.  

3.2.5. Bioloģisko atkritumu savākšana  

 

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:   
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- 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 - 
5,57 Ls/m3 (nešķirotu atkritumu savākšanas tarifs Brocēnos - 7,96 Ls/m3).  

2012.gadā SIA VAAO kompostējamo atkritumu daudzums sastādīja - 1500 tonnas. 
Kompostēšanas laukuma aprakstu skatīt 4.4.sadaļā.  

Diemžēl citās reģiona pašvaldībās bioloģisko atkritumu atsevišķa savākšana nav 
organizēta un pārējie bioloģiskie atkritumi, kā redzams no 3.2.2.sadaļas tabulām, 
nonāk apglabāšanā poligonā (Liepāja: 43,8 t/2011.gadā, 794 t/2012.gadā SIA „Eko 
Kurzeme”) 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,). 

3.2.4. Reģionālais atkritumu apsaimniekošanas centrs  

Lai apsaimniekotu Liepājas reģionā saražotos atkritumu apjomus 2000. gadā, Liepājas 
pilsētas dome un Liepājas rajona padome sadarbībā ar rajona pašvaldībām (SIA "RAS 
30") izveidoja kopīgu uzņēmumu SIA "Liepājas RAS". Uzņēmums reģistrēts 2000. 
gada 24. februārī. Sabiedrības statūtkapitāls 2007. gada 31.decembrī ir Ls 556 300. 
Liepājas pilsētas domei pieder 4 262 kapitāla daļas Ls 426 200 nominālvērtībā. SIA 
"RAS 30" pieder 1 088 kapitāla daļas Ls 108 800 kopējā nominālvērtībā. Grobiņas 
novada domei pieder 213 daļas Ls 21 300 kopējā nominālvērtībā. 

SIA „Liepājas RAS” apsaimnieko Liepājas reģiona atkritumu apsaimniekošanas 
poligonu „Ķīvītes” Grobiņas novadā un slēgto atkritumu izgāztuvi „Šķēde”, kurā tiek 
veikta biogāzes ieguve un utilizācija. 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 
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„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. LI-09-IA0008. 
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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 Atbild īgais par 
izpildi/neizpildi 

1 Izgāztuvju rekultivācijas 

 

Rekultivētas 7 
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 

6 Esošo energošūnu optimizācija (Poligons 
„Ķīvītes”) 

Izpildīts 

7 Infiltr āta 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 

SIA „Liepājas 
RAS” 

(Ierobežota projektu 
iesniegumu atlase) 

11 Atkritumu dalītās vākšanas punkti Izveidoti 226 punkti 

12 Atkritumu dalītās vākšanas laukumi Izveidoti 3 laukumi 

13 Lielgabarīta konteineru saimniecības 
optimizācija 

Nodrošina atkritumu 
apsaimniekošanas 

uzņēmumi 

14 Atkritumu pārvadāšanas autotransports Nodrošina atkritumu 
apsaimniekošanas 

uzņēmumi 

15 Darbs ar sabiedrību Izpildīts 

Reģiona pašvaldību 
atkritumu 

apsaimniekošanas 
komersanti 

16 Celtniecības atkritumu pārstrādes centrs Nodrošina Reģiona pašvaldību 
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(Liepāja/poligons „Ķīvītes” un Saldus/Brocēnu 
novads) 

specializētie atkritumu 
apsaimniekošanas 

uzņēmumi 

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

Nodrošina 
specializētie atkritumu 

apsaimniekošanas 
uzņēmumi 

atkritumu 
apsaimniekošanas 
komersanti, SIA 
„Liepājas RAS” 

18 Izgāztuves "Šķēde" gāzes urbumu 
inventarizācija un tamponēšana 

Nav 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 Vides ministrija 
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5. Prognoze par atkritumu plūsmu sastāvu dinamiku plāna 
darbības laikā 
Nodaļā sniegta saražotā un savāktā 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.  
 
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 laikā 
periodam no 2014. – 2020. gadam, kuros tiek paredzēts iedzīvotāju skaita 
samazinājums par 0,61-0,71% 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 
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 
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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/gad ā       

Liepājas pilsēta 18 978 18 988 18 979 18 970 18 961 18 952 18 942 

Pārējās reģiona pilsētas 6 995 6 999 6 996 6 992 6 989 6 986 6 982 

Reģiona lauku teritorijas 9 403 9 408 9 404 9 399 9 395 9 390 9 386 

KOPĀ 35 377 35 395 35 378 35 361 35 344 35 327 35 310 

Savāktie mājsaimniecību atkritumi t/gad ā       

Liepājas pilsēta 18 029 18 608 18 979 18 970 18 961 18 952 18 942 

Pārējās reģiona pilsētas 6 646 6 649 6 996 6 992 6 989 6 986 6 982 

Reģiona lauku teritorijas 7 523 7 997 8 463 8 929 8 925 8 921 8 916 

KOPĀ 32 197 33 254 34 438 34 891 34 875 34 858 34 841 

Savāktie pārējie atkritumi t/gad ā        

Uzņēmumu un iestāžu atkritumi 8 956 8 986 9 016 9 046 9 076 9 106 9 136 

SAVĀKTS KOPĀ 41 153 42 240 43 454 43 937 43 950 43 964 43 978 

 

Prognozes aprēķinu rezultāti liecina, ka ņemot vērā iedzīvotāju skaita samazināšanās 
koeficientu un IKP pieauguma attiecību faktiskais radīto atkritumu apjoms reģionā 
pārskata periodā nemainās. Attiecībā uz savāktajiem atkritumu apjomiem tiek 
prognozēts neliels pieaugums ~ 6% apjomā, ko izraisa plānotā centralizētajā 
atkritumu apsaimniekošanas sistēmā iesaistīto iedzīvotāju skaita palielināšanās. 
Kopējais atkritumu apjoms, kas apsaimniekojams pārskata periodā mājsaimniecības 
un tiem pielīdzināmo atkritumu apsaimniekošanas sistēmas ietvaros ir 302,7 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 rezultātus, kas veikti Latvijā 
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, autiņbiksītes u.c. 
pārstrādei nederīgi materiāli) ~ 11%; 

- Bīstamie atkritumi (t.sk. EIA) ~ 2%. 
 
Vadoties no 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”,  

- RAAC darbības nostiprināšanu;  
- 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;  

- pēc iespējas samazinātu to atkritumu daudzumu, kas jāapglabā, izskaužot no 
apglabājamo atkritumu masas bioloģiski noārdāmas vielas,  

- minimizēt  atkritumu apglabāšanas ietekmi uz cilvēku veselību un visiem 
vides faktoriem (gaiss, virszemes ūdeņi un gruntsūdeņi, augsne, augu un 
dzīvnieku valsts u.c.),  

- nodrošinātu apglabāto atkritumu sairšanas procesā radušās gāzes efektīvu 
izmantošanu.  

 
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 
11 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 „in-house” 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 lielums 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, un jaunas pārvaldības sistēmas definēšana; 

- atkritumu apsaimniekošanas zonu optimizācija; 
- atkritumu apsaimniekošanas infrastruktūras elementu attīstība, īpaši attiecībā 

uz atkritumu reģenerācijas apjomu palielināšanu; 
- regulāru sabiedrības informēšanas un izglītošanas pasākumu nodrošināšana 

tādejādi 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 un stāsies spēkā plāna pārskata periodā, proti: 
 

- Atkritumu dalītās vākšanas sistēmas izveidošana kā minimums tādiem 
materiālu veidiem, kā stikls, plastmasa, papīrs, metāls; 

- Apglabājamā BNA apjoma samazināšana; 
- Atkritumos esošu pārstrādei derīgu materiālu atgūšana; 
- Atkritumu apsaimniekošanas komersanta, kas sniedz atkritumu 

apsaimniekošanas pakalpojumu, izvēle piemērojot Publisko iepirkumu likuma 
regulējumu. 

 
Izvērtējot prasības, kā arī to īstenošanas iespējas reģionā kopumā un katrā pašvaldībā 
atsevišķi, konstatēts, ka pastāv vairāki risinājumi attiecībā uz organizatorisko 
struktūru un pienākumu un atbildības sadalījumu, līdz ar to secināts, ka sākotnējais 
uzdevums noteikto prasību īstenošanā ir pienākumu un atbildības sadalījuma 
pārskatīšana ar mērķi uzlabot esošo pārvaldības sistēmu. Kā iespējamie attīstības 
scenāriji tika izvirzīti sekojošie: 
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- Pašvaldības patstāvīgi nodrošina funkciju izpildi savā administratīvajā 
teritorijā, kas, faktiski, atbilst pašreizējai situācijai; 

- Pašvaldības vienojās par reģionālā atkritumu apsaimniekošanas centra 
(RAAC) izveidi, kas pašvaldības vārdā veic atkritumu apsaimniekošanas 
sektora funkciju izpildes nodrošināšanu, t.sk. atkritumu apsaimniekošanas 
politikas veidošana, atkritumu apsaimniekošanas komersantu piesaisti, 
investīciju projektu un sabiedrības informēšanas pasākumu īstenošanu; 

- Pašvaldības izveido RAAC ar paplašinātām funkcijām, kas ietver atkritumu 
savākšanas, dalītās savākšanas pakalpojumu sniegšanu, maksas par atkritumu 
apsaimniekošanu iekasēšanu, investīciju projektu īstenošanu u.c.. 

 
Lai vienotos par potenciāli īstenojamās alternatīvas izvēli šā gada 9. maijā tika rīkota 
sanāksme, kurā bija aicinātas piedalīties visas reģiona pašvaldības. Sanāksmē tika 
izskatīti piedāvātie scenāriji, analizēti to iespējamie trūkumi un priekšrocības, kā arī 
to atbilstība pašreizējam normatīvajam regulējumam, diskusijas rezultātā tika panākta 
vienbalsīga vienošanās, ka turpmākai izskatīšanai ir virzāms scenārijs, kas paredz 
reģionālā atkritumu apsaimniekošanas centra funkciju attīstību un nodošanu poligona 
apsaimniekotāja SIA „Liepājas RAS” pārziņā. Faktori, kas nosaka šī scenārija 
priekšrocības ir sekojoši:  

 
- Atkritumu apsaimniekošanas funkciju izpildes nodrošināšana tiek organizēta 

reģiona līmenī, tādejādi nodrošinot sabalansētu sistēmas attīstību; 
- Atskaitīšanās, par saistošo normatīvo aktu prasību atkritumu 

apsaimniekošanas jomā izpildi, notiek reģionālā līmenī; 
- Tiek nodrošināta atkritumu plūsmas, izsekojamība un pārskatāmība.  

 
Plāna izstrādes gaitā ir sagatavoti divi atkritumu apsaimniekošanas sistēmas 
pārvaldības modeļi, kas nosaka reģionālo atkritumu apsaimniekošanas centru kā 
galveno izpildorganizāciju. Pamatpieņēmumi modeļu izstrādē ir sekojoši: 
 

- Pašvaldību kompetencē ir reģionālā atkritumu apsaimniekošanas centra 
darbības pārraudzība un izstrādāto pasākumu plānu apstiprināšana; 

- Reģionālā atkritumu apsaimniekošanas centra kompetencē ir organizatorisko, 
tehnisko un investīciju jautājumu risināšana reģiona līmenī; 

- atkritumu reģenerācijas pasākumi tiek organizēti centralizēti, optimālā 
nepieciešamās reģenerācijas infrastruktūras izveides vieta ir sadzīves 
atkritumu apglabāšanas poligons „Ķīvītes”; 

- atkritumu savākšanas un pārvadāšanas pakalpojumu nodrošina komersanti, kas 
pakalpojumu sniegšanas tiesības ieguvuši Publisko iepirkumu likumā 
noteiktās procedūras ietvaros, komersantu kompetencē ir tikai atkritumu / 
dalītās vākšanas konteineru uzstādīšana un pārvadāšanas pakalpojumu 
sniegšana; 

- atkritumu ražotāji – mājsaimniecības – iesaistās centralizētājā atkritumu 
apsaimniekošanas sistēmā, t.sk. dalītās vākšanas sistēmā.  

 
Izstrādāto modeļu shēmas attēlotas 3. un 4. attēlā. 
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3.attēls Atkritumu apsaimniekošanas sistēmas pārvaldības modelis – minimālais 
scenārijs 
 
 

Reģionālais atkritumu 
apsaimniekošanas centrs 

[RAAC] 
1. Organizē iepirkuma 

procedūru 
mājsaimniecības 
atkritumu un dalīto 
atkritumu savākšanas un 
pārvadāšanas 
pakalpojumu sniegšanai 

2. Sniedz atkritumu 
apglabāšanas 
pakalpojumu 

3. Organizē atkritumu 
reģenerāciju 

 

Reģiona pašvaldības 
1. Apstiprina atkritumu 

apsaimniekošanas 
zonas; 

2. Deleģē tiesības RAAC 
organizēt iepirkuma 
procedūru atkritumu 
savākšanas un 
pārvadāšanas 
pakalpojumu sniegšanai 

3. Apstiprina RAAC 
izstrādāto atkritumu 
apsaimniekošanas 
pasākumu plānu 

 

Atkritumu 
apsaimniekošanas 

komersants 
1. Uzstāda  

mājsaimniecības 
atkritumu konteinerus un 
izved savāktos 
atkritumus uz SAP 
„Ķīvītes” 

2. Uzstāda atkritumu dalītās 
vākšanas konteinerus un 
veic dalīti savākto 
materiālu izvešanu uz 
RAAC norādītu vietu 

3. Iekasē maksu par 
mājsaimniecības 
atkritumu 
apsaimniekošanu 

DELEĢĒ 
TIESĪBAS 

 

ORGANIZĒ 
IEPIRKUMU 

 

SLĒDZ 
LĪGUMU 

 

Atkritumu radītājs  
1. Slēdz līgumu ar RAAC 

iepirkuma procedūras 
rezultātā izvēlēto 
komersantu 

2. Apmaksā pakalpojumu 
proporcionāli radītajam 
atkritumu apjomam 

3. Piedalās atkritumu dalītās 
vākšanas sistēmā  

 

SLĒDZ LĪGUMU /  
SNIEDZ 

PAKALPOJUMU 

 

APMAKSĀ 
PAKALPOJUMU 

 

ATSKAITĀS   
PAR  

PAVEIKTO 

 

KONTROLĒ 
LĪGUMA 
IZPILDI 

APMAKSĀ 
APGLABĀŠANAS 
PAKALPOJUMU 

KONTROLĒ 
DALĪBU  

CENTRALIZĒTAJĀ 
SISTĒMĀ 
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4.attēls Atkritumu apsaimniekošanas sistēmas pārvaldības modelis – optimālais 
scenārijs 
Pirmais no piedāvātajiem modeļiem atspoguļo minimālo programmu atkritumu 
apsaimniekošanas pārvaldības uzlabošanai. Šis modelis ietver maksimālo atbildības 
deleģējumu reģionālajam atkritumu apsaimniekošanas centram esošā normatīvā 
regulējuma ietvaros, proti, pašreizējā situācijā reģionālais atkritumu 
apsaimniekošanas cents var organizēt iepirkuma procedūru atkritumu pārvadāšanas 

Reģionālais atkritumu 
apsaimniekošanas centrs 

[RAAC] 
1. Organizē iepirkuma procedūru 

mājsaimniecības atkritumu 
savākšanas un pārvadāšanas 
pakalpojumu sniegšanai (t.sk. 
dalītā vākšana) 

2. Slēdz līgumu ar konkursa 
kārtībā izvēlēto komersantu 
par atkritumu savākšanas un 
pārvadāšanas pakalpojumu 
(t.sk. dalītā vākšana) 

3. Sniedz atkritumu 
apglabāšanas pakalpojumu 

4. Organizē atkritumu 
reģenerāciju 

 

Reģiona pašvaldības 
1. Nosaka nodevas apmēru par 

atkritumu apsaimniekošanas 
pakalpojumu 

2. Iekasē nodevu par atkritumu 
apsaimniekošanas 
pakalpojumu 

3. Apstiprina atkritumu 
apsaimniekošanas zonas; 

4. Deleģē tiesības RAAC 
organizēt atkritumu 
savākšanas un pārvadāšanas 
pakalpojumu  

5. Apstiprina RAAC izstrādāto 
atkritumu apsaimniekošanas 
pasākumu plānu 

 

Atkritumu apsaimniekošanas 
komersants 

1. Uzstāda mājsaimniecības 
atkritumu konteinerus un 
izved savāktos atkritumus uz 
SAP „Ķīvītes” 

2. Uzstāda atkritumu dalītās 
vākšanas konteinerus un veic 
dalīti savākto materiālu 
izvešanu uz RAAC norādītu 
vietu 

ORGANIZĒ 
IEPIRKUMU 

 

Atkritumu radītājs  
1. Maksā atkritumu 

apsaimniekošanas nodevu 
pašvaldībai 

2. Piedalās mājsaimniecības 
atkritumu apsaimniekošanas 
sistēmā 

3. Piedalās atkritumu dalītās 
vākšanas sistēmā  

 

SNIEDZ 
PAKALPOJUMU 

 

KONTROLĒ 
LĪGUMA 
IZPILDI 

APMAKSĀ 
SAVĀKŠANAS 

PAKALPOJUMU 

 

MAKSĀ  
NODEVU 

 
SLĒDZ  

LĪGUMU 

 

DELEĢĒ       
TIESĪBAS 

 

APMAKSĀ 
PAKALPOJUMU 

(NODEVAS 
IETVAROS) 

 

KONTROLĒ      
IZPILDI 

 

ATSKAITĀS PAR 
PAVEIKTO 
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pakalpojumus sniegšanai, bet tam nav līguma slēgšanas tiesību pašvaldības vārdā, kā 
arī nav tiesības iekasēt samaksu par atkritumu apsaimniekošanu, izņemot atkritumu 
apglabāšanas un reģenerācijas pakalpojumu, kas tiek veikts poligona teritorijā.  
 
Vienlaicīgi, šobrīd atkritumu apsaimniekošanas sektorā Latvijā, ir uzsākta diskusija 
par normatīvā regulējuma maiņu, kas ļautu plašāku funkciju deleģējumu reģionālajam 
atkritumu apsaimniekošanas centram, kā arī ļautu maksu par atkritumu 
apsaimniekošanu iekasēt pašvaldības nodevas veidā - šis modelis ir atspoguļots 4. 
attēlā. Galvenās konkrētā risinājuma priekšrocības ir maksimāli efektīva atkritumu 
apsaimniekošanas sektora pārvaldība reģiona ietvaros, iespēja kontrolēt saistošo 
normatīvo aktu prasību izpildi, kā arī visu atkritumu ražotāju iesaistīšana 
centralizētajā atkritumu apsaimniekošanas sistēmā un atkritumu apsaimniekošanas 
pakalpojuma apmaksa pilnā apmērā, ko nodrošina nodevas iekasēšana. Kā jau minēts, 
šis modelis šobrīd nav īstenojams, bet plāna izpildes periodā, normatīvā regulējuma 
izmaiņu gadījumā, būtu rekomendējams atkārto atgriezties pie piedāvātās koncepcijas 
piemērošanas Liepājas atkritumu apsaimniekošanas reģionam.  

7.2. Atkritumu apsaimniekošanas zonu optimizācija 
 
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; 
 

- 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 salīdzinoši dažādās zonas nomalēs nebūtu vairākas reizes lielāki; 

- vienojošais elements – atkritumu apstrādes infrastruktūra.  
 
Vērtējot šos faktorus Liepājas atkritumu apsaimniekošanas reģiona kontekstā 
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 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. Ņemot vērā šos apsvērumu tiek piedāvāts 
sekojošs optimālais zonējuma variants: 
 
Optimālais zonējuma scenārijs (2 zonas) 
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1. zona – Liepājas pilsēta, Aizputes, Durbes, Grobiņas, Nīcas, Pāvilostas, 
Priekules, Rucavas, Skrundas, Vaiņodes novadi un Kuldīgas novada Laidu 
pagasts 

2. zona – Brocēnu novads, Saldus novads. 
 
Pie šāda zonējuma tiek saglabāts loģisks ģeogrāfiskais zonu veidols, zonas tiek 
veidotas ap infrastruktūras objektiem, kā arī apsaimniekojamo atkritumu apjoms 
zonās nav kritiski zems. 
 
Šim scenārijam piedāvātā alternatīva ir reģiona sadalīšana 3 zonās: 
 

1. zona – Jaunliepāja, Pāvilostas, Aizputes, Durbes, Skrundas novadi, Grobiņas 
novada Medzes pagasts, un Kuldīgas novada Laidu pagasts 

2. zona – Vecliepāja, Nīcas, Rucavas, Priekules, Vaiņodes, un Grobiņas (bez 
Medzes pagasta) novadi; 

3. zona – Brocēnu novads, Saldus novads. 
 

Šāds zonējums ir iespējams, bet tā īstenošanā pastāv vairāki sarežģījumi, pirmkārt, 2 
pašvaldību administratīvās teritorijas būs divās atkritumu apsaimniekošanas zonās, 
kas nozīmē atšķirīgus atkritumu apsaimniekošanas tarifus tās iedzīvotājiem, otrkārt 
tiek sadrumstalots nosacīti ierobežotais atkritumu apjoms. 
 
Reģiona sadalīšana 4 un vairāk zonās netiek rekomendēta, kā arī jāņem vērā, ka 
būtisks priekšnosacījums ekonomiski pamatotai atkritumu apsaimniekošanai ir 
pašvaldību ar lielāku atkritumu apjomu apvienošana vienā zonā ar pašvaldībām, kurās 
atkritumu apjoms ir mazāks. 

7.3. Dalītās vākšanas sistēmas paplašināšana 
 
Dalītās vākšanas sistēma ietver 3 galvenās atkritumu dalītās savākšanas metodes: 
 

- atkritumu dalītās savākšanas punkti – konteineru laukums ar atkritumu 
uzkrāšanas konteineriem, kuros tiek uzkrāti pārstrādei derīgie materiāli - 
papīrs, kartons, plastmasa, stikls, metāls; 

- atkritumu dalītās savākšanas laukumi – laukums, kurā izvietoti konteineri ne 
tikai materiālu veidiem, kas tiek savākti dalītās vākšanas punktos, bet arī 
tādiem materiālu veidiem, kā 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.  

7.3.1. 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 
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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 kritērijs, kas tiek izmantots, lai noteiktu nepieciešamo atkritumu dalītās 
vākšanas punktu skaitu ir viens punkts uz 500 iedzīvotājiem, kas nozīmē, ka papildus 
jau esošajiem jāizveido ~ 80 punkti. Tomēr šis skaitlis nevar tikt uzskatīts par galējo 
un tiks precizēts, jo šobrīd pēc LR VARAM pasūtījuma tiek veikta kritēriju izstrāde 
dalītās vākšanas pakalpojumu pieejamības novērtēšanai, plānotais izstrādes termiņš 
š.g. septembris.  
 
Attiecībā uz infrastruktūras izveides un pienākumu / atbildības sadalījumu attiecībā uz 
punktu ierīkošanu un apsaimniekošanu tiek piedāvāts sekojošs risinājums: 

- punktu ierīkošanu (būvdarbus) nodrošina un finansē pašvaldība sadarbojoties 
ar reģionālo atkritumu apsaimniekošanas centru 

- punktu apsaimniekošanu –konteineru uzstādīšanu un izvešanu nodrošina 
atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums, kas noslēdzis līgumu par sadzīves 
atkaitumu apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšanu attiecīgās atkritumu 
apsaimniekošanas zonas teritorijā. 

7.3.2. Šķiroto atkritumu sav ākšanas 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 
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; 
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- 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 kritērijs, kas tiek izmantots, lai noteiktu nepieciešamo šķiroto atkritumu 
savākšanas laukumu skaitu ir viens laukums pašvaldības teritorijā, kas nozīmē, ka 
papildus jau esošajiem jāizveido 8 laukumi. Tomēr šis skaitlis nevar tikt uzskatīts par 
galējo un tiks precizēts, jo šobrīd pēc LR VARAM pasūtījuma tiek veikta kritēriju 
izstrāde dalītās vākšanas pakalpojumu pieejamības novērtēšanai, plānotais izstrādes 
termiņš š.g. septembris.  
 
Attiecībā uz infrastruktūras izveides un pienākumu / atbildības sadalījumu attiecībā uz 
punktu ierīkošanu un apsaimniekošanu tiek piedāvāts sekojošs risinājums: 

- laukuma ierīkošanu (būvdarbus) nodrošina un finansē pašvaldība sadarbojoties 
ar reģionālo atkritumu apsaimniekošanas centru 

- laukuma apsaimniekošanu –konteineru uzstādīšanu un izvešanu, personālu 
nodrošina atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums, kas noslēdzis līgumu par 
sadzīves atkaitumu apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšanu attiecīgās 
atkritumu apsaimniekošanas zonas teritorijā. 

 
Attiecībā uz šķiroto atkritumu savākšanas laukumu ierīkošanas lietderību 
nepieciešama diskusija, jo vairākās pašvaldībās, kurās gada laikā savākto atkritumu 
kopējais apjoms nepārsniedz 1000 tonnas, laukumu ierīkošanas lietderība ir 
apšaubāma, un potenciāli var izskatīt iespēju funkcijas nodrošināšanu veikta 
izmantojot atkritumu savākšanas maršrutus. 

7.3.3. Atkritumu sav ākšanas 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 būtu 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 vadoties no savākto atkritumu apjoma.  
 
Maršrutu apkalpošanu var veikt: 
 

- reģionālais atkritumu apsaimniekošanas centrs; 
- atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums, kas noslēdzis līgumu par sadzīves 

atkaitumu apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšanu attiecīgās atkritumu 
apsaimniekošanas zonas teritorijā. 
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7.4. 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 
12,5 tūkstošiem tonnu gadā un līdz šā gada beigām tiks nodrošināta atkritumu 
priekšapstrāde iekārtu ekspluatācijas uzsākšana poligonā „Ķīvītes” – jauda līdz 15 
tūkstošiem tonnu gadā. Vērtējot jaudu nodrošinājumu reģiona griezumā var secināt, 
ka Saldus un Brocēnu novados iekārtu jauda ir pietiekama, savukārt poligonā 
„Ķīvītes” plāna izpildes periodā nepieciešama papildus apstrādes jaudu nodrošināšana 
~ 15 tūkstoši tonnas gadā. 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 iekārtu jaudām tiks veikti papildus aprēķini, bet 
šobrīd tiek pieņemts, ka nepieciešamā papildus jauda reģionā ir 10 tūkstoši tonnas 
gadā, pie nosacījuma, ka tiek attīstīta BNA apsaimniekošanas sistēma.  
 
Attiecībā uz apglabājamo BNA apjoma samazināšanu, ņemot vērā jau esošās 
infrastruktūras iespējas poligonā „Ķīvītes” – koģenerācijas iekārtas poligona gāzes 
utilizācijai ir rekomendējama bioreaktora izveide ar nominālo jaudu 5 tūkstoši tonnu 
gadā. Izveidojot bioreaktoru tiktu nodrošināta, gan BNA apglabāšanas samazināšana, 
gan lietderīgi izmantots BNA metāna veidošanas potenciāls. Pie nosacījuma, ka tiek 
pieņemts lēmums izveidot bioreaktoru, nepieciešams nodrošināt kvalitatīvu BNA 
plūsmu reaktora darbības nodrošināšanai – šim nolūkam nepieciešams izveidot BNA 
dalītās savākšanas sistēmu, galvenokārt koncentrējoties uz pārtikas apstrāde, 
ēdināšanas uzņēmumiem, skolām, kā arī dzīvojamo sektoru ar augstu apdzīvotības 
blīvumu. 

7.5. Izgāztuvju rekultivācija un monitorings rekultivētajās izgāztuvēs  
 
2007.-2013.gada periodā 3.5.1.2.1. apakšaktivitātes „Normatīvo aktu prasībām 
neatbilstošo izgāztuvju rekultivācija” ietvaros ir 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.gada sākumā 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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7.1.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 

Saldus Krimpji (Alpi) 84668/1468VNPP 

Saldus Kūmas (Kalves) 84728/1466/VNPP 

Saldus Grieztpurva 84948/1433/VNPP 

 
Nepieciešama pašvaldību vēlme veikt rekultivāciju, 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. 
Svarīgs aspekts vides aizsardzībā ir vides stāvokļa monitorings. Tas jāparedz ne tikai 
rekultivējamās izgāztuvēs, bet arī jāturpina jau rekultivētajās izgāztuvēs.  
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7.6. 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. 

7.7. Plāna periodā veicamo pasākumu apkopojums 
 
2014.-2020.gadā plānoto pasākumu apkopojums pieejams sekojošā 7.2.tabulā.  
 
7.2.tabula RAAP veicamo pasākumu apkopojums  
Nr. Pasākums Izpildes termiņš Atbild īgais 

1 Organizatoriskās struktūras – reģionālā atkritumu 
apsaimniekošanas centra attīstība 

Nekavējoties LRAS 

2 Atkritumu apsaimniekošanas zonu optimizācija Nekavējoties  

3 Dalītās vākšanas sistēmas paplašināšana Līdz 2014. g 
beigām 

Pašvaldības  

4 Atkritumu reģenerācijas infrastruktūras attīstība 2016. gads  

2020. gads 

 

5 Izgāztuvju rekultivācija un monitorings 
rekultivētajās izgāztuvēs 

Visā plāna periodā Pašvaldības  

6 Darbs ar sabiedrību  Visā plāna periodā LRAS, 
pašvaldības  

7 Atkritumu apsaimniekošanas plāna pārskatīšana Pēc 
nepieciešamības 

Reģiona 
pašvaldības 
VARAM 
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8. Dalītai atkritumu savākšanas, reģenerācijas iekārtu 
paredzamā jauda un to atrašanās vietas noteikšanas kritēriji 
 

8.1.Iekārtu paredzamās jaudas  
 
Plāna periodā plānoto dalītās vākšanas, reģenerācijas iekārtu jauda: 
 

- dalītās vākšanas iekārtas – tiks precizēts pēc VARAM kritēriju izstrādes 
- RAAC atkritumu sagatavošanas apglabāšanai iekārta – 10 000 t/gadā 
- RAAC bioreaktors – 5 000 t/gadā 
  

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, bet tas ir iespējams tikai tad, 
kad valsts līmenī ir zināmi pieejamie finanšu līdzekļi, to piesaistes nosacījumi. Jau 
šobrīd ir skaidrs, ka iekārtām ir jābūt papildinošām esošajai atkritumu 
apsaimniekošanas sistēmai un jārada iespēja apkalpot reģionā esošos atkritumu 
daudzumus. 

8.2. Iekārtu atrašanās vietas noteikšanas kritēriji  
 
Dalītās vākšanas infrastruktūras izvietojums reģiona teritorijā tiks noteikts pēc 
VARAM krit ēriju izstrādes. Savukārt attiecībā uz citām plānotajām iekārtām: 
 

- RAAC atkritumu sagatavošanas apglabāšanai iekārta – poligons „Ķīvītes” 
- RAAC bioreaktors – 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].  
Plāna izstrādes brīdī saskaņā ar Grobiņas novada domes 02.05.2013. ārkārtas sēdes 
lēmumu (protokols Nr.10, 1.§) ir nodots publiskai apspriešanai un institūciju 
atzinumu saņemšanai Grobiņas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2014.-
2030.gadam, Tematiskā plānojuma "Grobiņas novada Ainavu plāns", Grobiņas 
novada Teritorijas plānojuma 2014.-2025.gadam pirmā redakcija un stratēģiskā 
ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata projekts. Grobiņas novada teritorijas 
plānojuma pirmās redakcijas 2014.-2025. 4.daļā Teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumi minētā teritorija noteikta kā sadzīves atkritumu bioloģiskās pārstrādes un 
inerto atkritumu poligons „Ķīvītes” ar aizsargjoslu 100 metri [11].  
Turklāt uz šo teritoriju ir izstrādāti atkritumu savākšanas maršruti. RAAC ir spēkā 
2009.gada 28.augustā izsniegtā  atļauja A kategorijas piesārņojošai darbībai Nr. LI-
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09-IA-0008, kur, paplašinot darbības virzienu spektru, nepieciešams veikt grozījumus 
atļaujā. Jau šobrīd, balstoties uz veiktajiem grozījumiem, atļauja LI-09-IA-0008 
aizstāj: 2004.gada 20.augustā izdoto atļauju A kategorijas piesārņojošai darbībai Nr. 
LIT-13-010A ar derīguma termiņu 2009.gada 19.augustam 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. 
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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 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 22.39 Ls/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 (2013.-2020.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 
optimizācija 

n/a  Pašvaldības, LRAS 

3 Dalītās vākšanas sistēmas paplašināšana LRAS, pašvaldības LRAS, pašvaldības 

4 Atkritumu reģenerācijas infrastruktūras 
attīstība 

LRAS, pašvaldības  LRAS, pašvaldības 

5 Izgāztuvju rekultivācija un monitorings 
rekultivētajās izgāztuvēs 

LRAS, pašvaldības LRAS, pašvaldības 

6 Darbs ar sabiedrību  LRAS, pašvaldības  LRAS, pašvaldības  

7 Atkritumu apsaimniekošanas plāna 
pārskatīšana 

Pašvaldības, VARAM Pašvaldības, VARAM  
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9.2.tabula Aptuvenais plānotais finansējums pasākumu realizēšanai  

No. Pasākums Finansējums tk/EUR  Atbildīgais  

1 Organizatoriskās struktūras – reģionālā 
atkritumu apsaimniekošanas centra 
attīstība 

precizējams Pašvaldības, LRAS 

2 Atkritumu apsaimniekošanas zonu 
optimizācija 

precizējams Pašvaldības, LRAS 

3 Dalītās vākšanas sistēmas paplašināšana 580 LRAS, pašvaldības 

4 Atkritumu reģenerācijas infrastruktūras 
attīstība 

6 000 LRAS, pašvaldības 

5 Izgāztuvju rekultivācija un monitorings 
rekultivētajās izgāztuvēs 

400 LRAS, pašvaldības 

6 Darbs ar sabiedrību  70 LRAS, pašvaldības  

7 Atkritumu apsaimniekošanas plāna 
pārskatīšana 

n/a Pašvaldības, VARAM  

9.2. Plānotās infrastruktūras uzturēšanas izmaksa 
 
Ar 2009. gada 25. septembra Liepājas sabiedrisko pakalpojumu regulatora komisijas 
lēmumu Nr.398 ir apstiprināts SIA ,,Liepājas RAS" sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanas tarifs 22.39 Ls/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  
Reģiona visās pašvaldībās ir pieņemt saistošie noteikumi, taču 7 pašvaldībās 
nepieciešams izstrādāt vai apstiprināt grozījumus saistošajos noteikumos atbilstoši 
Atkritumu apsaimniekošanas likumam, 28.10.2010. redakcijā. Jāatzīmē, ka Liepājas 
pilsētas saistošie noteikumi ir pieņemti jau pirms 10 gadiem un pēdējo reizi grozīti 
2007.gadā.  Vienīgās pašvaldības, kas izpildījušas normatīvo aktu prasības par 
grozījumiem saistošajos noteikumos atbilstoši AAL, ir Rucava, Priekule, Vaiņode, 
Pāvilosta un Saldus. 
  
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” 

 

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. 
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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, sagatavošanu 
atkārtotai izmantošanai, 
pārstrādi un materiālu 
reģenerāciju". 

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 

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

2013.gada 
16.jūlijs 

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 

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

2020.gada 
16.jūlijs 
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27.decembra noteikumiem 
Nr.1032 "Atkritumu poligonu 
ierīkošanas, atkritumu poligonu 
un izgāztuvju 
apsaimniekošanas, slēgšanas un 
rekultivācijas noteikumi". 

apglabātā bioloģiski noārdāmo atkritumu 
daudzuma 

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 

 

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". 

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 transportlīdzekļu 
pārstrādi un apstrādes 
uzņēmumiem noteiktajām vides 
prasībām”. 

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 

 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 

 

 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 

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

Visā plāna 
darbības laikā 
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elektronisko iekārtu atkritumu 
apsaimniekošanas noteikumi" . 
Direktīva 2012/19/EK tiks 
transponēta līdz 2014.gada 
14.februārim. 

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. 

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 

LRAS, 
Pašvaldības  
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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". 

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 
optimizācija 

Atkritumu apsaimniekošanas 
likums 

LRAS, pašvaldības 

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 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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