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Saīsinājumu skaidrojums 

AAL  Atkritumu apsaimniekošanas likums 

AAR Atkritumu apsaimniekošanas reģions 

AAVP2020 Atkritumu apsaimniekošanas valsts plāns 2013.-2020.gadam  

AAVP2028 Atkritumu apsaimniekošanas valsts plāns 2021.-2028.gadam 

ATR Administratīvi teritoriālā reforma  

BNA Bioloģiski noārdāmie atkritumi  

CSDD VAS „Ceļu satiksmes drošības direkcija” 

DRN Dabas resursu nodoklis 

DTP Dabas un tehnoloģiju parks  

DUS Degvielas uzpildes stacija  

EEI Elektrisko un elektronisko iekārtas  

EK  Eiropas Komisija  

ES Eiropas Savienība 

ES KPP2027 Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027.gadam projekts 

KF Kohēzijas fonds 

MK Ministru kabinets 

NA  Nestandarta atkritumi (tādi kā būvniecības, liela izmēra atkritumi, zaļie atkritumi, kā arī 

ražošanas atkritumi)  

NAIK No atkritumiem iegūts kurināmais 

NIR infrasarkanā spektra sensoru šķirošanas iekārta (near infrared technology)  

PVN Pievienotās vērtības nodoklis 

RAAC Reģionālais atkritumu apsaimniekošanas centrs  

RAAP  Reģionālais atkritumu apsaimniekošanas plāns  

SA Sadzīves atkritumi  

SBA Sadzīves bīstamie atkritumi  

SPRK Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija 

VARAM Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 

VKP Videi kaitīgas preces 

VVD Valsts vides dienests 

VVD RVP Valsts vides dienesta reģionālā vides pārvalde 

ZAAO  SIA “ZAAO” 
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1. Plānā minēto mērķu, rīcības virzienu, uzdevumu un sasniegto rezultātu izvērtējums 

 

Tā kā atkritumu apsaimniekošanas mērķi reģionālajā atkritumu apsaimniekošanas plānā (RAAP) nav definēti kvantitatīvā izteiksmē, tad, 

izvērtējot atkritumu apsaimniekošanas sektora normatīvos aktus, institucionālo attīstību un atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstību, var 

uzskatīt, ka RAAP realizācija notiek atbilstoši noteiktajiem mērķiem un atbilstoši noteiktajām prioritātēm. RAAP izvērtējuma sagatavošanas laikā 

nav veikts izvērtējums par valsts līmeņa dokumenta – Atkritumu apsaimniekošanas plāna 2013.-2020.gadam (AAVP2020) izpildi, kas ļautu 

novērtēt, cik lielā mērā RAAP izpilde ir devusi ieguldījumu valsts nosprausto mērķu sasniegšanā.   

Atkritumu apsaimniekošanas nozari pamatā regulē Atkritumu apsaimniekošanas likums (AAL) un tam pakārtotie tiesību akti, darbības un 

to rezultātu uzskaite tiek veikta atbilstoši šiem normatīvajiem aktiem.  2021.gada nogalē joprojām spēkā ir Ministru kabineta 2013.gada 25.jūnija 

noteikumi Nr.337 “Noteikumi par atkritumu apsaimniekošanas reģioniem”1 (MK noteikumi Nr.337), kur nav veiktas izmaiņas katra atkritumu 

apsaimniekošanas reģionā (AAR) ietilpstošo pašvaldību sarakstos, MK noteikumi Nr.337 nav grozīti ne atbilstoši notikušajai administratīvi 

teritoriālajai reformai (ATR), ne 2021.gada 22.janvārī Ministru Kabinetā apstiprinātajam Atkritumu apsaimniekošanas valsts plānam 2021.-

2028.gadam, kas paredz AAR skaita samazinājumu un robežu izmaiņas. Līdz ar to izvērtējums tiek veikts par AAR teritoriju, kāda tā ir noteikta 

MK noteikumos Nr. 337.  

RAAP realizācijas laikā ir notikusi ATR, taču ņemot vērā, ka izpildes novērtējumam pašvaldību teritorijās ir nepieciešama salīdzināma 

situācija, novērtējumā tiek izmantoti dati (iedzīvotāju skaits, infrastruktūras vienības, pakalpojumi uz iedzīvotāju skaitu utt.) par pašvaldību 

teritorijām pirms ATR realizācijas, atbilstoši MK noteikumu Nr.337 1.pielikumā noteiktajām pašvaldībām.    

Informācija par paveikto atsevišķās atkritumu apsaimniekošanas jomās ir sniegta nākamajās izvērtējuma sadaļās, izpildes izvērtējumā 

izmantoti SIA “ZAAO” 2021.gada novembrī – decembrī sniegtie dati.  

Nr.p.k. Uzdevums Uzdevuma veikšanas laiks, 

atbilstoši RAAP plānotajam  

Atbildīgā institūcija 

1 Atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstība reģionā: EKO 

punktu un EKO laukumu izveide Ziemeļvidzemes reģionā  

Visā plāna periodā Reģiona pašvaldības 

AAR pašvaldības sadarbībā ar reģionālā atkritumu apsaimniekošanas centra (RAAC) operatoru ZAAO plāna periodā nodrošina atkritumu dalītās vākšanas 

sistēmas attīstību, gan palielinot pakalpojuma pārklājumu, gan paplašinot nošķiroto atkritumu veidu skaitu, lai atgūtu pēc iespējas vairāk kvalitatīvu izejvielu 

un atgrieztu tās apritē. Pamatatbildība par dalītās vākšanas sistēmas organizāciju gulstas uz pašvaldību pleciem. Visās AAR pašvaldībās ir nodrošināta dalīta 

atkritumu vākšana. RAAP realizācijas laikā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) ir sagatavojusi un Ministru Kabinets (MK) ir 

apstiprinājis tiesību aktus, kas regulē prasības dalītās vākšanas sistēmas ieviešanai un atkritumu savākšanas vietām, līdz ar to RAAP izstrādes brīdī nospraustie 

sasniedzamie pakalpojuma rādītāji ir precizēti ar šo normatīvo bāzi. Atkritumu dalītās vākšanas sistēmas attīstība tiek plānota atbilstoši MK 2017. gada 13. 

jūnija noteikumos Nr. 328  “Kritēriji un kārtība, kādā novērtē atkritumu dalītās savākšanas pakalpojuma pieejamību iedzīvotājiem”2 (MK noteikumi Nr.328) 

noteiktajiem kritērijiem valstspilsētām (Valmiera) un novadiem un pārsniedzot šos kritērijus: 

- valstspilsētās (Valmiera) vismaz viens šķiroto atkritumu savākšanas laukums pilsētās ar iedzīvotāju skaitu līdz 50 000; 

 
1 Pieejami: https://likumi.lv/ta/id/257802-noteikumi-par-atkritumu-apsaimniekosanas-regioniem  
2 Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/291534-kriteriji-un-kartiba-kada-noverte-atkritumu-dalitas-savaksanas-pakalpojuma-pieejamibu-iedzivotajiem  

https://likumi.lv/ta/id/257802-noteikumi-par-atkritumu-apsaimniekosanas-regioniem
https://likumi.lv/ta/id/291534-kriteriji-un-kartiba-kada-noverte-atkritumu-dalitas-savaksanas-pakalpojuma-pieejamibu-iedzivotajiem
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- uz katriem 550 iedzīvotājiem novadu pilsētās ierīkots vismaz viens sadzīves atkritumu dalītās savākšanas punkts, kas atbilst normatīvajos aktos par 

atkritumu savākšanas un šķirošanas vietām noteiktajām prasībām; 

- novados katrā apdzīvotā vietā ar iedzīvotāju skaitu virs 200 vai uz katriem 450 iedzīvotājiem novadu pagastos ierīkots vismaz viens sadzīves atkritumu 

dalītās savākšanas punkts, kas atbilst normatīvajos aktos par atkritumu savākšanas un šķirošanas vietām noteiktajām prasībām; 

- visos novados, kuros ir 8000 iedzīvotāju vai vairāk, ierīkots vismaz viens šķiroto atkritumu savākšanas laukums, kas atbilst normatīvajos aktos par 

atkritumu savākšanas un šķirošanas vietām noteiktajām prasībām. 

Sagatavojot RAAP, kad nebija MK noteikumu Nr.328, brīvprātīgi  tika pieņemti šādi kritēriji: 

- savākšanas punkts:  apkalpo 300 iedzīvotājus laukos un 600 iedzīvotājus pilsētās, 

- savākšanas laukums: katrā novadā 1 laukums, lielākajās pilsētās – 2 laukumi. 

Atkritumu savākšanas laukumu un punktu iekārtošanas un uzturēšanas nosacījumi atbilst MK 2016. gada 13. decembra noteikumi Nr. 788 “Noteikumi par 

atkritumu savākšanas un šķirošanas vietām”3 (MK noteikumi Nr.788). Dati par reģionā pieejamo infrastruktūru dalītajai atkritumu vākšanai un tās atbilstību 

plānotajam redzami 1.tabulā. 

1.tabula. Dalītās atkritumu savākšanas sistēmas pilnveidošana reģiona pašvaldībās, EKO laukumu un EKO punktu skaits  

Novads 

 

Iedz. skaits pašvaldībā 

uz 01.01.2020. 

EKO laukumi EKO punkti 

Skaits 2012 Plānotais 

2020 

Realizēts 

26.10.2021. 

Skaits 2012 Plānotais 2020 Realizēts  26.10.2021. 1 punkts uz iedz.  

skaitu 2021. gadā  

Valmieras pilsēta 23125 2 2 2 34 46 93 249 

Mazsalacas novads 2932 1 1 1 0 12 13 226 

Rūjienas novads 4917 1 1 1 4 20 23 214 

Kocēnu novads 5832 0 1 0 10 23 29 201 

Burtnieku novads 7485 0 1 0 9 27 27 277 

Beverīnas novads 2949 0 1 0 3 11 10 295 

Naukšēnu novads 1701 0 0 0 1 7 4 425 

Cēsu novads 16372 2 2 2 39 42 78 210 

Pārgaujas novads 3623 1 1 1 5 14 15 242 

Priekuļu novads 7607 0 1 1 7 20 26 293 

Raunas novads 3023 0 1 1 4 13 12 252 

Amatas novads 4983 0 1 0 7 15 15 332 

Jaunpiebalgas novads 2019 1 1 1 3 8 6 337 

Līgatnes novads 3264 1 1 1 8 13 14 233 

Vecpiebalgas novads 3543 0 1 1 3 15 12 295 

Limbažu novads 16301 1 1 1 21 35 53 308 

Alojas novads 4630 1 1 1 1 19 24 193 

Salacgrīvas novads 7228 1 1 1 8 20 26 278 

Krimuldas novads 4858 0 1 1 2 15 18 270 

 
3 Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/287396-noteikumi-par-atkritumu-savaksanas-un-skirosanas-vietam 
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Valkas novads 7692 1 1 1 12 25 29 265 

Smiltenes novads 12015 1 1 1 29 23 44 273 

Strenču novads 2915 0 1 1 13 10 8 364 

Kopā reģionā 149014 14 23 19 223 430 579  

Kā redzams 1.tabulā, attiecībā uz dalītās vākšanas punktu un laukumu pieejamību iedzīvotājiem kopumā ir pārsniegti valstī ar MK noteikumu Nr.328 

kritērijiem noteiktie lielumi, taču attiecībā uz ZAAO plānotajiem un pašnoteiktajiem (tiesiski nesaistošiem) dalītās vākšanas EKO laukumu pārklājuma 

kritērijiem dažviet 2021.gadā vērojama situācija ar neizpildi saistībā ar plānoto uz 2020.gadu. Plānojuma un izpildes atšķirība skaidrojama ar to, ka RAAP 

plāna kritēriji bija sagatavoti 2013.gadā, bet valsts plānojums ar obligātajiem vieglākiem nosacījumiem stājās spēkā vien 2017.gadā. Dalītās vākšanas 

infrastruktūras attīstību lielā mērā nosaka pašvaldību nostāja un iedzīvotāju vēlme, zināšanas, prasmes  un iespējas līdzdarboties dalītās vākšanas 

infrastruktūras izmantošanā, kā arī ATR, kas ievieš korekcijas pašvaldību robežās. Kā liecina EKO punktu skaita salīdzinājums (realizētais 2021.gadā pret 

plānoto uz 2020.gadu), skaidri vērojama tendence nodrošināt iedzīvotājiem plašāku pakalpojuma tīklu un  iespēju atbrīvoties no pārstrādājamiem iepakojuma 

materiāliem tuvāk to rašanās vietām. 

1.tabulā atspoguļoti dati attēlo pašvaldību teritoriju situāciju pirms ATR, jo, lai arī ATR ir realizēta 2021.gadā, izvērtējuma sagatavošanas laikā spēkā joprojām 

ir MK noteikumi Nr.328 bez grozījumiem, kas varētu būt nepieciešami saistībā ar ATR rezultātā grozītajām teritoriālajām vienībām. Turklāt, lai izvērtētu 

RAAP izpildi, salīdzinājumam ir nepieciešama analoga teritoriālā situācija. 

Ziemeļvidzemes AAR izceļas ar to, ka dalītās vākšanas pakalpojums netiek nodrošināts tikai ar izveidoto infrastruktūru, bet tiek izmantota maksimāli elastīga 

pieeja, lai dotu iespēju gan iedzīvotājiem, gan juridiskām personām atbrīvoties no dažāda veida materiāliem, atgriežot tos tautsaimnieciskā apritē. Gan dalītās 

vākšanas infrastruktūra, gan individuāli sniegtie pakalpojumi ir skatāmi kopējā kontekstā.  

RAAP realizācijas laikā,  2016.-2017.gadā, visā AAR teritorijā ir ieviests pakalpojums “Videi draudzīgs pakalpojums”4, kas paredzēts juridiskām personām 

atkritumu šķirošanas veicināšanai darba vietās. Šis pakalpojums paredz ērtu veidu, kā reģiona strādājošie var vienkāršā veidā ekonomēt resursus un sniegt 

videi draudzīgu pakalpojumu – atbrīvoties no 7 veidu atkritumiem, kas radušies birojā un atkal kļūst par noderīgām izejvielām, turklāt strādājošajam birojā 

tikai nepieciešams tur radušos atkritumus sašķirot un atstāt konkrētajā kastē. Biroji tiek apgādāti ar 7 kastu komplektu, kurā ietilpst kastes: papīram, PET, 

stiklam, spuldzēm, kārtridžiem, baterijām, nolietotām elektriskajām un elektroniskajām iekārtām (EEI).  Kastes ir divu lielumu, lai būtu ērtas lietošanā. 

Papildus šīm kastēm birojiem, kas izmanto videi draudzīgā biroja pakalpojumu, tiek bez maksas savāktas arī lielāka izmēra EEI vai kārtridži, kuru ievietošana 

biroja kastēs var būt apgrūtinoša. 

 

2.tabula. Videi draudzīga pakalpojuma lietotāji AAR teritorijā, līgumu skaits 

 
4 https://www.youtube.com/watch?v=35wmbDV8wqE&ab_channel=siazaao  

https://www.youtube.com/watch?v=35wmbDV8wqE&ab_channel=siazaao
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6 2 13 1 3 1 2 14 1 2 1 6 2 1 1 4 2 4 33 99 

Kopā noslēgti 99 līgumi, neapšaubāmi aktīvākas ir pašvaldības, kur izvietotas lielākās AAR pilsētas: valstspilsēta Valmiera – 33 līgumi, Limbažu novads – 

14 līgumi, Cēsu novads 13 līgumi. Līdz 2021.gada beigām līgumu par videi draudzīga pakalpojuma lietošanu nav Alojas, Beverīnas un Vecpiebalgas novados 

(novadi pirms ATR). 

2019.gadā, lai nodrošinātu pakalpojuma pieejamību arī privātpersonām, ZAAO uzsāka dalītās vākšanas pakalpojumu ar 240 litru konteineriem ar krāsainiem 

vākiem: standarta konteiners ar dzelteno vāku paredzēts tā saucamajam “vieglajam iepakojumam” (papīram, kartonam, PET dzērienu pudelēm, polietilēna 

plēvēm (LDPE), kosmētikas un sadzīves ķīmijas iepakojumam (HDPE), kā arī metālam. Stikla pudeļu un burku nodošanai tiks uzstādīti tādi pat  konteineri 

ar melnu vāku. Pakalpojums pieejams iedzīvotājiem, kas dzīvo teritorijās ar blīvāku apbūvi – pilsētās, jo tikai šajās teritorijās dalīti vākto materiālu veidu 

savākšana ir ekonomiski un tehniski pamatota. 

Dati par līgumiem ar privātpersonām par iepakojuma dalītu savākšanas konteineriem no mājsaimniecībām redzami 3.tabulā.  

3.tabula. Dati par līgumiem ar privātpersonām par iepakojuma savākšanu no mājsaimniecībām, līgumu un konteineru skaits  

Pašvaldība Līgumu skaits Konteineru skaits 

“Vieglajam iepakojumam” 

(konteiners ar dzelteno vāku) 

Stiklam (konteiners ar 

melno vāku) 

Kopā AAR 

Alojas novads 2 2 0 2 

Beverīnas novads 18 18 18 36 

Burtnieku novads 144 142 130 272 

Cēsu novads 499 497 405 902 

Kocēnu novads 41 41 35 76 

Limbažu novads 171 167 142 309 

Pārgaujas novads 10 10 10 20 

Priekuļu novads 3 4 1 5 

Raunas novads 54 51 48 99 

Rūjienas novads 2 2 0 2 

Salacgrīvas novads 8 8 0 8 
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Smiltenes novads 365 357 293 650 

Strenču novads 54 51 47 98 

Valkas novads 142 141 123 264 

Valmiera 1134 1117 905 2022 

Kopā  2647 2608  2157 4765 

Kopējie dati par iepakojuma dalītās vākšanas procesa nodrošināšanu AAR ir atspoguļoti 1.attēlā. 

 

Datus par dalītās vākšanas rezultātā iegūtajiem resursiem ZAAO apkopo kopš 2014.gada, kad atkritumu dalītās vākšanas paradumi bija iedzīvināti visā AAR 

teritorijā. 4.tabulā redzami dati par atgūto materiālu daudzumiem pa vispārpieņemtajām ražotāju atbildības sistēmu grupām (iepakojums, videi kaitīgas preces 

(VKP) un EEI). Ir atkritumu veidi, kam joprojām grūti atrast realizācijas iespējas, kaut atkritumu apsaimniekotājam atbilstoši MK noteikumu Nr.788 prasībām 

ir jānodrošina iespējas iedzīvotājiem atbrīvoties no konkrētiem atkritumu veidiem. Tādas, piemēram, ir nolietotās riepas, kas 4.tabulā ir ietvertas VKP 

kategorijā un veido ievērojamu tonnāžu kopējā atkritumu svarā, nav pieļaujama šī atkritumu veida apglabāšana, skat. izvērtējuma 1.sadaļas 6.punktu par riepu 

reģenerācijas iekārtu. Diemžēl daļa iepakojuma tomēr tiek apglabāta, to nosaka dažādi apstākļi: nodotais materiāls ir netīrs vai bojāts, dalītajā vākšanā tiek 

nodoti iepakojuma veidi, kas nav pārstrādājami, pēc materiāliem nav tirgus pieprasījuma u.c. (skat. 4.tabulu). Savukārt EEI atkritumu realizācija nerada 

problēmas un šī veida atkritumi netiek uzkrāti. 

Kopš 2019.gada ZAAO ir ieviesis AAR teritorijā arī dalītu tekstila atkritumu vākšanu, iedzīvotāji var nodot turpmākajai lietošanai derīgus tekstilizstrādājumus, 

mājas tekstilu un apavus. Šie materiāli tiek nodoti atkārtotai lietošanai vai pārstrādei. Latvijā prasība par dalītu tekstila atkritumu savākšanu stāsies spēkā tikai 

2023.gadā, kā to paredz Ministru kabineta 2021. gada 26. oktobra noteikumi Nr. 712 “Atkritumu dalītas savākšanas, sagatavošanas atkārtotai izmantošanai, 

pārstrādes un materiālu reģenerācijas noteikumi” (MK noteikumi Nr.712). Savukārt MK noteikumos Nr.712 noteiktā prasība par dalītas savākšanas sistēmas 

izveidi bīstamajiem sadzīves atkritumiem līdz 2024.gada 31.decembrim AAR ir nodrošināta, jo reģionā pilnvērtīgi un prasībām atbilstoši darbojas visi EKO 

laukumi, kur norisinās VKP savākšana. Tāpat sadarbībā ar pārstrādes uzņēmumiem  tiek nodrošināta arī bateriju savākšana tirdzniecības centros un degvielas 

uzpildes stacijās (DUS).    
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1.attēls. Dati par iepakojuma materiālu dalīto 

vākšanu  

 

 

 

4.tabula. 2014.-2021.gadā dalītās vākšanas ietvaros apsaimniekoto iepakojuma, VKP, EEI materiālu un izejvielu daudzums, t 
Gads  Iepakojums* VKP (smēreļļas, svinu saturoši elektriskie 

akumulatori, elektriskie akumulatori (niķeļa–

kadmija, dzelzs–niķeļa), galvaniskie elementi, 

galvaniskās baterijas un citi elektriskie 

akumulatori, visu veidu riepas) 

EEI  Tekstila atkritumi 

Savākts  Nodots 

pārstrādei  

Apglabāts  Savākts  Nodots  

pārstrādei  

Apglabāts  Savākts  Nodots  

Pārstrādei  

Apglabāts  Savākts  Nodots  

pārstrādei  

2014 4307.47 3838.63 ** 263.40 9.30 - 174.79 182.55 - - - 

2015  5124.19 4319.41 ** 210.35 11.753 - 220.86 221.86 - - - 

2016 5642.57 5204.37 ** 249.99 16.422 - 275.76 282.80 - - - 

2017 6327.27 5661.65 338.5 287.09 125.00 - 250.89 156.00 - - - 

2018 6853.90 5880.16 232.98 208.15 182.22 - 144.48 204.95 - - - 

2019 7847.23 5734.81 611.82 375.51 164.72 - 303.53 319.63 - 9.24 4.89 

2020 7450.30 7812.89 609.58 440.46 150.43 - 419.25 439.05 - 73.37 68.37 

2021 

(līdz 

26.11.)  

7397.45 7026.98 576.41 365.01 225.775 - 441.99 440.12 - 244.74 239.49 

*- uzskaitījumā nav iekļauts koka iepakojums, jo tā realizācija tiek veikta uz vietas RAAC Daibe (šķelda, materiāls pagaidu ceļu būvniecībai u.c.)  

**- uzskaites metodikas dēļ netika atsevišķi uzskaitīts apjoms 

0
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6000

Klientu-
līgumu
skaits

Kopā
konteineri

Savākts
stikla iepak.

m3

Savākts
vieglais

iepak. m3

Savākts
stikla iepak.

tonnas

Savākts
vieglais
iepak.
tonnas

2016.g. 461 487 0 174

2017.g. 312 445 29 246 6 7

2018.g. 427 605 75 674 32 49

2019.g. 2391 4275 664 2619 151 114

2020.g. 2703 4855 748 3063 187 127

2021.g.26.11. 3185 5747 664 2619 236 136

Dati par iepakojuma materiālu dalīto vākšanu  
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Tāpat bez jau minētajiem atsevišķi savācamajiem materiālu veidiem, ko nosaka MK noteikumu Nr.788 prasības attiecībā uz savākšanas laukumiem un ZAAO 

iniciatīvu par tekstilizstrādājumu dalītas vākšanas uzsākšanu AAR pirms šī prasība tiek noteikta kā obligāta valstī, AAR tiek veikta arī citu atkritumu veidu 

dalīta savākšana. Tie būtu 5.tabulā atspoguļotie 3 atkritumu veidi – bioloģiskie atkritumi (no AAR dārziem un parkiem, mājsaimniecībām, pārtikas rūpniecības 

uzņēmumiem un veikaliem, kas izteikuši vēlmi iesaistīties šajā sistēmā), būvgruži, kuru savākšanai izmanto gan specializētos konteinerus, gan izdales “big-

bag” maisus un lielgabarīta atkritumi, ko savāc no iedzīvotājiem pēc pieprasījuma. RAAP realizācijas laikā vairākkārtīgi ir mainījusies atkritumu uzskaites 

metodika, tomēr ir skaidrs, ka 5.tabulā redzamie atkritumi veidi ir tie, kas AAR rada problēmas, jo šobrīd RAAC Daibe darbojas tikai kompostēšanas laukums, 

nav izveidota plānotā bioloģiski noārdāmo atkritumu (BNA) pārstrādes rūpnīca ( skat. izvērtējuma 1.sadaļas 5.punktu), savukārt lielgabarīta atkritumos 

visvairāk nonāk mēbeles, kas sastāv no kompozīta materiāliem, kuru pārstrādei Latvijā nav risinājuma, tādēļ liels apjoms tiek apglabāts. Nākotnē nepieciešams 

risinājums, kas ļautu veikt atkārtotu izmantošanas iespēju iedzīvināšanu, piemēram, lietu vai mantu apmaiņas centri. Šādos centros iedzīvotāji varētu nodot 

tiem vairs nevajadzīgās lietas vai iegūt lietotas preces, ko nodevuši citi. Tas palīdzētu risināt mēbeļu ilgmūžību un nenonākšanu apglabājamos atkritumos.  

5.tabula. 2014.-2021.gadā dalītās vākšanas ietvaros apsaimniekoto bioloģisko atkritumu, būvgružu un lielgabarīta atkritumu daudzums, t  
Gads  Bioloģiskie atkritumi (dārzu parku atkritumi) Būvgruži (būvju nojaukšanas atkritumi u.c.) Lielgabarīta atkritumi 

Savākts Kompostēts 

Daibe 

Izmantots 

pārklāšanai 

Daibē 

Realizēts Savākts Nodots 

pārstrādei 

Izmantots Daibē 

inženiertehniskām 

vajadzībām 

Apglabāts Savākts 

 

Apglabāts 

2014 14640.7 13494.3 0 0 5207.08 3180.82 0 614.26 6715.2 1150.4 

2015  14114.3 8114.07 0 0 4997.55 0 612.42 898.49 6465.8 1309.2 

2016 1765.78 12246.28 0 0 3810.47 0 254.3 708.54 6148.6 1182.1 

2017 1461.99 1461.99 9072.64 0 4072.88 1935.63 4350.86 646.3 7469.8 1457.8 

2018 1994.02 0 12196.7 34.74 6112.72 0 4963.78 1148.94 5539.4 1099.6 

2019 1703.2 1703.2 14214.8 0 9175.28 0 6398.33 2176.04 3688.8 761.27 

2020 2773.76 15989.36 0 0 8837.53 1224.72 4778.04 2352.8 4311.1 1172.4 

1.11.2021. 1483.34 12323.5 300.44 0 10387.7 429 0 1856.23 4304.8 1217.9 

AAR pašvaldību un ZAAO sadarbības rezultātā izveidotā dažādu materiālu plūsmu dalītās vākšanas sistēma vērtējama kā pozitīva un progresīva, jo sniedz 

atbalstu gan iedzīvotājiem, gan juridiskajām personām, lai nodrošinātu maksimālu resursu atguvi. Tiek sniegti daudzveidīgi pakalpojumi dažādos veidos, 

pielāgojoties klientu vēlmēm un vajadzībām. Tiek sekmēta iesīkstējušo paradumu maiņa un sniegts piemērs, ka dalīta vākšana var nodrošināt materiālu apriti. 

Šobrīd dalītās vākšanas sistēmas neliels mīnuss ir tas, ka AAR nav nodrošinātas pilnvērtīgas atkārtotas lietošanas iespējas, tās pagaidām ir tikai 

tekstilizstrādājumiem.  

2 Poligona Daibe infrastruktūras attīstība: pirmās kārtas 

krātuves rekultivācija 

 Kad krātuve aizpildīta, ~ 

2015.gadā  

Poligona operators  

Poligons „Daibe” darbojas atbilstoši Valsts vides dienesta (VVD) izsniegtajai atļaujai A kategorijas piesārņojošai darbībai Nr. VA15IA0001. Poligona Daibe 

I kārta bija ekspluatācijā kopš 2004. gada beigām. Sākotnējais plānotais darbības termiņš - ~ 7 gadi, t.i. līdz 2011. gadam. I krātuves piepildīšana tika pārtraukta 

2010. gada beigās, jo, veicot ikgadējos topogrāfiskos uzmērījumus krātuves tilpuma aprēķinam, tika konstatēts, ka krātuve ir sasniegusi maksimāli pieļaujamo 

augstumu – 20 m. 

Iepriekšējā RAAP (2006.-2013.) periodā ir izbūvēta poligona „Daibe” II kārta, t.i., 2010. gada nogalē blakus sākotnējai atkritumu noglabāšanas I kārtas 

krātuvei nodota ekspluatācijā jaunā II kārtas krātuve ar platību 3,42 ha, kura tiek izmantota visu RAAP periodu.   
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I krātuves rekultivācijas darbi uzsākti 2013 - 2014.gadā, rekultivācijas darbu ietvaros veikta krātuves virsmas un nogāžu nolīdzināšana un izveidota nosedzošā 

kārta no 0,5 metrus bieza grunts slāņa ar vāju ūdens caurlaidību. Lai nodrošinātu krātuves rekultivāciju atbilstoši Valsts vides dienesta prasībām, 2021.gadā 

uzsākti darbi pie krātuves rekultivācijas pilnīgas pabeigšanas, pārklājot to ar speciālu HDPE (augsta blīvuma polietilēns) ģeomembrānu, lai novērstu nokrišņu 

nonākšanu uz atkritumu krātuves un infiltrāta veidošanos. Būvdarbus plānots pabeigt 2022.gada maijā. 

3 Veco izgāztuvju rekultivācija 2016 Pašvaldības 

RAAP 5 izgāztuvju rekultivācija tika plānota sakarā ar to iekļaušanu  Ministru kabineta 2008.gada 30.jūnija noteikumu Nr.490 “Noteikumi par darbības 

programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.5.1.2.1.apakšaktivitāti “Normatīvo aktu prasībām neatbilstošo izgāztuvju rekultivācija””5 

1.pielikumā. Šo izgāztuvju rekultivācijas veikšanai ar MK noteikumu nosacījumiem tika paredzēta iespēja piesaistīt ES fondu līdzfinansējumu.  

Ir veikti rekultivācijas darbi piecās AAR izgāztuvēs: 

1. 2013.-2014. tika īstenots projekts "Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās Smiltenes novada Palsmanes pagasta izgāztuves „Kangarkalni” 

rekultivācija", kur projekta rezultātā tika veikta atkritumu izgāztuves rekultivācija  1,01 ha platībā un sakopta izgāztuvei piekļautā teritorija 2,98 ha 

platībā, 1,09 ha veikta teritorijas apzaļumošana iesējot zālāju. Objektā izvietots gruntsūdeņu monitoringa tīkls ar trim aprīkotiem novērojumu 

urbumiem, veikts gruntsūdeņu stāvokļa novērtējums. Izveidotais monitoringa tīkls paredzēts arī, lai  varētu sekot gruntsūdens piesārņojuma līmenim 

un tā kvalitātei; 

2. jau pirms RAAP izstrādes  (2009.-2011.) tika īstenots projekts „Launkalnes pagasta atkritumu izgāztuves „Putnukalns” rekultivācija”, kur projekta 

realizācijas rezultātā tika veikta izgāztuves rekultivācija, novēršot piesārņojuma izplatību 0,385 ha platībā, ierīkoti 3 gruntsūdeņu monitoringa urbumi. 

Pēc rekultivācijas regulāri tiek veikta pazemes ūdeņu piesārņojuma kontrole, izmantojot trīs kontrolurbumus,  pazemes ūdeņu paraugu noņemšanai. 

RAAP realizācijas periodā VVD RVP nav iebildusi pret veikto darbu kvalitāti vai iespējamo piesārņojuma izplatību, kaut izgāztuve RAAP tika iekļauta 

pēc VVD pieprasījuma;  

3. 2013.gada nogalē Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta „Atkritumu izgāztuves „Kulpji” rekultivācija” ietvaros veikti izgāztuves 

rekultivācijas darbi 1,1 ha platībā – īstenota izgāztuves lokalizācija, pārvietojot atkritumus vienotā kaudzē, pārsedzot tos ar pretfiltrācijas slāni, lai 

mazinātu infiltrāta nonākšanu gruntī, un veicot izgāztuves apzaļumošanu. Tāpat projekta ietvaros izveidoti monitoringa urbumi gruntsūdeņu paraugu 

noņemšanai, sertificētā laboratorijā veiktas ūdens analīzes, lai pārliecinātos par ūdens kvalitātes atbilstību normatīvo aktu prasībām. 

4. Amatas novada Skujenes pagastā ir noslēgušies atkritumu izgāztuves „Kursene” rekultivācijas darbi, kurus Amatas novada pašvaldība realizēja 

Eiropas Savienības fondu finansētās darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.5.1.2. aktivitātes „Reģionālo atkritumu 

apsaimniekošanas sistēmu attīstība” Kohēzijas fonda projekta „Normatīvo aktu prasībām neatbilstošas sadzīves atkritumu izgāztuves „Kursene” 

rekultivācija” ietvaros. Rekultivējot sadzīves atkritumu izgāztuvi „Kursene” 0,26ha platībā, tika sakopta vide un samazināts apkārtējais vides 

piesārņojums, kā arī novērsta infiltrācijas nokļūšanas iespējamība apkārtējā teritorijā no nerekultivētās izgāztuves, tādējādi nodrošinot gruntsūdeņu un 

virszemes ūdeņu piesārņojuma samazināšanu. Rekultivācija veikta 2014.gadā;   

5. Vecpiebalgas novadā izgāztuve “Veļķi”  rekultivēta pašvaldības spēkiem jau pirms RAAP izstrādes,  ap 2000.gadu. Darbi tika veikti bez VVD RVP 

tehnisko noteikumu saņemšanas. RAAP realizācijas periodā VVD RVP nav cēlusi iebildumus par izgāztuves radīto iespējamo piesārņojumu un nav 

paredzējusi nepieciešamību veikt atkārtotu rekultivāciju, kaut izgāztuves rekultivācija tika iekļauta RAAP pēc VVD pieprasījuma. Izgāztuves teritorija 

ir sakopta.  

 
5 Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=178473  

https://likumi.lv/doc.php?id=178473
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Arī pārējās iepriekš, pirms RAAP izstrādes, rekultivētajās AAR izgāztuvēs tiek nodrošināts vides kvalitātes monitorings atbilstoši VVD RVP noteiktajām 

prasībām, balstoties uz Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumu Nr.1032 ”Atkritumu poligonu noteikumi”6 nosacījumiem. Pēc RAAC 

apsaimniekotāja un VVD rīcībā esošās informācijas AAR nav izgāztuvju, kas nelegāli pieņemtu atkritumus. 

4 Sabiedrības vides izglītības centrs RAAC 2020 RAAC apsaimniekotājs 

2018.gada maijā RAAC Daibe teritorijā Stalbes pagastā Pārgaujas novadā tika atklāta  Dabas un tehnoloģiju parka (sabiedrības vides izglītības centra) Urda 

mācību ēka, kas tapusi pateicoties Pārgaujas novada iniciatīvai un atbalstam no Izglītības un zinātnes ministrijas. DTP  Urda mācību programma un saturs 

tika veidota sadarbībā ar Latvijas vadošajām augstskolām (Rīgas Tehnisko universitāti, Latvijas Universitāti, Lauksaimniecības universitāti, Daugavpils 

Universitāti, Vidzemes augstskolu), Dabas aizsardzības pārvaldi, Latvijas Dabas muzeju, Tartu Leduslaikmeta muzeju, UNESCO, Ziemeļvalstu ministru 

padomes biroju Latvijā, dažādām vispārējās izglītības iestādēm, kā arī uzņēmumiem (Neste Latvija un Volvo Truck Latvia). DTP Urda teritorijā atrodas 

mācību ēka ar laboratoriju, veselības, pārdomu un izziņas takas, pļava ārstniecības augu iepazīšanai un ievākšanai, purva taka un garšaugu dārzs, kukaiņu 

māja, atrakciju laukums un šķēršļu josla. Mācību programma tiek papildināta un aktualizēta ik pa diviem gadiem.  

Izglītības centra vīzija ir, īstenojot dabaszinātnēs balstītu apmācību, radīt kvalitatīvas izmaiņas cilvēku domāšanā, rīcībā un attieksmē pret vidi.  

DTP Urda septembra sākumā ar Latvijas Vides aizsardzības fonda administrācijas atbalstu tika atklāta jauna vides izglītības infrastruktūra 3K – dabas 

Koncertzāle, āra dabas Klase, Latvijas iežu un minerālu Kolekcija.  

DTP Urda nodrošina licencētu interešu izglītības programmas un pieaugušo neformālās izglītības programmas īstenošanu atbilstoši klašu grupām un mācību 

priekšmetiem, kas iekļaujas šādos virzienos: vides aizsardzība, dabas aizsardzība, mežsaimniecība, enerģētika (atjaunojamā), aprites ekonomika, ekonomisko 

aktivitāšu ietekme uz vidi. Mācību procesā tiek nodrošināta iespēja padziļināti iepazīties ar dažādām atkritumu apsaimniekošanas, biogāzes ražošanas, ūdens 

attīrīšanas, siltumapgādes, vēja ģeneratoru, kompostēšanas un elektrības iegūšanas iekārtām. 

DTP Urda mērķis ir nodrošināt, ka Vidzemes reģionā tiek sekmētas un attīstītas izglītojamo praktiskās iemaņas, veidojot sabiedrības izpratni par vidi un vides 

saudzēšanu, pilnveidojot prasmes ilgtspējīgas vides kvalitātes saglabāšanā un dabas resursu izmantošanā, integrējot mācību procesā kvalitatīvi organizētu 

vides izglītības teorētisko bāzi un iespēju praktiski iepazīties ar dažādiem procesiem un vides tehnoloģijām. Vairāk par sabiedrības izglītošanas aktivitātēm 

skat. izvērtējuma 1.sadaļas 10.punktu. 

5 Bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes iekārta RAAC 2015 RAAC apsaimniekotājs 

BNA pārstrādes iekārta tika plānota RAAC apsaimniekotājam, ZAAO, piesaistot ES līdzfinansējumu projekta realizācijai. Projekta realizācijas termiņš, 

2015.gads, balstījās uz pieņēmumiem, ka spēkā ir AAVP2020., tā atbilstību EK redzējumam par plānošanas dokumenta saturu,  un 2015.gadā būtu jābūt 

pieejamiem 2014.-2020.gada finanšu plānošanas perioda ES fondu līdzekļiem, bez kuru piesaistes nav realizējama iecere par BNA iekārtas izveidi RAAC 

Daibe. MK noteikumi par attiecīgās ES līdzfinansētās aktivitātes realizāciju tika pieņemti 2016.gada 30.augustā -  MK noteikumi Nr. 588 “Darbības 

programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt dažāda veida atkritumu atkārtotu izmantošanu, pārstrādi un reģenerāciju" 

5.2.1.2. pasākuma "Atkritumu pārstrādes veicināšana" īstenošanas noteikumi”7, tikai pēc tam, kad bija veikta AAVP2020 izvērtēšana EK un sagatavots 

papildpētījums par atkritumu saimniecību Latvijā un tās attīstības vajadzībām8. BNA pārstrāde tika noteikta kā aktivitātes 5.2.1.2. projektu atlases 3.kārta, 

 
6 Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/242189-atkritumu-poligonu-noteikumi/redakcijas-datums/2030/01/01  
7 https://likumi.lv/ta/id/284706-darbibas-programmas-izaugsme-un-nodarbinatiba-5-2-1-specifiska-atbalsta-merka-veicinat-dazada-veida-atkritumu-atkartotu  
8 https://www.varam.gov.lv/sites/varam/files/content/files/lig_nr_237005tp_kf_2014_2020_nosleguma_zin_v3_2_02122015_apvienotais.pdf  

https://likumi.lv/ta/id/242189-atkritumu-poligonu-noteikumi/redakcijas-datums/2030/01/01
https://likumi.lv/ta/id/284706-darbibas-programmas-izaugsme-un-nodarbinatiba-5-2-1-specifiska-atbalsta-merka-veicinat-dazada-veida-atkritumu-atkartotu
https://www.varam.gov.lv/sites/varam/files/content/files/lig_nr_237005tp_kf_2014_2020_nosleguma_zin_v3_2_02122015_apvienotais.pdf
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kurā RAAC apsaimniekotājam kā sabiedriskā pakalpojuma sniedzējam ir maksimāli pieejamais ES līdzfinansējums 85% apjomā no kopējām attiecināmām 

projekta izmaksām.  

2018.gada sākumā 3.kārtas projektu pirmās atlases termiņos ZAAO iesniedza projekta iesniegumu Nr.5.2.1.2/18/A/012 “Bioloģiski noārdāmo atkritumu 

pārstrādes rūpnīcas Daibe izveide” atklātā projektu iesniegumu atlasē, pretendējot uz ES līdzfinansējuma saņemšanu projekta realizācijai. 2018. gada 31. jūlijā 

ZAAO saņēma Centrālās finanšu un līgumu aģentūras (CFLA) lēmumu Par projekta iesnieguma Nr.5.2.1.2/18/A/012 noraidīšanu trešās atlases kārtas ietvaros 

finansējuma trūkuma dēļ.  

Pēc ES fondu finansējuma pārdales projektu atlases 3.kārtas 2.uzsaukums tika izsludināts 2020.gada vasarā, ZAAO iesniedza projekta 5.2.1.2/20/A/008  

“Bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes rūpnīcas "Daibe" izveide”  iesniegumu un tas 03.03.2021. tika apstiprināts. Līgums ar CFLA par projekta 

realizāciju ir noslēgts 14.04.2021. Plānotais projekta ilgums 32 mēneši – līdz 31.12.2023. Pārstrādes rūpnīcā plānots pārstrādāt BNA, kas rodas no sadzīves 

atkritumiem, dalīti vāktu dārzu un parku atkritumiem, dalīti vāktiem pārtikas atkritumiem, tādējādi, veicinot atkritumu atkārtotu izmantošanu un paaugstinot 

atkritumu izmantošanas efektivitāti.  

BNA pārstrādei ir paredzēts izmantot divpakāpju bioloģiskās pārstrādes sausās fermentācijas iekārtas, kas apvieno anaerobās pārstrādes un aerobās pārstrādes 

(kompostēšanas) tehnoloģiju. Plānotā BNA pārstrādes iekārtu kompleksa jauda 20 854 t/gadā (iekārtā ievadītais atkritumu apjoms 29 693 t/gadā, apglabājamie 

atkritumi pēc pārstrādes 8 839 t/gadā). Pārstrādes procesā kā blakus produkts tiks iegūta biogāze un ražots komposts. Biogāzi plānots izmantot RAAC  Daibe 

energoapgādes vajadzībām. Kompostu ir paredzēts daļēji realizēt ceļu būves un karjeru apsaimniekošanas komersantiem, kā arī daļu izmantot RAAC 

pašpatēriņam. Apstrādājot sadzīves atkritumus pēc jaunās atkritumu pārstrādes tehnoloģiskās shēmas, RAAC kopumā ik gadu tiks apglabāti aptuveni 9.4 tūks. 

tonnas no RAAC ievestiem atkritumiem, kas ir vidēji par 32 % mazāk nekā gadījumā, ja projekts netiktu ieviests. Projekta ieviešanas rezultātā tiks radītas ne 

mazāk kā 15 jaunas darba vietas, tiks izmantots zaļā publiskā iepirkuma princips.  

2021.gada 3.novembrī ZAAO, pilnsabiedrība "SIA "MRK Serviss" un SIA "AIMASA" ir noslēgušas līgumu, kas paredz projektēšanu un būvdarbus BNA pārstrādes 

rūpnīcas Daibe izveides projektam. Tādējādi, kaut ar ievērojamu kavējumu, kas lielā mērā skaidrojams ar nacionālā līmeņa nozares plānošanas dokumentu 

nepilnībām un ES fondu finanšu plānojuma atkarību no tā, BNA pārstrādes projekts ir iegājis realizācijas fāzē. Īpaša uzmanība vēršama uz identificētajiem 

projekta ieviešanas riskiem, lai nodrošinātu tā realizāciju līdz plānotajam beigu termiņam – 2023.gada 31.decembrim. Termiņa neievērošana saistīta ar finanšu 

korekciju ieviešanu.  

 

6 NAIK un riepu reģenerācijas iekārta RAAC 2020 RAAC apsaimniekotājs 

1. NAIK reģenerācija  

No atkritumiem iegūts kurināmais (NAIK) ir heterogēna nebīstamo atkritumu grupa, kuru mehāniski pārveidojot, ir iespējams izmantot enerģijas iegūšanai 

bez ievērojamas ietekmes uz vidi salīdzinājumā ar atkritumu noglabāšanu. Atkarībā no atkritumu sastāva un potenciālā NAIK katlumājas 

(termoelektrostacijas) kurināmās specifikācijas RAAC Daibe  Ziemeļvidzemē savākto atkritumu NAIK potenciālais ražošanas apjoms sastāda 15-20% no 

savākta nešķirotu SA (4200-5600 t/gadā), ja NAIK atbilst 1.-3. kurināmai klasei. Ja NAIK tehniskās specifikācija atbilst 4.-5. kurināmai klasei, saražotā 

kurināmā apjoms var pieaugt 20-30% no savākto SA apjoma. Potenciālais NAIK apjoms var nodrošināt siltumenerģijas saražošanu - 25 000 -35 000 MWh/g. 

Prognozētā NAIK piegādes cena būtu par 30-40% zemāka par enerģētiskās koksnes šķeldas tirgus cenu, atkarībā no piegādājamā NAIK tehniskās 

specifikācijas (siltumspēja, mitrums, daļiņu izmērs, pieļaujamo piemaisījumu īpatsvars un citiem parametriem), kā arī atkritumu noglabāšanai piemērojamās 

DRN likmes   
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NAIK kvalitāti un piemaisījumu klātbūtni nosaka arī NAIK ražošanas process un izmantotās iekārtas. Latvijas kontekstā par priekšapstrādes posmu uzskatāma 

atkritumu sagatavošana apglabāšanai atkritumu mehāniskajās priekšapstrādes iekārtās, kas uzstādītas RAAC Daibe. Lai nodrošinātu RAAC Daibē potenciāli 

saražojamā NAIK atbilstību 3.-5. kurināmai klasei, ir jāuzstāda sekundārais smalcinātājs, hloru un smago metālu saturošo savienojumu atdalīšana, kā arī 

jānodrošina NAIK žāvēšana. Hloru un smago metālu saturošo atkritumu atdalīšana ir iespējama mehāniski ar NIR. Šāda veida infrastruktūras pašlaik RAAC 

Daibe nav. 

Salīdzinoši lielu ietekmi uz ekspluatācijas izmaksām rada hloru un smago metālu atdalīšana, kurināmā sekundārais smalcinātājs un kurināmā žāvēšana. 

Plānojot šāda veida infrastruktūru, vajadzētu izvairīties no cilvēkresursu izmantošanas, kas ieteicams arī higiēnas un drošības apsvērumu dēļ (atkarīgs no 

ievadītās atkritumu plūsmas „tīrības” pakāpes, t.i. vai atkritumi jau avotā ir šķiroti). 

Lai risinātu nacionālā līmenī atkritumu reģenerācijas problēmu, 2021.gada 22.janvārī apstiprinātais Atkritumu apsaimniekošanas valsts plāns 2021.-

2028.gadam9 (AAVP2028) paredz 3 atkritumu reģenerācijas iekārtu izbūvi Latvijā. Indikatīvi vienas reģenerācijas iekārtas atrašanās vieta ir norādīta kā 

Valmiera. Indikatīvi norādītā iekārtas jauda – 20 000 t/g. AAVP2028 7.4.tabulā “Investīciju pasākumu finansējuma avoti” ir norādīts, ka avoti ir sekojoši:  
‒ Atkritumu apsaimniekotāja pašu resursi (saņemtā maksa par NAIK apsaimniekošanu, siltumenerģijas realizācija, elektroenerģijas realizācija);  

‒ Ārējais finansējums (kredītresursi). 

AAVP2028 neparedz ES fondu līdzekļu piesaisti šāda veida projektam, tādējādi par reģenerācijas projekta un reģenerējamā materiāla (NAIK) sagatavošanas 

realizāciju jālemj AAR pašvaldībām.  

ZAAO būtu gatavs pieņemt apglabāšanai poligonā Daibe NAIK sadedzināšanā radušos kurtuves izdedžus, ja reģionā tiktu nodrošināta NAIK sadedzināšanas 

iespēja.  

2. Riepu reģenerācija 

ZAAO kā RAAC apsaimniekotājs ir uzrunājis vairākus potenciālos riepu pārstrādātājus, lai nodrošinātu riepu reģenerāciju reģionā. Arī RAAC Daibe teritorija, 

pēc izmaiņu veikšanas A kategorijas piesārņojošās darbības atļaujā, ir piedāvāta kā potenciāla vieta iekārtu izvietošanai. Liela priekšrocība šī pasākuma 

realizācijai būtu jau esošā RAAC infrastruktūra un ZAAO līdzšinējā riepu apsaimniekošanas pieredze, nodrošinot to savākšanu  reģionā un smalcināšanu, 

taču līdz šim tas nav kļuvis par pamatu komersantu interesei par riepu reģenerācijas iekārtu uzstādīšanu un darbināšanu.  

Lai mazinātu problēmas ar riepu uzkrājumiem AAR, ZAAO kā RAAC Daibe apsaimniekotājs maksimāli meklē pielietojumu nolietotu riepu izmantošanai 

lietderīgiem nolūkiem, tā, piemēram, smalcinātas nolietotas riepas tika izmantotas jaunās III kārtas krātuves izbūvē. 2018. gadā tika uzsākta ražošanas 

atkritumu noglabāšanas krātuves projektēšana un celtniecība. Šī krātuve paredzēta galvenokārt A/S “Valmieras stikla šķiedra” rūpnīcas ražošanas atkritumu 

noglabāšanai, kas sastāda līdz pat 9000 t gadā, un 2020.gada aprīlī ekspluatācijā nodotā jaunā krātuve dod iespēju ražošanas atkritumus noglabāt un 

apsaimniekot atsevišķi no sadzīves atkritumiem. Atkritumu noglabāšanas pamatnes filtrācijas slānī tika izmantots smalcināts nolietotu riepu materiāls.  

Kā par NAIK, tā par nolietotu riepu reģenerācijas iekārtu izveidi RAAC Daibe teritorijā un finansējuma piesaisti šo iekārtu realizācijai jālemj AAR 

pašvaldībām, jo RAAP plānotais finansējums no Eiropas Savienības fondiem 2014.-2020. gada finanšu plānošanas periodā šīm aktivitātēm nav pieejams, 

savukārt 2021.-2027.gada finanšu plānošanas periodā ES fondu līdzekļu piesaiste atkritumu reģenerācijai nav atļauta.  Līdz ar to abu projekta realizācija pēc 

RAAC apsaimniekotāja ierosmes ir izrādījusies praktiski neiespējama gan RAAP realizācijas laikā, gan arī pēc tā.  

7 Automātiska šķirošanas iekārta RAAC 2020 RAAC apsaimniekotājs 

 
9 Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/320476-par-atkritumu-apsaimniekosanas-valsts-planu-20212028-gadam  

https://likumi.lv/ta/id/320476-par-atkritumu-apsaimniekosanas-valsts-planu-20212028-gadam
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Pieaugot dalīti vāktu atkritumu savākšanas apjomam Ziemeļvidzemē, automātiskās šķirošanas iekārtas izveide RAAC Daibe ir nepieciešama, lai modernizētu 

esošo iepakojuma manuālo šķirošanas līniju, palielinot tās ražību, samazinātu cilvēku roku darbu un uzlabotu darba vides un higiēnas apstākļus. Automātiskās 

šķirošanas iekārtas izveide tika plānota RAAC apsaimniekotājam, ZAAO piesaistot ES fondu līdzfinansējumu. Projekta realizācija tika plānota 2020.gadā, 

kad būs pieejams 2014.-2020. gada finanšu plānošanas perioda ES fondu līdzfinansējums šādu pasākumu realizācijai. Noteikumi par atkritumu 

apsaimniekošanas sistēmas attīstību tika pieņemti 2016. gada 26. jūlijā – MK noteikumi Nr. 494 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.2.1. 

specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt dažāda veida atkritumu atkārtotu izmantošanu, pārstrādi un reģenerāciju" 5.2.1.1. pasākuma "Atkritumu dalītas savākšanas 

sistēmas attīstība" īstenošanas noteikumi”10. Taču šo noteikumu 16.punkts nosaka: “Pasākuma ietvaros atbalsts netiek piešķirts: manuālo un mehānisko 

atkritumu šķirošanas (apstrādes) iekārtu iegādei vai uzlabošanai”, tādējādi MK noteikumu Nr.494 ietvaros ES līdzfinansējuma gūšana ir izslēgta. Savukārt 

2016. gada 30. augustā pieņemto MK noteikumu Nr. 588 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt 

dažāda veida atkritumu atkārtotu izmantošanu, pārstrādi un reģenerāciju" 5.2.1.2. pasākuma "Atkritumu pārstrādes veicināšana" īstenošanas noteikumi” 

24.punkts nosaka: “Pasākuma ietvaros atbalsts netiek piešķirts: … iekārtu izveidei, kas nav iekļautas pārstrādes iekārtas kompleksā un kuru darbības rezultātā 

atkritumi netiek pārstrādāti”, tādējādi arī MK noteikumu Nr.588 atbalstīto darbību ietvaros ES līdzfinansējums šķirošanas līniju iegādei netiek paredzēts. Tā 

rezultātā RAP pasākuma realizācija ar plānotajiem ES finanšu avotiem nav iespējama un reģiona pašvaldībām kopā ar RAAC apsaimniekotāju jālemj par šī 

pasākuma lietderību un realizācijas iespējām.  

Pēc savas iniciatīvas un atbilstoši finansiālām iespējām ZAAO ir iesaistījies LIFE 2021-2027 "Waste To Resources Latvia - boosting regional sustainability 

and circularity - LIFE Waste to Resources IP" projekta, kura  ietvaros ir iekļauta aktivitāte, kur ir paredzēts izveidot/uzstādīt datorredzes tehnoloģijā balstītu 

robotšķirošanas prototipa iekārtu (AI-based waste sorting technologies), sagatavošanā. Izvērtējuma sagatavošanas laikā šis projekts nav vēl apstiprināts. Arī 

pēc projekta apstiprināšanas  šī aktivitāte nerisinās visa iepakojuma šķirošanas līnijas rekonstrukcijas problēmu, bet iekārtas prototips varētu mēģināt aizvietot 

vienu strādājošo manuālā šķirošanas līnijā. 

8 Atkritumu savākšanas transporta SEG emisiju samazināšana 

(maršrutu plānošana, „tīrākas” degvielas izmantošana, jaunu 

transporta līdzekļu iegāde) 

2020 Atkritumu apsaimniekošanas 

uzņēmums  

1. Transporta līdzekļu iegāde  

Emisijas no kravas automobiļiem un autobusiem pašreiz veido aptuveni ceturtdaļu no visām autotransporta radītajām oglekļa dioksīda emisijām, un sagaidāms, 

ka laikposmā no 2010. līdz 2030. gadam tās varētu pieaugt par 10 %11.  Latvija kā ES dalībvalsts ir apņēmusies ieviest ilgtspējīgu, konkurētspējīgu, drošu un 

dekarbonizētu energosistēmu. Viens no veidiem ir transporta nozares dekarbonizācija, panākot siltumnīcefekta gāzu emisiju un gaisa piesārņotāju emisiju no 

autotransporta līdzekļiem samazinājumu un virzoties uz mazemisiju mobilitāti. Gaisa piesārņotāju emisijas samazinājumu no autotransporta līdzekļiem var 

sasniegt ar dažādām politikas iniciatīvām, tostarp ar pasākumiem, kas atbalsta pāreju uz sabiedrisko transportu, un publiskā iepirkuma izmantošanu tīro 

autotransporta līdzekļu veicināšanai.  

Jau 2009. gadā ar Direktīvu 2009/33/EK par “tīro” un energoefektīvo autotransporta līdzekļu izmantošanas veicināšanu12 tika papildināti ES horizontālie 

publiskā iepirkuma tiesību akti, pievienojot ilgtspējības kritēriju, tādējādi cenšoties stimulēt tīru un energoefektīvu autotransporta līdzekļu tirgu. 2019. gadā 

 
10 Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/283913-darbibas-programmas-izaugsme-un-nodarbinatiba-5-2-1-specifiska-atbalsta-merka-veicinat-dazada-veida-atkritumu-atkartotu 
11 EU Reference Scenario 2016: Energy, transport and GHG emissions — Trends to 2050. 
12 Pieejams: https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2009/33/oj/?locale=LV 
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ar Direktīvu 2019/1161, ar ko groza Direktīvu 2009/33/EK par “tīro” un energoefektīvo autotransporta līdzekļu izmantošanas veicināšanu13 ir atjaunots 

sasniedzamais mērķis ES kopumā un katrai dalībvalstij noteikti mērķrādītāji, iepērkot “tīru” un energoefektīvu autotransportu. Direktīvas mērķis ir stimulēt 

“tīro” un energoefektīvo autotransporta līdzekļu tirgu un palielināt transporta nozares ieguldījumu ES vides, klimata un enerģētikas politikā. 2021. gada 2. 

augustā sākās pirmais pārskata periods, kurš noslēgsies 2025. gada 31. decembrī un kurā jāsasniedz noteiktais iepirkto “tīro” autotransporta līdzekļu īpatsvars. 

Pārņemot Direktīvas 2019/1161 prasības, ar grozījumiem Publisko iepirkumu likumā un Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā paredzēta 

jauna kārtība autotransporta iepirkumu jomā. Jāņem vērā, ka iepriekš RAAP realizācijas laikā  bija  spēkā arī Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra 

noteikumi Nr. 106 “Noteikumi par autotransporta līdzekļu kategorijām, kuru iepirkumos piemēroja īpašas prasības, un autotransporta līdzekļu ekspluatācijas 

izmaksu aprēķināšanas metodiku”, RAAP izvērtējuma laikā šie MK noteikumi ir zaudējuši spēku ar 02.09.2021. pieņemtajiem grozījumiem Publisko 

iepirkumu likumā un grozījumiem Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā un spēkā ir Ministru kabineta 2018. gada 23. janvāra noteikumi Nr. 

42 “Siltumnīcefekta gāzu emisiju aprēķina metodika”14, kas paredz aprēķina metodiku arī transportam.   

Laika posmā no 2013.gada līdz 2021.gada beigām ZAAO ir iegādājusies 18 tehnikas vienības, kas paredzētas atkritumu apsaimniekošanas darbību veikšanai 

AAR. No minētajām vienībām 12 ir atkritumu savākšanas automašīnas, 8 ir jaunas ar auto izplūdes gāzu (atgāzu) emisiju standartu EURO5 vai EURO6. Tāpat ir 

iepirkta lietota savākšanas tehnika ar dažādu SEG rādītāju, tostarp arī EURO6. Ikdienas darbībā tiek ievēroti visi CSDD izvirzītie nosacījumi dalībai ceļu 

satiksmē pēc transportlīdzekļa statusa.  

2. Maršrutu izstrāde 

ZAAO maršrutu izstrāde notiek balstoties uz:  

- Katras pašvaldības apstiprinātajos saistošajos noteikumos noteikto atkritumu izvešanas biežumu; 

- Dažāda veida atkritumu izvešanas biežumu, kas noteikts līgumā starp pašvaldību un atkritumu apsaimniekotāju. Attiecībā uz nešķirotu sadzīves 

atkritumu izvešanu līgumos ar atkritumu radītājiem – klientiem, izvešanas biežums ir atbilstošs pašvaldību saistošo noteikumu prasībām. Izņēmuma 

gadījumos tiek piemērots atšķirīgs izvešanas biežums, ja atkritumu radītājs neapdzīvo īpašumu visu kalendāros gadu vai pastāv citi objektīvi apstākļi, 

kas ar attiecīgo pašvaldību tiek saskaņoti individuāli; 

- Līgumā starp atkritumu apsaimniekotāju un sākotnējo atkritumu radītāju noteikto atkritumu savākšanas biežumu un savākšanas nosacījumiem.  

Pēc sākotnējā atkritumu radītāja vēlmēm var tikt veiktas ekonomiski un finansiāli pamatotas izmaiņas savākšanas grafikos.  

RAAP periodā ZAAO sekmīgi ir strādājis analizējot, pētot un uzlabojot esošos atkritumu savākšanas maršrutus, kā arī izstrādājot, tādējādi optimizējot 

maršrutu izpildei nepieciešamo resursu patēriņu.  Vērojama tendence nobraukto km daudzumam nepieaugt proporcionāli savācamo atkritumu apjoma 

pieaugumam, kas liecina par efektīvu maršrutu plānošanu un izpildi. SA savākšanā optimizējot maršrutus ir panākti labi attīstības rādītāji: kā redzams 6.tabulā, 

gadu no gada pieaug gan nešķirotu sadzīves atkritumu, gan nestandarta atkritumu savākšanas apjomi, turklāt šeit  pieaugums apjomos ir bijis ievērojams 7 

gadu laikā: no 19164,08 uz 26127,12 t (pakalpojums tiek sniegts pēc pieprasījuma vai vienojoties par atkritumu izvešanas nosacījumiem sadarbības līgumā), 

savākto SA apjomu pieaugums ir lielāks par 2,5 tūkstošiem tonnu.  Tarifu un maršrutu optimizācijas rezultātā, kaut audzis savākto atkritumu daudzums, nav 

vērojams koeficienta km/t pieaugums: SA savākšanas, kas ir uzņēmuma ikdienas darbība,  sektorā kritums no 26,18 uz 26,12, bet  NA koeficients ir krities 

vairāk nekā 2 reizes - no 24,24 perioda sākumā līdz 11,89 perioda beigās.  

Jaunu tehnoloģiju ieviešana uzlabo atkritumu savākšanas maršrutu apkalpes izpildi, izpildes datu apstrādi un informācijas apriti starp ZAAO biroju un 

atkritumu vedēju vadītājiem, kas ilgtermiņā ļaus samazināt nepieciešamo resursu patēriņu (piemēram, degviela, darbinieku darba stundas), samazināta veiktās 

 
13 Pieejams: https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2019/1161/oj/?locale=LV 
14 Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/296651-siltumnicefekta-gazu-emisiju-aprekina-metodika 
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pamatdarbības ietekme uz vidi un uzlabota ZAAO darba kvalitāte. Specializētā transporta vadītāji darbā pilnībā ir pārgājuši uz digitālo vidi, visu nepieciešamo 

ikdienas darba vajadzību nodrošināšanai ir iespējams izpildīt elektroniski, samazinot patērētā papīra daudzumu, papildus informācijas apmaiņai tiek izmantoti 

viedtālruņi.  

3. “Tīrākas” degvielas izmantošana 

RAAP izpildes laikā no 2014. līdz 2018.gadam iepirktās degvielas kvalitātes standarts bija ES Eurograde (ES degvielas kvalitātes prasību kopums 

EN228:1999).  Kopš 2018.gada izmantotās degvielas kvalitātes standarts ir LVS EN590:2014. Visā RAAP periodā tiek veikta atbilstības pārbaude pret 

piegādātāja uzrādītiem sertifikātiem. Degvielas kvalitāti nosaka Ministru kabineta 2000.gada 26.septembra noteikumi Nr. 332 “Noteikumi par benzīna un 

dīzeļdegvielas atbilstības novērtēšanu”15, tāpat tiek ņemti vērā tādi faktori kā klimatiskie apstākļi un sezonalitāte.  

ZAAO autoparka darbību RAAP realizācijas laikā raksturojošie rādītāji atspoguļoti 6.tabulā.  

6.tabula. ZAAO autoparku raksturojošie rādītāji, 2013.-2020.gada periodā  

Rādītājs   2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Nešķiroti sadzīves atkritumi, t 26750.56 26520.36 27581.31 28504.7 28109.98 28227.67 28795.03 29407.96 

Nobrauktie km 700 315.20 681 058.65 675 154.60 667 016.50 671 590.00 689 976.50 747 205.00 768 035.00 

km/t              26.18              25.68              24.48              23.40              23.89              24.44              25.95              26.12 

Liela izmēra atkritumu, 

ražošanas un būvniecības 

atkritumi, t  

18 104.08 20 770.06 22 740.98 19 510.49 20 889.14 21 246.00 21 551.56 26 127.12 

Nobrauktie km 438 864.25 412 474.54 386 674.90 323 600.50 337 545.50 339 419.50 273 408.00 310 637.00 

km/t 24.24 19.86 17 16.59 16.16 15.98 12.69 11.89 

. 

9 Iesaistīšanās Valsts sadzīves bīstamo atkritumu 

apsaimniekošanas sistēmā 

Visā plāna periodā Pašvaldības 

Normatīvo aktu regulējums (AAL16 8.panta nosacījumi) paredz pašvaldību iesaistīšanos sadzīves bīstamo atkritumu savākšanas organizēšanā. Ziemeļvidzemes 

reģionā pašvaldību ziņā ir EKO laukumu izveide pašvaldību teritorijās. EKO laukumos tiek nodrošināta SBA un VKP savākšana un uzglabāšana līdz nodošanai 

tālāk realizācijai/pārstrādei, skat. izvērtējuma 1.sadaļas 1.punktu. 2021.gadā  reģionā ir izveidoti 19 šādi laukumi. Laukumu skaits atbilst spēkā esošo MK 

noteikumu Nr.328 nosacījumiem.  Tāpat reģionā, piemēram, veikalos, DUS, kā arī citās sabiedrības biežu apmeklējumu vietās  tiek nodrošināta arī atsevišķu 

VKP veidu savākšana, piemēram, dažāda veida baterijas. Reģiona aptiekas pēc brīvprātības principa ir iesaistījušās neizlietotu medikamentu un ārstniecības 

līdzekļu ar notecējušu termiņu savākšanā.  

 
15 Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=11217 

 
16 Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=221378 

https://likumi.lv/doc.php?id=11217
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Lai ļautu juridiskām personām vieglā veidā neizejot no biroja atbrīvoties no VKP un SBS, visā AAR teritorijā 2016.-2017.gadā ir ieviests pakalpojums “Videi 

draudzīgs pakalpojums”, kas iekļauj arī tādus atkritumu veidus kā spuldzes, kārtridžus, baterijas, EEI. 2021.gada nogalē noslēgti 99 līgumi dažādās AAR 

pašvaldībās (skat. izvērtējuma 1.sadaļas 1.punktu).   

2021.gada 26.oktobrī pieņemtajos MK noteikumos Nr. 712 noteikts, ka pašvaldība sadarbībā ar atkritumu apsaimniekotāju līdz 2024. gada 31. decembrim 

izveido dalītas savākšanas sistēmu bīstamajiem sadzīves atkritumiem, taču šobrīd nav zināmas prasības, kādas tiks noteiktas šīs sistēmas izveidei.  

10 Sabiedrības vides izglītošanas sistēma Regulāri Poligona operators  

AAR teritorijā ZAAO vides izglītības jomā strādā kopš 2001. gada un vides izglītības aktivitātes ir vērstas uz sabiedrības izglītošanu, informēšanu un 

līdzdalību vides kvalitātes uzlabošanā savā dzīves vietā. Lai mudinātu sabiedrību līdzdarboties un veicinātu izpratni par ilgtspējīgas attīstības principiem, 

dabas un cilvēka mijiedarbību, ZAAO vides izglītības aktivitātēs iesaista skolas un pirmsskolas izglītības iestādes, uzņēmumus, pašvaldības, kā arī dažādas 

interešu grupas.  

Aktivitāšu īstenošana kalpo kā viens no stūrakmeņiem sabiedrības izglītošanā par videi draudzīgu, mūsdienīgu atkritumu apsaimniekošanu, kā arī 

piesārņojuma samazināšanu apkārtējā vidē. RAAC Daibe tiek īstenota Cēsu novada pašvaldībā  licencēta vides izglītības programma par aprites ekonomikas 

principiem, atkritumu dzīves ciklu, vides un cilvēka mijiedarbību, otrreizējās pārstrādes iespējām, resursu taupīšanu, RAAC Daibe  darbību un atkritumu 

apsaimniekošanas sistēmu. 

Lai paplašinātu mācību programmas, izmantotu piemērotākas  metodes un nodrošinātu pakalpojuma pieejamību plašākai sabiedrībai 2018. gadā tika izveidots 

dabas un tehnoloģiju parks URDA (skat. izvērtējuma 1.sadaļas 4.punktu). Dabas un tehnoloģiju parka izveide RAAC Daibe teritorijā dod iespēju 

apmeklētājiem labāk izprast aprites ekonomikas principus. Veiksmīgi tiek izmantota arī blakus esošā infrastruktūra  - dabas takas un āra klase”3K”, kas ļauj 

realizēt dabaszinātnēs balstītu apmācību un ietver arī Skola2030 principus. Šāds darbību kopums sniedz praktisku atbalstu gan mācību iestādēm, realizējot 

vides izglītības apguvi, gan pašvaldībām, īstenojot VARAM noteiktās vadlīnijas sabiedrības izglītošanā par vides jautājumiem. Norit  arī sadarbība ar Latvijas 

augstskolām, tehnikumiem un citiem sadarbības partneriem, noslēgto sadarbības līgumu ietvarā. 

DTP URDA mācību process 

Dabas un tehnoloģiju parka mērķgrupas ir pirmskolas audzēkņi (5 - 6 gadi), sākumskola 1. - 6. klase, pamatskola 7. - 9. klase, vidusskola 10. - 12. klase, 

profesionālo izglītības iestāžu audzēkņi, augstskolu studenti un pedagogi, kā arī interešu grupas, dabas aizsardzības entuziasti. 

URDA piedāvā apmācības par dažādām tēmām, kas iekļauj mācīšanos par vidi un vidē.  Licencētajā programmā iekļauti mācību mērķi, uzdevumi, saturs, 

paredzētais laiks un sagaidāmais rezultāts, kā arī aprakstītas izmantojamās mācību metodes. 

Mācību saturs veidots, balstoties uz ZAAO darbības jomu - atkritumu apsaimniekošanu, papildinot to ar Skola2030 mācību saturu dabaszinātņu jomā, sociālā 

un pilsoniskā jomā, un tehnoloģiju jomā. Nodarbības ietver izpētes braucienu - ekskursiju pa RAAC Daibe teritoriju, atkritumu šķirošanas meistarklasi, 

eksperimentālu darbību URDA laboratorijā, izzinošu darbību dabas takā un praktiskus darbus, kas diferencēti atbilstoši vecuma un klašu grupām. Iespējams 

papildināt līdzšinējās zināšanas par aktuālām vides tēmām, uzzinot, kas notiek ar atkritumiem pēc to izmešanas atkritumu konteinerā - resursu otrreizējā 

pārstrāde, atkritumu apsaimniekošanas dažādu veidu ietekme uz klimata pārmaiņām; kā mazināt un novērst atkritumu radīšanu; ar ko aizstāt ikdienā ierastos 

sadzīves ķīmijas produktus; kas ir aprites ekonomika; kāda loma ir bioekonomikai ilgtspējīgas attīstības kontekstā, papildus aktualizējot jautājumu par 

bioloģisko daudzveidību un par atkritumiem kā resursiem. 

URDA noslodze 

Mācību gada laikā URDU vidēji apmeklē vairāk nekā 4 000 apmeklētāju. Pieprasījums ir liels, jo izglītības iestādes un arī uzņēmumi apmācībās saskata 

nozīmīgu ieguvumu. Izglītības iestādes šīs apmācības var viegli integrēt savā ikdienas mācību saturā, jo tajās ir integrētas Skola2030 mācību jomas atbilstoši 
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kompetenču pieejai katrai klašu grupai. Šobrīd ZAAO darbības reģionā ir 275 izglītības iestādes, tajā skaitā  interešu izglītības, profesionālās ievirzes izglītības 

un  pirmsskolas izglītības iestādes . 

Dabas un tehnoloģiju parks URDA realizē: 

1. Interešu izglītības programmas – izstrādātās mācību tēmas atbilstoši vecumam, kas diferencētas pa klašu grupām, un Skola2030 apgūstamajām jomām. 

Mācības notiek DTP URDA ēkā, RAAC Daibe teritorijā, dabas takās un āra klasē - 3K, kas ietver iežu un minerālu kolekciju; 

2. Izpētes braucienu pa RAAC Daibe teritoriju; 

3. Izglītojošus pasākumus vidusskolēniem sadarbībā ar augstskolām; 

4. Skudras Urdas izbraukuma mācības pirmsskolas izglītības iestādēs; 

5. Pedagogu apmācības; 

6. Izglītojošus brīvdienu pasākumus ģimenēm; 

7. Pasākumus  sadarbībā ar UNESCO un  augstskolām. 

Lai apmācību procesu varētu kvalitatīvi īstenot, dabas un tehnoloģiju parkā nepieciešami vairāki nodarbību vadītāji – pedagogi. Šo speciālistu kvalifikācija 

balstīta zināšanās par ģeogrāfiju, vides zinātnēm, bioloģiju, ķīmiju, fiziku, matemātiku, nepieciešama skolas un/vai pirmsskolas kvalifikācija. Nodarbības 

skolēniem un citām mērķgrupām URDĀ vada 3 speciālisti.  

Šo pasākumu, kas vērsti uz attiecīgā atkritumu apsaimniekošanas reģiona atkritumu radītāju izglītošanu atkritumu apsaimniekošanas jomā,  izmaksas tiek 

segtas atbilstoši AAL 41.panta 3.daļas 3.apakšpunktam, kā arī šādu pasākumu realizācijai ieguldot papildu līdzekļus no citiem avotiem, piemēram dalības 

dažādos projektos. 

Mācību un izglītojošie pasākumi sakarā ar pandēmijas ierobežojumiem tiek pārveidoti, tā pēdējos 2 gados redzama jauna pakalpojuma – attālināto pasākumu, 

skaita ievērojams pieaugums, skat. 2.attēlu.  
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2.attēls. Izglītības programmu un izbraucienu, 

ko organizē ZAAO, dinamika 2012.-2021.gadā, 

skaits 

 

 

11  Atkritumu apsaimniekošanas plāna pārskatīšana  

 

Pēc nepieciešamības  Reģiona pašvaldības, VARAM 

Ziemeļvidzemes RAAP pārskatīšana paredzēta atbilstoši MK 2011.gada 12.jūlija noteikumu Nr.564 „Noteikumi par atkritumu apsaimniekošanas valsts un 

reģionālajiem plāniem un atkritumu rašanās novēršanas valsts programmu17” nosacījumiem vai pēc nepieciešamības, ko nosaka, piemēram, izmaiņas 

atkritumu apsaimniekošanu regulējošā normatīvajā bāzē. RAAP realizācijas laikā tiesību akti, kas noteiktu atskaitīšanās periodiskumu par RAAP izpildi nav 

mainījušies. Šis ir otrais Ziemeļvidzemes RAAP 2014.-2020., izvērtējums, pirmais tika veikts 2018.gada nogalē.  

  

 
17 Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=233466 
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2. Normatīvo aktu noteiktie terminētie kvantitatīvi sasniedzamie mērķi nākamā RAAP (2022.-2027.) periodā  

Tabulā atspoguļoti tie normatīvo aktu noteiktie kvantitatīvie un terminētie mērķi, kas ir spēkā uz RAAP novērtējuma sagatavošanas brīdi un kuru 

nosacījumi attiecas uz vismaz nākamā RAAP periodu – 2022.-2027.gadu vai arī mērķu izpildes termiņš pārsniedz šo periodu. Nenoliedzami, ka 

nākamā RAAP periodā var tikt grozīti gan nacionālie normatīvie akti, gan veiktas izmaiņas ES direktīvu nosacījumos, kas Latvijai kā ES 

dalībvalstij liks grozīt arī nacionālos tiesību aktus.   

Nr.p.k. Noteiktais mērķis  Mērķa 

sasniegšanas 

termiņš 

Latvijas normatīvais akts 

1.  Pašvaldība sadarbībā ar atkritumu apsaimniekotājiem, kas izraudzīti saskaņā ar 

normatīvajiem aktiem par atkritumu apsaimniekošanu, organizē dalītu sadzīves 

atkritumu savākšanu savā administratīvajā teritorijā atbilstoši normatīvajiem 

aktiem par atkritumu savākšanas un šķirošanas vietām: 

izveido, uztur un pilnveido dalītas savākšanas sistēmu šādiem atkritumu 

veidiem: 

- papīru saturoši atkritumi; 

- metālus saturoši atkritumi; 

- plastmasas saturoši atkritumi; 

- stiklu saturoši atkritumi. 

 

Termiņš nav 

noteikts, prasība 

ir spēkā 

Ministru kabineta 2021. gada 26. 

oktobra  noteikumu Nr. 712 

“Atkritumu dalītas savākšanas, 

sagatavošanas atkārtotai 

izmantošanai, pārstrādes un 

materiālu reģenerācijas 

noteikumi” 3.punkts  

2.  Pašvaldība sadarbībā ar atkritumu apsaimniekotājiem, kas izraudzīti saskaņā ar 

normatīvajiem aktiem par atkritumu apsaimniekošanu, organizē dalītu sadzīves 

atkritumu savākšanu savā administratīvajā teritorijā atbilstoši normatīvajiem 

aktiem par atkritumu savākšanas un šķirošanas vietām: 

līdz 2023. gada 1. janvārim izveido dalītas savākšanas sistēmu 

tekstilmateriāliem. 

 

2023.gada 

1.janvāris 

Ministru kabineta 2021. gada 26. 

oktobra  noteikumu Nr. 712 

“Atkritumu dalītas savākšanas, 

sagatavošanas atkārtotai 

izmantošanai, pārstrādes un 

materiālu reģenerācijas 

noteikumi” 3.punkts  

3. Pašvaldība sadarbībā ar atkritumu apsaimniekotājiem, kas izraudzīti saskaņā ar 

normatīvajiem aktiem par atkritumu apsaimniekošanu, organizē dalītu sadzīves 

atkritumu savākšanu savā administratīvajā teritorijā atbilstoši normatīvajiem 

aktiem par atkritumu savākšanas un šķirošanas vietām: 

līdz 2023. gada 31. decembrim izveido dalītas savākšanas sistēmu 

bioloģiskajiem atkritumiem, ja sadzīves atkritumu poligonā, kurā tiek 

apglabāti pašvaldības administratīvajā teritorijā savāktie sadzīves, tai skaitā 

bioloģiski noārdāmie atkritumi, nav nodrošināta vai 2022. gadā netiks 

uzsākta bioloģiski noārdāmo atkritumu reģenerācija vai pārstrāde atbilstoši 

2023.gada 

31.decembris 

Ministru kabineta 2021. gada 26. 

oktobra  noteikumu Nr. 712 

“Atkritumu dalītas savākšanas, 

sagatavošanas atkārtotai 

izmantošanai, pārstrādes un 

materiālu reģenerācijas 

noteikumi” 3.punkts  
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sadzīves atkritumu poligona darbībai izsniegtajai atļaujai piesārņojošās 

darbības veikšanai. 

 

4. Pašvaldība sadarbībā ar atkritumu apsaimniekotājiem, kas izraudzīti saskaņā ar 

normatīvajiem aktiem par atkritumu apsaimniekošanu, organizē dalītu sadzīves 

atkritumu savākšanu savā administratīvajā teritorijā atbilstoši normatīvajiem 

aktiem par atkritumu savākšanas un šķirošanas vietām: 

līdz 2024. gada 31. decembrim izveido dalītas savākšanas sistēmu 

bīstamajiem sadzīves atkritumiem. 

 

2024.gada 

31.decembris 

Ministru kabineta 2021. gada 26. 

oktobra  noteikumu Nr. 712 

“Atkritumu dalītas savākšanas, 

sagatavošanas atkārtotai 

izmantošanai, pārstrādes un 

materiālu reģenerācijas 

noteikumi” 3.punkts  

5. Pašvaldība, atkritumu apsaimniekotājs, kas izraudzīts saskaņā ar normatīvajiem 

aktiem par atkritumu apsaimniekošanu, un atkritumu apsaimniekotājs, kas sagatavo 

atkritumus atkārtotai izmantošanai, pārstrādā vai veic materiālu reģenerāciju, līdz 

2022. gada 31. decembrim nodrošina sadzīves atkritumu sagatavošanu atkārtotai 

izmantošanai, pārstrādi vai materiālu reģenerāciju (izņemot enerģijas reģenerāciju 

un atkritumu pārstrādi materiālos, kurus paredzēts izmantot kā degvielu) ne mazāk 

kā 50 % apmērā (pēc svara) no kalendāra gadā radītā sadzīves atkritumu daudzuma. 

 

2022.gada 

31.decembris 

Ministru kabineta 2021. gada 26. 

oktobra  noteikumu Nr. 712 

“Atkritumu dalītas savākšanas, 

sagatavošanas atkārtotai 

izmantošanai, pārstrādes un 

materiālu reģenerācijas 

noteikumi” 27.punkts  

6. Pašvaldība, atkritumu apsaimniekotājs, kas izraudzīts saskaņā ar normatīvajiem 

aktiem par atkritumu apsaimniekošanu, un atkritumu apsaimniekotājs, kurš 

sagatavo atkritumus atkārtotai izmantošanai, pārstrādā vai veic materiālu 

reģenerāciju, nodrošina sadzīves atkritumu (tai skaitā vismaz papīra, metāla, 

plastmasas, stikla, tekstilmateriālu, sadzīvē radušos bīstamo atkritumu un 

bioloģisko atkritumu) sagatavošanu atkārtotai izmantošanai, pārstrādi un materiālu 

reģenerāciju (izņemot enerģijas reģenerāciju un atkritumu pārstrādi materiālos, 

kurus paredzēts izmantot kā degvielu) šādos termiņos, lai sasniegtu noteiktos 

mērķus: 

 

 

 

n/a 

Ministru kabineta 2021. gada 26. 

oktobra  noteikumu Nr. 712 

“Atkritumu dalītas savākšanas, 

sagatavošanas atkārtotai 

izmantošanai, pārstrādes un 

materiālu reģenerācijas 

noteikumi” 5.punkts 

līdz 2024. gada 31. decembrim – ne mazāk kā 55 % apmērā (pēc svara) no 

kalendāra gadā radītā sadzīves atkritumu daudzuma; 

 

2024.gada 

31.decembris 

 

līdz 2029. gada 31. decembrim – ne mazāk kā 60 % apmērā (pēc svara) no 

kalendāra gadā radītā sadzīves atkritumu daudzuma; 

2029.gada 

31.decembris 
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līdz 2034. gada 31. decembrim – ne mazāk kā 65 % apmērā (pēc svara) no 

kalendāra gadā radītā sadzīves atkritumu daudzuma. 

2034.gada 

31.decembris 

7. 17. un 19. grupas būvniecības atkritumus, kuri nav bīstami atbilstoši normatīvajiem 

aktiem par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kas padara atkritumus bīstamus, 

katru gadu sagatavo atkārtotai izmantošanai vai pārstrādā, vai arī veic minētajos 

atkritumos esošo materiālu reģenerāciju (tai skaitā izmanto izrakto tilpju 

aizpildīšanai) ne mazāk kā 70 % apmērā (pēc svara) no kopējā kalendāra gadā radītā 

būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumu daudzuma. 

Termiņš nav 

noteikts, prasība 

ir spēkā  

Ministru kabineta 2021. gada 26. 

oktobra  noteikumu Nr. 712 

“Atkritumu dalītas savākšanas, 

sagatavošanas atkārtotai 

izmantošanai, pārstrādes un 

materiālu reģenerācijas 

noteikumi” 6.punkts 

8.  Pašvaldības sadarbībā ar atkritumu apsaimniekotājiem, kas izraudzīti saskaņā ar 

normatīvajiem aktiem par atkritumu apsaimniekošanu, līdz 2022. gada 

31. decembrim izvērtē un veic grozījumus atkritumu apsaimniekošanas līgumos, 

kas noslēgti publisko iepirkumu vai publisko un privāto partnerību regulējošajos 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā 

2022.gada 

31.decembris  

Ministru kabineta 2021. gada 26. 

oktobra  noteikumu Nr. 712 

“Atkritumu dalītas savākšanas, 

sagatavošanas atkārtotai 

izmantošanai, pārstrādes un 

materiālu reģenerācijas 

noteikumi” 24.punkts 

9.  No 2027. gada 1. janvāra sadzīvē radušos bioloģiskos atkritumus, kas nonāk aerobā 

vai anaerobā apstrādē, var uzskatīt par pārstrādātiem tikai tad, ja tie ir dalīti savākti 

vai nodalīti to rašanās vietā. 

2027.gada 

1.janvāris  

Ministru kabineta 2021. gada 26. 

oktobra  noteikumu Nr. 712 

“Atkritumu dalītas savākšanas, 

sagatavošanas atkārtotai 

izmantošanai, pārstrādes un 

materiālu reģenerācijas 

noteikumi” 23.punkts 

10. Lai sasniegtu apglabāto sadzīves atkritumu daudzuma samazināšanas mērķi, 

sadzīves atkritumu poligonā apglabāto sadzīves atkritumu daudzumu samazina 

šādā apjomā un termiņā: 

 

n/a  Ministru kabineta 2011.gada 

27.decembrī noteikumu Nr.1032 

“Atkritumu poligonu noteikumi” 

 87.prim punkts  

līdz 2024. gada 31. decembrim sadzīves atkritumu poligonā apglabāto 

sadzīves atkritumu masa nepārsniedz 45 % no attiecīgajā kalendāra gadā 

radītās sadzīves atkritumu masas; 

2024.gada 

31.decembris 
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līdz 2027. gada 31. decembrim sadzīves atkritumu poligonā apglabāto 

sadzīves atkritumu masa nepārsniedz 35 % no attiecīgajā kalendāra gadā 

radītās sadzīves atkritumu masas; 

2027.gada 

31.decembris 

līdz 2030. gada 31. decembrim sadzīves atkritumu poligonā apglabāto 

sadzīves atkritumu masa nepārsniedz 25 % no attiecīgajā kalendāra gadā 

radītās sadzīves atkritumu masas; 

 

 

2030.gada 

31.decembris 

līdz 2034. gada 31. decembrim sadzīves atkritumu poligonā apglabāto 

sadzīves atkritumu masa nepārsniedz 10 % no attiecīgajā kalendāra gadā 

radītās sadzīves atkritumu masas. 

2034.gada 

31.decembris 

11.  Operators nodrošina, ka: n/a Ministru kabineta 2011.gada 

27.decembrī noteikumu Nr.1032 

“Atkritumu poligonu noteikumi” 

94.punkts  

bioloģiski noārdāmo atkritumu un bioloģisko atkritumu vidējais 

procentuālais īpatsvars apglabāšanai sagatavotajos sadzīves atkritumos 

laikposmā no 2019. gada 1. janvāra līdz 2024. gada 31. decembrim 

nepārsniedz 40 % no kopējās atkritumu poligonā apglabātās atkritumu masas 

attiecīgajā pārskata periodā; 

 

2019.gada 

1.janvāris – 

2014.gada 

31.decembris  

bioloģiski noārdāmo atkritumu un bioloģisko atkritumu vidējais 

procentuālais īpatsvars apglabāšanai sagatavotajos sadzīves atkritumos 

laikposmā no 2025. gada 1. janvāra līdz 2029. gada 31. decembrim 

nepārsniedz 30 % no kopējās atkritumu poligonā apglabātās atkritumu masas 

attiecīgajā pārskata periodā. 

 

2025.gada 

1.janvāris – 

2029.gada 

31.decembris  

12. Atkritumu apsaimniekošanas reģionos ietilpstošās pašvaldības līdz 2022. gada 30. 

decembrim izstrādā un apstiprina atkritumu apsaimniekošanas reģionālos plānus 

vai atkritumu apsaimniekošanas plānu pašvaldības administratīvajai teritorijai, ja 

pašvaldība nepiekrīt apstiprināt atkritumu apsaimniekošanas reģionālo plānu, 

laikposmam līdz 2027. gada 30. decembrim. 

2022.gada 

30.decembris  

Atkritumu apsaimniekošanas 

likuma Pārejas noteikumu 

49.punkts  
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3. Secinājumi 

3.1. RAAP uzdevumu neizpilde  
RAAP dažu uzdevumu  neizpildi ir noteikuši dažādi faktori, ieteikumos noteiktas rīcības un atbildīgie par uzdevuma veikšanu šī RAAP periodā. 

Izskatīti tikai neizpildītie uzdevumi, kas identificēti RAAP izvērtējumā. Tādi ir 4:  

Nr.p.k. Uzdevums Izpildes 

laiks 

(plānotais)  

Kas nosaka izpildes 

nepieciešamību  

Rīcība Atbildīgā 

institūcija 

(plānotā)  

2 Poligona Daibe infrastruktūras attīstība: pirmās kārtas krātuves rekultivācija 

Rekultivācijas darbu pabeigšana  2015 MK noteikumi Nr.1032 

6.daļa Poligonu, to daļu un 

izgāztuvju rekultivācija 

Būvdarbu plānotā 

pabeigšana 2022.gada 

maijā 

RAAC 

apsaimniekotājs  

5 Bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes iekārta RAAC 

Projekta 5.2.1.2/20/A/008  “Bioloģiski noārdāmo 

atkritumu pārstrādes rūpnīcas "Daibe" izveide”  

2015 MK noteikumu Nr. 71218 5. 

punkts;  

MK noteikumi Nr. 103219  

BNA pārstrādes 

iekārtas izveide  

RAAC 

apsaimniekotājs  

6 NAIK un riepu reģenerācijas iekārta RAAC 

1. NAIK reģenerācija  

Atkarībā no NAIK klases biogēnā daļa tajā 

svārstās no <50% (5.klase) līdz pat aptuveni 90% 

(1.klase). RAAC Daibe potenciāli varētu gatavot 3.-

5.klases NAIK, kam biogēnu materiālu sastāvs ir ap 

50-60%, tādējādi ievērojami tiktu samazināta 

apglabājamo pie BNA pieskaitāmo atkritumu daļa,  

un veicināta SA kopējā apjoma reģenerācija. MK 

noteikumu Nr.712 5.punkts nosaka skaidrus mērķus, 

skat. izvērtējuma 2.sadaļu.  

2020 AAL 5.pants; 

MK noteikumi Nr. 1032;   

MK noteikumu Nr.712 

5.punkts  

 

Sekundārā 

smalcinātāja, hlora un 

smago metālu 

saturošo savienojumu 

atdalīšanas un NAIK 

žāvēšanas  sistēmas 

izveide 

RAAC 

apsaimniekotājs  

2. Riepu reģenerācija  

RAAP realizācijas laikā Latvijā ir samilzusi 

problēma ar nolietotu riepu uzkrājumiem, kas nav 

tikuši nodoti reģenerācijai. Valstī pastāvošās riepu 

pārstrādes un reģenerācijas jaudas varētu uzskatīt par 

2020  AAL 5.pants; 

MK noteikumu Nr. 712 

5.punkts;  

MK 2018.gada 13.novembra 

noteikumu Nr. 682 “Kārtība, 

Sadarbības 

veicināšana ar riepu 

pārstrādes un 

reģenerācijas 

nodrošinātājiem  

RAAC 

apsaimniekotājs  

 
18 MK 2021.gada 26.oktobra noteikumi Nr.  712  “Atkritumu dalītas savākšanas, sagatavošanas atkārtotai izmantošanai, pārstrādes un materiālu reģenerācijas noteikumi 
19 MK 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr. 1032   “Atkritumu poligonu noteikumi” 
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pietiekamām, bet problēmas rada fakts, ka daļa 

nolietoto riepu netiek reģenerēta finansiāli 

ekonomisku apsvērumu dēļ. Tā kā riepas tiek 

ieskaitītas VKP kategorijā un tās rodas sadzīvē, uz 

tām ir attiecināma MK noteikumu Nr.712 5.punkta 

prasība, skat. izvērtējuma 2.sadaļu.  

kādā izbeidz piemērot 

atkritumu statusu no 

nolietotām riepām iegūtiem 

gumijas materiāliem”20 

7  Automātiska šķirošanas iekārta RAAC 

Automātiskās šķirošanas līnijas nepieciešamību 

nosaka virkne faktoru:  

- ar darbaspēku saistītās problēmas (tā deficīts 

un darba izmaksu pieaugums);  

- šķirošanas ražības kāpināšanas 

nepieciešamība,  

- AAR teritorijā ļoti attīstītais dalīti vāktā 

iepakojuma savākšanas tīkls, skat. 

izvērtējuma 1.daļas 1.punktu.   

RAAC teritorijā darbojas dalīti savākto materiālu 

šķirošanas līnija, taču tai nepieciešama 

modernizācija. Automātiskā iepakojuma šķirošanas 

līnija, palielinātu šķirošanas ražību, samazinātu 

cilvēku roku darbu un uzlabotu darba vides un 

higiēnas apstākļus. 

2020 RAAC darbības 

optimizācija   

Automātiskās 

šķirošanas līnijas 

iegāde  

RAAC 

apsaimniekotājs  

Pirmās kārtas krātuves rekultivācija 

Līdz plānotajam termiņam, 2022.gada maijam, jāveic 2021.gadā uzsāktā krātuves rekultivācijas pabeigšana atbilstoši Valsts vides dienesta 

prasībām, pārklājot to ar speciālu HDPE (augsta blīvuma polietilēns) ģeomembrānu, lai novērstu nokrišņu nonākšanu uz atkritumu krātuves un 

infiltrāta veidošanos.  

BNA pārstrādes projekta realizācija  

RAAP prioritārs pasākums, par ko atbildīgs ir RAAC apsaimniekotājs ZAAO, ir projekta 5.2.1.2/20/A/008  “Bioloģiski noārdāmo atkritumu 

pārstrādes rūpnīcas "Daibe" izveide” realizācija līdz 2023.gada 31.decembrim. Tā realizācija nepieciešama, lai nodrošinātu normatīvo aktu izpildi, 

lai samazinātu apglabājamo atkritumu daudzumu, sevišķi attiecībā uz bioloģiski noārdāmu atkritumu apglabāšanu (MK noteikumi Nr.1032, MK 

noteikumi Nr.712), pretējā gadījumā var tikt noteiktas soda sankcijas / finanšu korekcijas. Kavējumu izpildes termiņos lielā mērā nosaka nacionālā 

līmeņa izstrādāto nozares plānošanas dokumentu neatbilstība EK noteiktām prasībām, kas savukārt ietekmē nacionālā līmeņa finanšu līdzekļu 

piesaistes plānojumu.  Pasākuma realizācija iekļaujama nākamā perioda RAAP.  

 
20 Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/303044-kartiba-kada-izbeidz-piemerot-atkritumu-statusu-no-nolietotam-riepam-iegutiem-gumijas-materialiem 
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NAIK un riepu reģenerācijas iekārtas  

Ar spēkā esošo tiesisko regulējumu saistīts pasākums ir NAIK un riepu reģenerācijas iekārtas, jo kaut tiesību akts paredz plānojumu saistībā ar 

atkritumu reģenerācijas apjoma palielināšanu, tas nav tieši saistīts ar RAAC apsaimniekotāja ZAAO pienākumu veikt šo darbību, pamatatbildība 

par reģenerācijas darbību veikšanu ir noteikta pašvaldībām. MK noteikumi Nr.712 paredz sadarbības formu starp pašvaldību, atkritumu 

apsaimniekotāju un atkritumu reģenerācijas veicēju: Pašvaldība, atkritumu apsaimniekotājs, kas izraudzīts saskaņā ar normatīvajiem aktiem par 

atkritumu apsaimniekošanu, un atkritumu apsaimniekotājs, kurš sagatavo atkritumus atkārtotai izmantošanai, pārstrādā vai veic materiālu 

reģenerāciju, nodrošina sadzīves atkritumu (tai skaitā vismaz papīra, metāla, plastmasas, stikla, tekstilmateriālu, sadzīvē radušos bīstamo atkritumu 

un bioloģisko atkritumu) sagatavošanu atkārtotai izmantošanai, pārstrādi un materiālu reģenerāciju (izņemot enerģijas reģenerāciju un atkritumu 

pārstrādi materiālos, kurus paredzēts izmantot kā degvielu) šādos termiņos, lai sasniegtu noteiktos mērķus: 

- līdz 2024. gada 31. decembrim – ne mazāk kā 55 % apmērā (pēc svara) no kalendāra gadā radītā sadzīves atkritumu daudzuma; 

- līdz 2029. gada 31. decembrim – ne mazāk kā 60 % apmērā (pēc svara) no kalendāra gadā radītā sadzīves atkritumu daudzuma; 

- līdz 2034. gada 31. decembrim – ne mazāk kā 65 % apmērā (pēc svara) no kalendāra gadā radītā sadzīves atkritumu daudzuma. 

Tādējādi, ņemot vērā, ka minētajiem pasākumiem ne 2014.-2020., ne 2021.-2027.gada plānošanas periodos nav paredzēts ārējs finansējums no ES 

fondiem, AAR pašvaldībām lēmums par tādu veidu iekārtām un finansējuma piesaisti ir jāpieņem sadarbojoties ar atkritumu apsaimniekotāju un 

komersantu, kurš var nodrošināt minēto materiālu reģenerāciju. Pasākums skatāms arī saistībā ar AAVP2028 paredzēto reģenerācijas iekārtas 

izveidi (skat. secinājumu 3.3.sadaļas 5.punktu). Pasākumi iekļaujami nākamā perioda RAAP, taču pirms to iekļaušanas jāveic konsultācijas ar 

AAR pašvaldībām un potenciāli iesaistāmajiem komersantiem.  

Automatizētā šķirošanas līnija 

Pasākums nav normatīvo aktu prasību tieši diktēts, t.i. tā izpildi pastarpināti nosaka kopējā atkritumu apsaimniekošanas hierarhija un vides 

aizsardzības pamatnostādnes, tas nepieciešams RAAC darbības efektivitātes uzlabošanai. Par RAAC darbību nodrošinošiem pasākumiem pirmām 

kārtām jālemj tā apsaimniekotajam ZAAO, iesaistot AAR pašvaldības. 2021.-2027.gada plānošanas periodā pasākumi atkritumu šķirošanai ir 

paredzēti gan AAVP2028, gan Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027.gadam projektā21 (ES KPP2027). Pasākums 

iekļaujams nākamā perioda RAAP.  

 

3.2. Normatīvajos aktos noteiktie pasākumi  

Atkritumu dalītā vākšana, t.sk. bioloģiskie, tekstila un sadzīves bīstamie atkritumi 

MK noteikumi Nr.712 3.punkts paredz: līdz 2023. gada 31. decembrim izveido dalītas savākšanas sistēmu bioloģiskajiem atkritumiem, ja sadzīves 

atkritumu poligonā, kurā tiek apglabāti pašvaldības administratīvajā teritorijā savāktie sadzīves, tai skaitā bioloģiski noārdāmie atkritumi, nav 

nodrošināta vai 2022. gadā netiks uzsākta bioloģiski noārdāmo atkritumu reģenerācija vai pārstrāde atbilstoši sadzīves atkritumu poligona darbībai 

izsniegtajai atļaujai piesārņojošās darbības veikšanai, tātad jāgatavojas: 

- bioloģisko atkritumu dalītās vākšanas sistēmas pilnveidei, kam valsts līmenī var tikt noteikti pakalpojuma pieejamības ieviešanas 

kritēriji;  

 
21 Pieejams: https://www.esfondi.lv/planosana-1  

https://www.esfondi.lv/planosana-1
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- jāņem vērā, ka savāktajam materiālam nepieciešama pārstrāde, ko nevar nodrošināt RAAC esošais kompostēšanas laukums, tātad 

būtiska ir BNA pārstrādes iekārtas izbūve plānotajā termiņā (2023.gada 31.decembris);   

- ieteicams apzināt un veicināt AAR teritorijā esošo citu kompostēšanas laukumu izmantošanas potenciālu, lai nodrošinātu maksimālu 

bioloģisko atkritumu nodalīšanu no tiem, kam veicama priekšapstrāde un pārstrāde RAAC.  

Atbilstoši MK noteikumu Nr.712 3.punktam: Pašvaldība sadarbībā ar atkritumu apsaimniekotājiem, kas izraudzīti saskaņā ar normatīvajiem aktiem 

par atkritumu apsaimniekošanu, organizē dalītu sadzīves atkritumu savākšanu savā administratīvajā teritorijā atbilstoši normatīvajiem aktiem par 

atkritumu savākšanas un šķirošanas vietām: 

- izveido, uztur un pilnveido dalītas savākšanas sistēmu šādiem atkritumu veidiem: 

• papīru saturoši atkritumi; 

• metālus saturoši atkritumi; 

• plastmasas saturoši atkritumi; 

• stiklu saturoši atkritumi; 

- līdz 2023. gada 1. janvārim izveido dalītas savākšanas sistēmu tekstilmateriāliem; 

- līdz 2024. gada 31. decembrim izveido dalītas savākšanas sistēmu bīstamajiem sadzīves atkritumiem. 

Kā jau izvērtējumā norādīts (izvērtējuma 1.sadaļa), AAR teritorijā ir labi attīstīti dalītās vākšanas pakalpojumi, arī  tekstila un SBA savākšanai, 

taču ir jāņem vērā, ka valsts līmenī pasākumu ieviešanai var tikt noteikti specifiski pakalpojuma pieejamības kritēriji, kas būs ieviešami arī AAR 

teritorijā.  Atbalsts dalītās vākšanas infrastruktūrai ir paredzēts ES KPP2027. Pasākumi iekļaujami nākamā perioda RAAP.  

3.3. Pasākumi, ko nosaka AAVP2028  

2021.gada 22.janvārī apstiprinātajā Atkritumu apsaimniekošanas valsts plānā 2021.-2028.gadam ir noteikti pasākumi un uzdevumi valsts līmenī, 

taču ir lietas, kas tieši skar norises AAR un RAAC darbību. AAVP2028 paredz sekojošas darbības AAR, kas tieši skar RAAC darbību: 

1. Sadaļā 5.1.6. Atkritumu apglabāšanas infrastruktūra Sakarā ar uzsāktajiem projektēšanas darbiem jauna atkritumu apglabāšanas 

krātuve tiek plānota arī poligonā “Daibe”. Tuvāks skaidrojums pieejams 7.3. tabulas Investīciju vajadzību atkritumu apsaimniekošanas 

sistēmas attīstībā apkopojums: 1.5. punktā:  Atkritumu apsaimniekošanas reģionos, kur pārskata periodā saskaņā ar aprēķiniem atkritumu 

apglabāšanas jaudas būs  nepietiekamas,  paredzēta jaunu atkritumu apglabāšanas krātuvju izbūve. Nepieciešamā papildus kapacitāte tiek lēsta … 

0,4 milj. t Daibe. Atkritumu krātuves izbūves investīciju izmaksas vidēji 400-550 tūkst. EUR par atkritumu krātuves ar ietilpību 100 tūkst. t izbūvi;  

2. Sadaļā 5.1.6. Atkritumu apglabāšanas infrastruktūra:  Esošo krātuvju rekultivācija - atkritumu krātuves, kuras pārskata periodā līdz 

2035. gadam tiek piepildītas, slēgšana un rekultivācija -  poligonā “Daibe”. Tuvāks skaidrojums pieejams 7.3. tabulas Investīciju 

vajadzību atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstībā apkopojums: 1.6. punktā: plātība 3,4 ha poligonā “Daibe” - rekultivācijas darbu 

izmaksas noteiktas vidēji 300 tūkst. EUR/ha;  

3. Sadaļā 5.1.6. Atkritumu apglabāšanas infrastruktūra: Vides aizsardzības pasākumu īstenošana, infrastruktūras paplašināšanas pasākumi: 

poligona “Daibe” pievedceļa asfaltēšana un vides monitoringa sistēmas attīstība. Tuvāks skaidrojums pieejams 7.3. tabulas Investīciju 

vajadzību atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstībā apkopojums: 1.8. punktā: Poligona “Daibe” paredzēta pievedceļa rekonstrukcija 

(3,7 km). 
Attiecībā uz 1.-2. punktu jāņem vērā, ka investīcijām atkritumu apglabāšanas poligonu infrastruktūra ir plānoti: 
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- atkritumu poligonu apsaimniekotāju pašu resursi (poligona pieņemšanas maksa, atšķiroto pārstrādei derīgo materiālu realizācijas ienākumi, 

elektroenerģijas ražošana pašpatēriņam vai biometāns, ienākums no blakus produktu ražošanas, kuru ražošanas procesā tiek izmantota pašu 

ražotā elektroenerģija un biometāns; 

- ārējais finansējums (kredītresursi, valsts finansējums, potenciāli piesaistāms ir arī ES finansējums, kas atkarībā no projekta specifikas, 

atbalsta saņēmēja tipa var sasniegt līdz 85%); 

- infiltrāta apsaimniekošanai,  jaunu atkritumu apglabāšanas krātuvju izveidei, esošo krātuvju rekultivācijai, konservācijai  ES 

finansējums nav paredzēts.  

Pasākumi iekļaujami nākamā perioda RAAP, ja to izpildes termiņi iekļaujas RAAP periodā. Ņemot vērā, ka 1., 2. pasākumiem nav paredzēts ES 

fondu līdzfinansējums,  tie nav iekļauti ES KPP2027, pirms to iekļaušanas veicamas konsultācijas ar AAR pašvaldībām. Savukārt pievadceļa 

rekonstrukcija būtu skatāma kompleksi ar RAAC pārkvalikāciju saistībā ar AAR skaita samazinājumu un apglabāšanas un BNA pārstrādes jaudu 

palielinājumu plašākam AAR (pēc grozījumiem MK noteikumos Nr.337, kur tiks noteiktas jaunās AAR robežas).  

4. 7.3. tabulas Investīciju vajadzību atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstībā apkopojums 5.4. punktā paredzēts  Dabasgāzes 

kvalitātes biometāna sagatavošanas rūpnīcas no bio / poligonu gāzes: - Iekārtas poligonu gāzes (t.sk. gāzes no BNA pārstrādes 

iekārtām) attīrīšanai un sagatavošanai izmantošanai kā transporta degvielu. Iekārtas izvietojamas poligonā Daibe,  prognozētā 

iekārtu jauda 250-350 Nm3/h. Plānotās investīciju izmaksas viena iekārtu komplekta izveidei 3,5-4,0 milj. EUR. 

Savukārt 4.punktā minētajām aktivitātēm kā finansējuma avoti norādīti: 

- atkritumu apsaimniekotāja pašu resursi (biometāna, otrreizējo izejvielu realizācija, biogāzes realizācija, sadzīves NAI dūņu 

pārstrādes izmaksas gadījumā arī ienākums no notekūdeņu tarifa;  

- ārējais finansējums (kredītresursi, potenciāli piesaistāms ir arī ES finansējums, kas atkarībā no projekta specifikas, ģeogrāfiskās 

atrašanās vietas var sasniegt 35%).  

Pasākumi iekļaujami nākamā perioda RAAP, ja to izpildes termiņi iekļaujas RAAP periodā. Ņemot vērā, ka pasākumiem ir paredzēts ierobežots 

ES fondu līdzfinansējums,  pirms to iekļaušanas veicamas konsultācijas ar AAR pašvaldībām. 

5. AAVP2028 7.3. tabulas Investīciju vajadzību atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstībā apkopojums 7.2. pozīcijā Izglītības 

kompetences centru izveide AAR paredz “Reģionālo izglītības centru izveide un pilnveidošana” ar tālāku paskaidrojumu ‒ izveidoti 

5 izglītības kompetences centri – pa vienam centram katrā atkritumu apsaimniekošanas reģionā, no kā var spriest, ka var plānot DTP 

Urda tālāku attīstību. Kā finansējuma avoti ir norādīti: Atkritumu apsaimniekotāja pašu un pašvaldību resursi, ES fondu finansējums. Šī 

pati norāde attiecas arī uz AAVP2028 7.3.tabulā iekļauto pozīciju 7.1. - Sabiedrības informēšanas un izglītošanas pasākumu finansēšana. 

Pasākumi turpināmi arī nākamajā RAAP.  

6. Tāpat AAVP2028 paredz darbības, kas plānotas AAR, bet nav tiešā saistībā ar RAAC darbību - 7.3. tabulas Investīciju vajadzību 

atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstībā apkopojums 6.3.punktā paredz Atkritumu reģenerācijas ar enerģijas atguvi iekārtu izveide 

Vidzemes AAR:  iekārtu izbūve Vidzemes AAR, orientējoši Valmierā vai citā AAR pilsētā, reģenerācijas jauda ~ 20 tūkst. t/gadā, 

investīciju izmaksas 900-1100 EUR uz vienu reģenerācijas iekārtas jaudas t (ievērojot tehniski – ekonomisko izvērtējumu un ietekmes 

uz vidi novērtējumu), kopējā summa 20 milj. EUR. Kā finansējuma avoti norādīti:  
- atkritumu apsaimniekotāja pašu resursi (saņemtā maksa par NAIK apsaimniekošanu, siltumenerģijas realizācija, elektroenerģijas 

realizācija; 
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- ārējais finansējums (kredītresursi); 

- ES finansējums šim pasākumam nav paredzēts.  

Pirms pasākuma iekļaušanas nākamā perioda RAAP jāveic padziļinātas konsultācijas ar AAR pašvaldībām un komersantiem, kas potenciāli varētu 

realizēt šādu projektu.  

Taču kopumā jāņem vērā, ka visi pasākumi AAVP2028 ir plānoti periodā līdz 2035.gadam un to realizācija nav noteikta konkrētos termiņos.  

7. AAVP2028 paredz AAR skaita samazināšanu no 10 līdz 7 vai 5. Abos gadījumos Daibe saglabā atkritumu apglabāšanas un BNA 

pārstrādes funkcijas, kas pieļauj 1.-4.punktā minēto darbību plānošanu un realizāciju. Mainīgs ir tikai iespējamā jaunā AAR teritorijas 

lielums. AAR teritorija tiks noteikta ar grozījumiem MK noteikumos Nr.337. Jāgatavojas daļējai funkciju maiņai un jaudu pieauguma 

vajadzībām (apglabāšana, BNA pārstrāde) sadarbībā ar jaunās AAR teritorijas citiem RAAC, kas piedzīvos pārkvalificēšanos.  

8. AAVP2028 tāpat paredz jauna RAAP izstrādi teritorijai, kas tiks noteikta ar grozījumiem MK noteikumos Nr.337, izstrādes termiņš – 

2022.gada beigas, RAAP periods līdz 2027.gada 30.decembrim.  

4. Kopējie secinājumi  

Izvērtējot RAAP izpildi un uzdevumus, kas ir iekļaujami vai varētu tikt iekļauti jaunajā RAAP, var secināt, ka: 

- RAAP periodā normatīvajos aktos noteiktie pasākumi ir veikti. Ja ir notikušas nobīdes izpildes termiņos, tad lielā mērā tas saistāms ar ārējo 

faktoru ietekmi, kā, piemēram, BNA pārstrādes iekārtas projekta realizācijā, kur jau šobrīd ir vērojams plānotā termiņa (2015.gads) 

kavējums un projekta pabeigšana plānota līdz 2023.gada beigām. Obligāts pasākums nākamajam RAAP periodam.  

- Reģenerācijas iekārtu NAIK un nolietotām riepām nav noteikta normatīvajos aktos, tā nav tieša ZAAO prioritāte, uzdevuma pamatatbildība 

gulstas uz reģiona pašvaldībām.  RAAP periodā, kas saistīts ar divu finanšu plānošanas periodu laikiem (2014.-2020. un 2021.-2027.), 

reģenerāciju iekārtas nav bijušas ES fondu atbalstāmo pasākumu sarakstos, tādējādi par tādu iekārtu izveidi ir jālemj pašvaldībām, kas 

nodrošinātu finansējumu iekārtu iegādei. Tikai pēc konsultācijām ar AAR pašvaldībām var tikt pieņemts lēmums par iekļaušanu vai 

neiekļaušanu nākamajā RAAP, turklāt pasākums skatāms saistībā ar reģenerācijas iekārtas (atkritumu dedzinātāja) izveidi AAR teritorijā.  

- Automātiskās šķirošanas līnijas nepieciešamību nosaka RAAC darbība, līdz ar to tā ir uzskatāma par ZAAO pasākumu, kas veicams, 

piesaistot līdzekļus no ES fondiem 2021.-2027.gada plānošanas periodā, ja RAAP izstrādes laikā zināmie nosacījumi atļaus veikt šādas 

darbības. Nākamajā RAAP iekļaujams pasākums.  

- Attiecībā par dalītās vākšanas attīstību, ir jāturpina AAR pašvaldībām sadarbojoties ar apsaimniekotāju attīstīt sistēmu gan pieejamības 

ziņā, gan paplašinot pakalpojumu spektru norādītajos termiņos. Nākamajā RAAP iekļaujams pasākums.  

- Tāpat jāturpina sabiedrības izglītošanas aktivitātes, iespējama DTP Urda darbības pilnveide. Nākamajā RAAP iekļaujams pasākums. 

- Par pasākumiem, ko nosaka AAVP2028, jālemj pēc nepieciešamības, jo AAVP2028 nenosaka realizācijas termiņus, daļai pasākumu nav 

pieejams  ES fondu finansējums (3.3.sadaļas 1., 2., 5.punkts), ir pasākumi ar noteiktu maksimāli pieejamo ES finansējums (35%), savukārt 

3.3.sadaļas 3.un 6.punkts saistās ar ES finansējumu, taču pagaidām nezināmā apjomā, jo RAAP izvērtējuma laikā nav pieejami apstiprināti 

finanšu plānošanas dokumenti, ES KPP2027 ir apstiprināts MK, taču uz EK tikai nosūtīts, tā apstiprināšana un tālākās darbības, kas saistītas 

ar to, sagaidāmas 2022.gadā. Turklāt daudzu pasākumu veikšanas priekšnoteikums būs reģionālā atkritumu apsaimniekošanas plāna 

izstrāde un apstiprināšana AAR pašvaldībās.  
 


