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Atkritumu apsaimniekošanas likums

atkritumi — jebkurš priekšmets vai viela, no kuras tās valdītājs atbrīvojas, ir 

nolēmis vai spiests atbrīvoties

bīstamie atkritumi — atkritumi, kuriem piemīt viena vai vairākas īpašības, 

kas padara tos bīstamus

sadzīves atkritumi — mājsaimniecībā, 

tirdzniecībā, pakalpojumu sniegšanas procesā 

vai citur radušies atkritumi, ja tie īpašību ziņā 

ir pielīdzināmi mājsaimniecībās radītajiem 

atkritumiem



Ministru kabineta 2011.gada 19.aprīļa noteikumi Nr.302

«Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras

padara atkritumus bīstamus»



Atkritumu īpašības, kas padara tos 

bīstamus (EK Regula Nr. 1357/2014)

 Sprādzienbīstams

 Spēcīgs oksidētājs

 Uzliesmojošs

 Kairinošs – kairina ādu un izraisa acu bojājumus

 Toksisks noteiktiem mērķa orgāniem (STOT)/Toksisks ieelpojot

 Akūts toksiskums

 Kancerogēns

 Kodīgs

 Infekciozs

 Toksisks reprodukcijai

 Mutagēns

 Akūtas toksiskas gāzes izplūde

 Jutīgumu izraisošs

 Ekotoksisks

 Atkritumi, kas spējīgi demonstrēt iepriekšminētu bīstamu īpašību, ko ne vienmēr 
atspoguļo sākotnējie atkritumi
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Valsts un pašvaldību institūciju 
kompetence

 par sadzīves atkritumu (t.sk. sadzīvē radīto bīstamo atkritumu)
apsaimniekošanas organizēšanu savā administratīvajā teritorijā ir atbildīgas
pašvaldības (AAL 8.p.)

 par bīstamo atkritumu apsaimniekošanas organizēšanu un koordinēšanu
saskaņā ar normatīvajiem aktiem (AAL 7.p. (1)) ir atbildīga valsts - VARAM

 VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" (LVĢMC)
organizē valsts nozīmes bīstamo atkritumu reģenerācijas vai apglabāšanas
iekārtu un atkritumu poligonu ierīkošanu un apsaimniekošanu (AAL 7.p. (2))

 Valsts vides dienests izsniedz atļaujas darbībām ar atkritumiem, reģistrē
atkritumu tirgotājus un atkritumu apsaimniekošanas starpniekus un kontrolē
normatīvajos aktos noteikto prasību ievērošanu attiecībā uz bīstamo un
sadzīves atkritumu apsaimniekošanu.
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Atkritumu apsaimniekošana Latvijā 

1996.gads
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Atkritumu apsaimniekošana Latvijā no 2011.gada
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Pārskats par atkritumu apglabāšanas 
poligoniem Latvijā 2017. gadā

 Kopā valstī apglabātas 233 244,05 t atkritumu, no tiem nebīstamie

atkritumi – 230 620,90 t un bīstamie – 2 623,15 t.

 Kopš 2011. gada Latvijā darbojas specializēts bīstamo atkritumu

poligons “Zebrene”, kurā tiek apglabāti tikai bīstamie atkritumi. Bīstamo

atkritumu poligonā “Zebrene” 2017. gadā tika apglabātas 393,2 t

bīstamo atkritumu.

8



Atkritumu ievešana Latvijā (1)
Atkritumu apsaimniekošanas likuma (turpmāk – AAL) 42.pants

aizliegts

 ievest atkritumus apglabāšanai

 sadedzināšanai, ja minētā darbība ir klasificējama kā atkritumu
apglabāšana

 ilgstošai uzglabāšanai (ilgāk par vienu gadu, jo atbilstoši Regulai
1013/2006 atkritumu reģenerācijai jānotiek 1 gada laikā no atkritumu
saņemšanas brīža).

atļauts

 atkritumus reģenerācijai vai sadedzināšanai, ja sadedzināšana
klasificējama kā atkritumu reģenerācija

 uz reģenerācijas iekārtu, kurai ir atbilstoša jauda un kuras īpašnieks
ir saņēmis atļauju attiecīgo atkritumu reģenerācijai, un atkritumu
ievešanas rezultātā netiek apdraudēta atkritumu apsaimniekošanas
valsts plāna vai reģionālajos plānos noteiktā Latvijas teritorijā radīto
atkritumu apstrāde un reģenerācija
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Atkritumu ievešana Latvijā (2)

 atkritumu ievešana sadedzināšanai (R1) – atkritumu klase 19 12 10 (no atkritumiem
iegūts kurināmais jeb RDF) uz SIA «CEMEX», kas tiek izmantota kā alternatīvais
kurināmais cementa ražošanā

 Latvijā ievestās nederīgās laboratorijas ķīmijas, šķīdinātāju un krāsu, laku atkritumi,
galvenokārt, tiek īslaicīgi uzglabāti, pārfasēti un kopā ar Latvijā radītajiem šāda
veida atkritumiem tiek izvesti uz Igauniju;

 sadedzināšanas iekārtu īpašniekiem, kuri ieved Latvijā atkritumus sadedzināšanai
(R1) līdz attiecīgā gada 20.decembrim iesniedz VVD informācija par nākamajā gadā
plānoto sadedzināmo atkritumu apjomu un veidu.

SIA «CEMEX» 2019.gadā plāno ievest ekokurināmo (129 500 t), sasmalcinātas riepas
(8 843 t), riepu pūkas (tyre fluffy) (2 516 t), neitralizētu piesārņotu augsni (3 000 t)

 citiem uzņēmumiem VVD nav jāinformē par atkritumu ievešanas iecerēm (ārpus
paziņošanas procedūras)
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Atkritumu pārrobežu sūtījumu 
saskaņotie paziņojumi 
(bīstamie atkritumi, RDF, nosūtīto sūtījumu atgriešana)

VVD sniegtā informācija    11



Atkritumu pārrobežu sūtījumu 
saskaņotie paziņojumi 
(bīstamie atkritumi, RDF, nosūtīto sūtījumu atgriešana)

VVD sniegtā informācija      12

Valsts

Ievešana Izvešana

2016 2017 2018 2016 2017 2018

Lietuva 7 9 10 10 7 6

Igaunija 6 6 4 4 5 18

Norvēģija 1 1 5 1

Lielbritānija 2 2 6

Somija 1 3 1 1

Ziemeļīrija 1 1

Īrija 2

Nīderlande 1 1

Spānija 1 1

ASV 2



Faktiski izvestais un ievestais 
atkritumu apjoms (tonnas)

VVD sniegtā informācija      
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RDF – 124 388,6 

svina akumulatori 

– 5 806,19 

RDF – 85 047,57 

svina akumulatori 

– 6 433,2

RDF – 59 779,44 



Faktiski izvestais un ievestais 
atkritumu apjoms (tonnas)

VVD sniegtā informācija      
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ZIŅO PAR PĀRKĀPUMIEM PRET VIDI 
MOBILĀ APLIKĀCIJĀ „VIDES SOS”!

VVD sniegtā informācija      
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Nesankcionēta atkritumu izmešana/izgāšana 

vidē  !

 Rīcības

 Sankcijas
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Paldies par uzmanību!
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