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1 Ievads 
 
1.1 Par šo dokumentu 

Raksturojums 
ES tiesību aktos noteikts, ka katras valsts kompetentajai iestādei jāizstrādā 
viens vai vairāki atkritumu apsaimniekošanas plāni saskaņā ar attiecīgajām 
ES direktīvām. Par šo direktīvu principu piemērošanu, īstenojot valsts 
atkritumu apsaimniekošanas sistēmu, ir atbildīga katra konkrētā dalībvalsts. 
Tādējādi atkritumu apsaimniekošanas plānošana ir kļuvusi par pastāvīgu 
elementu plānošanā visās ES dalībvalstīs. 
 
Šo vadlīniju mērķis ir nodrošināt instrumentu atkritumu apsaimniekošanas 
plānošanai un veicināt saskaņotāku un piemērotāku plānošanas metožu 
izmantošanu visās ES dalībvalstīs saskaņā ar attiecīgo ES tiesību aktu 
prasībām. 
 
Galvenā šo vadlīniju mērķa grupa ir kompetentās iestādes, kuras atbildīgas 
par atkritumu apsaimniekošanas plānu izstrādi, t.i., valsts pārvaldes iestādes 
un vides aizsardzības organizācijas, kā arī vietējās un reģionālās iestādes. 
Tomēr skaidrs, ka jautājumi, kam atkritumu apsaimniekošanā tiek pievērsta  
galvenā uzmanība, ievērojami atšķiras valsts un vietējā / reģionālā līmenī, 
un, lasot šo dokumentu, tas jāņem vērā. 
 
Turklāt plānošanas procesā piedalās vairākas puses: politiķi, administratīvais 
personāls un plānotāji, līgumslēdzēji, dažādas sabiedriskas organizācijas, 
ieinteresētās personas sabiedrībā. Katru no šīm grupām var vairāk interesēt 
kāda konkrēta šā dokumenta daļa. 
 
Šīs vadlīnijas ir vispārēji piemērojamas, un tās var izmantot, izstrādājot gan 
valsts atkritumu apsaimniekošanas plānus ES dalībvalstīs, gan vietēja līmeņa 
apsaimniekošanas plānus kādā pašvaldībā vai reģionā konkrētā valstī.  
Vadlīniju izveide ar šādu plašu piemērojamību nav viegls uzdevums. Tādēļ 
vairākās iedaļās ir norādīts tas administratīvais līmenis, uz ko konkrētā 
informācija attiecas. Valsts prasības attiecībā uz reģionālajiem / vietējiem 
atkritumu apsaimniekošanas plāniem šajā dokumentā nav ietvertas, bet 
vairākkārt ir norādīta vajadzība šīs prasības ņemt vērā.  
 
Šīs vadlīnijas ir sagatavojis Eiropas Atkritumu un materiālu plūsmas centrs 
pēc Eiropas Komisijas iniciatīvas. Tādēļ nav jāuzskata, ka tās atspoguļo 
Komisijas oficiālo viedokli vai uzliek vai iesaka kādas procesuālas prasības.  
 
Struktūra 
Vadlīnijās ir apskatīta vispārējā politika un principi attiecībā uz plānošanu 
atkritumu apsaimniekošanas jomā Eiropas Savienībā. Tas ietver spēkā esošo 
tiesību aktu pārskatu, un dažās jomās ir norādītas praktiskas metodes, kā 
iekļauties ES un dažādo dalībvalstu sistēmā attiecībā uz atkritumu 
apsaimniekošanas plānu saturu. Vēl, lai sniegtu idejas par individuāla 
atkritumu apsaimniekošanas plāna sastādīšanu, ir iekļauts pakāpeniskas 
plānošanas paraugs. 
 
Visās dokumentā ir piemēri no atkritumu apsaimniekošanas plāniem vai 
citām vadlīnijām, kā arī saites uz informāciju, kas varētu noderēt, izstrādājot 
atkritumu apsaimniekošanas plānu. Vadlīniju 3., 4. un 5. nodaļā ir 
kontrolsaraksti ar jautājumiem, kas jāņem vērā plānošanas procesā.  
 
Dokumenta beigās atrodamas galvenās atsauces, tostarp noderīgas tīmekļa 
vietnes. 
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1.2 Kādēļ atkritumu apsaimniekošanas plāni vajadzīgi? 

Atkritumu apsaimniekošanas plāniem ir liela nozīme ilgtspējīgā atkritumu 
apsaimniekošanā. To galvenais mērķis ir izveidot dažādu atkritumu veidu un 
to apstrādes iespēju aprakstu. Konkrētāk, ar tiem cenšas nodrošināt 
plānošanu šādās jomās: 
 
 atkritumu politikas ievērošana un mērķu sasniegšana: atkritumu 

apsaimniekošanas plāni valsts un vietējā / reģionālā līmenī ir nozīmīgi 
instrumenti, kas veicina politikas ievērošanu un mērķu sasniegšanu 
atkritumu apsaimniekošanas jomā valsts un Eiropas Savienības līmenī; 

 
 atkritumu apraksts un pietiekama to apsaimniekošanas jauda: atkritumu 

apsaimniekošanas plānos norāda atkritumu veidus un apsaimniekojamo 
daudzumu. Turklāt tie ļauj nodrošināt, ka savākšanas un apstrādes 
jauda un veids atbilst apsaimniekojamo atkritumu veidam; 

 
 tehnoloģisko pasākumu kontrole: atkritumu apraksts nodrošina to jomu 

noteikšanu, kur būtu jāveic tehnoloģiski pasākumi, lai likvidētu konkrētus 
atkritumu veidus vai samazinātu to daudzumu; 

 
 ekonomikas un vajadzīgo ieguldījumu apraksts: atkritumu 

apsaimniekošanas plāni ļauj uzskaitīt finanšu prasības savākšanas 
režīmu darbībai, atkritumu apstrādei, utt. Uz šī pamata var noteikt, kādi 
tālāki ieguldījumi būs vajadzīgi atkritumu apstrādē. 

 
Tā kā daudzu atkritumu apsaimniekošanas problēmu risināšanā jāiesaistās 
vairākiem dalībniekiem / iestādēm, saskaņota plānošana palīdz izvairīties no 
nevajadzīgas pārklāšanās un tādējādi visi dalībnieki gūst labumu no kopējas 
darbības.  
 
Atkritumu jautājuma un to standartu, kas izstrādāti ES direktīvās, pieaugošā 
sarežģītība uzliek paaugstinātas prasības attiecībā uz atkritumu pārstrādes 
iekārtām. Daudzos gadījumos tas nozīmē lielākas un sarežģītākas pārstrādes 
iekārtas, kas saistās ar vairāku reģionālo vienību sadarbību iekārtu 
izveidošanā un vadīšanā. Lai pilnīgi izmantotu plaša mēroga pasākumus, kas 
aptver plašāku reģionu, šo pakalpojumu bieži nodrošina vai nu vairākām 
pašvaldībām kopīgas vienības, vai privātuzņēmumi. Tas ir acīmredzami, īpaši 
saistībā ar atkritumu veidiem vai atkritumu pārstrādes metodēm, kur 
vajadzīgs liels aprīkojums, piemēram, sadedzināšanas iekārtas. 
 
1.3 Tipiska atkritumu apsaimniekošanas plāna struktūra 

Nepastāv kāds stingri noteikts paraugs, kā strukturēt atkritumu 
apsaimniekošanas plānu vai stratēģiju. Tomēr varētu būt noderīgi strukturēt 
plānu, iekļaujot tajā divas šādas galvenās daļas: statuss un plānošana.  
 
Atkritumu pamatdirektīvā izstrādātas vairākas prasības attiecībā uz atkritumu 
apsaimniekošanas plānu. Turklāt vairākās citās ES direktīvās ir norādīti daži 
elementi, kas būtu jāiekļauj šādā plānā. Eiropas Savienības likumiskais 
pamats plašāk ir aprakstīts 2. nodaļā. 
 
Valsts atkritumu apsaimniekošanas plāns parasti ir stratēģisks, lai gan arī 
tajā bieži norāda konkrētus uzdevumus, kamēr reģionālais vai vietējais  
plāns ir vairāk orientēts uz konkrētiem pasākumiem – tie ir operatīvi plāni ar 
sīku pašreizējo savākšanas sistēmu un pārstrādes iekārtu, utt. aprakstu. 
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Valsts atkritumu apsaimniekošanas stratēģijās / plānos vai reģionālajos / 
vietējos atkritumu apsaimniekošanas plānos var ietvert plašākus pasākumus 
atkarībā no valsts tiesību aktiem un atkritumu apsaimniekošanas politikas 
konkrētajā reģionā vai pašvaldībā. 
 
1.1. lodziņā ir piemērs, kādus elementus var ietvert atkritumu 
apsaimniekošanas plānā. Jāatzīmē, ka atkritumu apsaimniekošanas plānu 
var strukturēt arī citādi.  
 
1.1. lodziņš: Atkritumu apsaimniekošanas plāna elementi 
 

Pamatinformācija 
1. Vispārējās problēmas ar atkritumiem 
2. ES tiesību akti 
3. Valsts tiesību akti 
4. Valsts atkritumu apsaimniekošanas politikas un galveno principu 

apraksts 
5. Uzdevumu apraksts konkrētās jomās 
6. Ieguldījums konsultāciju procesā 

 
Statuss  

1. Atkritumu apjoms, piemēram, 
a) atkritumu veidi; 
b) atkritumu avoti; 
c) atkritumu apsaimniekošanas iespējas 

2. Atkritumu savākšana un apstrāde 
3. Ekonomika un finansēšana 
4. Iepriekšējo uzdevumu novērtējums 

 
Plānošana 

1. Plānošanas pieņēmumi 
2. Uzdevumu noteikšana, piemēram, attiecībā uz  

a) atkritumu veidiem; 
b) atkritumu avotiem; 
c) atkritumu apsaimniekošanas iespējām 

3. Rīcības plāns, ietverot pasākumus uzdevumu izpildei 
a) savākšanas sistēmas; 
b) atkritumu apsaimniekošanas iekārtas; 
c) pienākumi; 
d) ekonomika un finansēšana 

 
 
1.4 Plānošanas process un sabiedriskā apspriešana 

Atkritumu apsaimniekošanas process notiek cikliski, t.i., principā tas ir 
nepārtraukts process, kurā plānu vai stratēģiju regulāri pārskata. Procesu 
var sadalīt šādos sešos posmos: vispārīgi apsvērumi, statuss, plānošana, 
konsultācijas, īstenošana un plāna pārskatīšana. Plānošanas process ir 
atspoguļots 1.1. attēlā.  
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1.1. attēls: Plānošanas process 
 
 
Vispārīgi apsvērumi un pamatinformācija 
Vispirms tiek iniciēta atkritumu apsaimniekošanas plāna sastādīšana un tiek 
savākti visi pieņēmumi. Šajā posmā tiek noteikts plānošanas periods, un tiek 
nospraustas citas plānošanas apjoma robežas. Šeit svarīgi ir norādīt  
sabiedrības līdzdalību: kam jāiesaistās plānošanas procesā un kā? Tiek 
izstrādāti grafiki un darba plāni šā apsaimniekošanas plāna sastādīšanai. 
Tiek ņemta vērā arī saistība ar citiem plāniem, piemēram, vietas un enerģijas 
plānošanu. Vispārīgie apsvērumi ir izklāstīti šā dokumenta 3. nodaļā. 
 
Atkritumu apsaimniekošanas plāna pamatinformācijas daļa ietver 
apsvērumus attiecībā uz ES atkritumu apsaimniekošanas principiem, kā arī 
pašreizējās un gaidāmās ES direktīvas. ES likumiskais pamats ir izklāstīts 
2. nodaļā. 
 
Statuss 
Šajā posmā tiek savākti un analizēti visi dati un informācija par pašreizējo 
situāciju atkritumu apsaimniekošanas jomā. Pēc tam tiek izvērtēta pašreizējā 
atkritumu apsaimniekošanas sistēma, norādot, piemēram, problēmas saistībā 
ar pašreizējo sistēmu, kā arī iespējamos risinājumus. Šajā posmā jāatbild uz 
šādiem jautājumiem: vai pašreizējā sistēma atbilst tiem uzdevumiem, kas ir 
noteikti pašlaik un varētu tikt noteikti nākotnē (piemēram, ES līmenī), un, ja 
nē, kā sistēmu var uzlabot? Statuss sīkāk aprakstīts 4. nodaļā.  
 
Plānošana 
Plānošanas daļa tiek sagatavota, pamatojoties uz ES un valsts tiesību aktu 
prasībām, pašreizējo statusu un attiecīgiem pieņēmumiem saistībā ar 
notikumiem nākotnē. Viens no galvenajiem elementiem ir politisko 
uzdevumu noteikšana, piemēram, saistībā ar prioritārajiem atkritumu 
veidiem vai atkritumu apstrādi, un tādu rādītāju noteikšana, kas ļautu 
novērot, vai uzdevumi ir izpildīti. Vēl kāds svarīgs elements ir novērtēt, kā 
šos uzdevumus var izpildīt visefektīvāk. Šim nolūkam svarīga ir pasākumu un 

Vispārīgi 
apsvērumi un 

pamatinformācija

Plāna  
pārskatīšana 

Konsultācijas  

Konsultācijas  

Konsultācijas 

Īstenošana 

Plānošana 

Statuss 
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instrumentu izvēle plāna vai stratēģijas īstenošanai. Plānošana ir sīkāk 
aprakstīta 5. nodaļā.  
 
Konsultācijas 
Jaunas atkritumu apsaimniekošanas sistēmas noteikšanā jāiesaista 
sabiedrība, un plānošanas procesā jāparedz konsultācijas pirms galīgā 
atkritumu apsaimniekošanas plāna un attiecīgo iniciatīvu pieņemšanas. 
 
Konsultācijas ar sabiedrību var notikt dažādos plānošanas procesa posmos. 
Tādējādi tās var kalpot par impulsu pirms statusa daļas sastādīšanas, ļaujot 
kompetentajām iestādēm saņemt idejas un ieguldījumu no atsevišķām 
ieinteresētajām personām vai sabiedrības kopumā. Tāpat konsultācijas var 
notikt īsi pirms plānošanas daļas sastādīšanas, kad jau ir identificētas 
problēmas un iespējamie risinājumi.  
 
Tomēr valsts atkritumu apsaimniekošanas plāna sagatavošanā sabiedrība 
parasti faktiski ir iesaistīta konsultācijās tad, kad ir pieejams pirmais plāna 
projekts. Konsultācijas var būt loti ierobežotas – plāna projektu nosūta 
rakstveida komentāru saņemšanai atsevišķām ieinteresētajām personām 
(politiskajām partijām, rūpnieciskām organizācijām atkritumu 
apsaimniekošanas nozarē, patērētāju un vides organizācijām, NVO, utt.).  
 
Reģionāla / vietēja līmeņa atkritumu apsaimniekošanas plāna sastādīšanā 
konsultācijas parasti ir plašākas, piemēram, ar sanāksmēm ar sabiedrības 
locekļiem, informācijas brošūru izplatīšanu un informācijas par plānu 
ievietošanu internetā. Sabiedriskā apspriešana un plānošanas procesa 
dalībnieki ir norādīti 3.2. iedaļā.  
 
Īstenošana 
Pēc atkritumu apsaimniekošanas plāna pieņemšanas tā orientāciju īsteno 
praksē vai nu ar tiesību aktiem un noteikumiem, vai sarunās ar rūpniecības 
pārstāvjiem, vai informējot sabiedrību. Atkritumu apsaimniekošanas plāna / 
stratēģijas īstenošana šajās vadlīnijās nav sīkāk apskatīta.  
 
Plāna pārskatīšana 
Krietni pirms attiecīgā plānošana perioda beigām jāparedz plāna 
pārskatīšana. Jaunā plānošanas perioda sākumā atkārto 1.1. attēlā parādīto 
procesu.  
 
Ziņojuma par paveikto sastādīšanā vispirms apkopo visus pieņēmumus un 
sīki analizē iepriekšējā plāna rezultātus. Īpašu uzmanību pievērš šādiem 
jautājumiem: kuri uzdevumi ir izpildīti?; kādi pasākumi nav ieviesti vai 
kādiem pasākumiem nav bijušas vēlamās sekas?; vai kādam pasākumam ir 
bijusi neparedzēta ietekme uz citām nozarēm?  
 
Ņemot vērā jauno ziņojumu par paveikto un jaunus politiskos uzdevumus vai 
citas prasības, piemēram, no ES puses, sagatavo nākamo atkritumu 
apsaimniekošanas plānu. 
 
Plāna pārskatīšana šajās vadlīnijās nav sīkāk apskatīta. 
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2 Likumiskais pamats 
 
 
Šajā nodaļā ir aprakstīts Eiropas Savienības likumiskais pamats attiecībā uz 
atkritumu apsaimniekošanas plānošanu. Uzsvars šeit tiek likts galvenokārt uz 
trīs direktīvām, kurās norādīts plānošanas pienākums (direktīva par 
atkritumiem, direktīva par bīstamajiem atkritumiem un direktīva par 
iepakojumu un izlietoto iepakojumu). Tālāk izklāstīti daži iespējamie 
elementi, ko var ietvert atkritumu apsaimniekošanas plānā.  
 
2.1 Tiesību akti attiecībā uz atkritumiem 

2.1. attēlā ir uzskaitītas ES direktīvas atkritumu jomā, kas pašlaik ir spēkā.  
 
  Atkritumu 

pamatdirektīvas 

  

Īpaši atkritumu veidi  
Direktīva par 
atkritumiem 
(75/442/EEK)  
 

Pārstrādes un 
apglabāšanas iekārtas 

Atkritumeļļu apglabāšana
(75/439/EEK) 

Atkritumi titāna dioksīda 
rūpniecībā 
(78/176/EEK) 

 Direktīva par 
bīstamajiem 
atkritumiem 
(91/689/EEK) 

Sadzīves atkritumu 
sadedzināšana 
(89/429/EEK & 89/369/EEK) 
Bīstamo atkritumu 
sadedzināšana  
(94/67/EK) 

Notekūdeņu dūņas 
(86/278/EEK) 

 
Atkritumu 
sadedzināšana 
(2000/76/EK) 
(atceļ 3 iepriekš minētās 
direktīvas) 

Baterijas un  
akumulatori 
(91/157/EEK) 

 
Atkritumu poligoni 
(99/31/EK) 

Iepakojums un  
izlietotais iepakojums  
(94/62/EK) 
Polihlorbifenila un 
polihlortrifenila 
apglabāšana 
(96/59/EK) 

 

 

Piesārņojuma integrēta 
novēršana un kontrole 
(96/61/EK) 
(aptver dažas utilizācijas un 
apglabāšanas darbības) 

Nolietoti transportlīdzekļi 
(2000/53/EK) 

 Pārvadāšana, ievešana 
un izvešana 

  

Ostas iekārtas atkritumu 
uzņemšanai 
(2000/59/EK) 

 

Elektroiekārtu un 
elektronisko iekārtu 
atkritumi 
(2000/95/EK un  
2000/95/EK) 

 

 
Pārrobežu atkritumu 
pārvadāšanas 
uzraudzība un kontrole 
(Regula 259/93) 

 
2.1. attēls: ES atkritumu direktīvu pārskats 
 
 
Direktīvas var iedalīt četrās grupās, un direktīva par atkritumiem 
(75/442/EEK) ir vispārējais pamats citiem ES noteikumiem. Šajā direktīvā ir 
izstrādātas prasības attiecībā uz visiem atkritumu veidiem, ja vien uz tiem 
īpaši neattiecas citas direktīvas. Otrais pamatakmens ir bīstamo atkritumu 
direktīva, kurā paredzēta bīstamo atkritumu apsaimniekošana, utilizācija un 
pareiza apglabāšana.   
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Papildus atkritumu pamatdirektīvai konkrētus atkritumus veidus regulē 
vairākas citas direktīvas. Tās ir direktīvas par titāna dioksīda atkritumiem, 
iepakojumu un izlietoto iepakojumu, atkritumeļļu, polihlorbifenilu un 
polihlortrifenilu, baterijām un akumulatoriem, notekūdeņu dūņām, 
nolietotiem transportlīdzekļiem, elektroiekārtu un elektronisko iekārtu 
atkritumiem, kā arī par ostas iekārtām atkritumu uzņemšanai no kuģiem un 
kuģu kravu atlieku uzņemšanai. 
 
Visbeidzot, viena direktīvu grupa regulē atkritumu apstrādes operācijas: 
sadzīves un bīstamo atkritumu sadedzināšanu, atkritumu apglabāšana 
poligonos. Dažām atkritumu apsaimniekošanas darbībām atbilstīgi Padomes 
Direktīvai 96/61/EK par piesārņojuma integrētu novēršanu un kontroli 
vajadzīga īpaša atļauja. 
 
Padomes Regula 259/93 attiecas uz atkritumu pārrobežu pārvadāšanu.  
 
Atkritumu pamatdirektīva 
Dalībvalstu pienākums izstrādāt atkritumu apsaimniekošanas plānu ir 
noteikts Padomes 1975. gada 15. jūlija Direktīvā 75/442/EEK par 
atkritumiem 1.  
 
Tiesību akts attiecas uz kādu vielu vai priekšmetu, ko tā turētājs aizsviež, 
gatavojas aizviest vai ir spiests aizsviest un kas parasti ir dažāda veida 
atkritumi (I pielikums). Tomēr tas neattiecas uz gāzveida izmešiem, kā arī uz 
dažām atkritumu kategorijām (piemēram, radioaktīvajiem atkritumiem, 
ieguves rūpniecības atkritumiem, dzīvnieku līķiem un lauksaimniecības 
atkritumiem, notekūdeņiem), ja tos regulē īpaši Kopienas noteikumi 
(2. panta 1. punkts). 
 
Galvenie uzdevumi, kas noteikti 3., 4. un 5. pantā, ir šādi:  
• pirmkārt, novērst vai samazināt atkritumu rašanos un to kaitīgumu, un, 

otrkārt, pārstrādāt atkritumus ar otrreizējās pārstrādes metodēm, tos 
izmantot otrreiz, reģenerēt vai izmantot kādu citu procesu ar nolūku 
iegūt otrreizējās izejvielas, vai arī izmantot atkritumus kā enerģijas 
avotu. Dalībvalstīm jāinformē Komisija par pasākumiem, ko tās 
gatavojas veikt šo mērķu sasniegšanai;  

• dalībvalstīm jāveic vajadzīgie pasākumi, lai nodrošinātu atkritumu 
pārstrādi vai apglabāšanu, neapdraudot cilvēku veselību un neizmantojot 
procesus vai metodes, kas varētu nodarīt kaitējumu videi. Tās arī veic 
vajadzīgos pasākumus, lai aizliegtu atkritumu pamešanu, izgāšanu vai 
nekontrolētu apglabāšanu;  

• dalībvalstīm, ja vajadzīgs vai ieteicams – kopā ar citām dalībvalstīm, 
jāveic vajadzīgie pasākumi, lai izveidotu integrētu un piemērotu 
atkritumu apglabāšanas iekārtu tīklu, ņemot vērā vislabākās pieejamās 
tehnoloģijas, kas nerada pārliecīgus izdevumus. Šādam tīklam jāļauj 
Kopienai kļūt patstāvīgai atkritumu apglabāšanas jomā un dalībvalstīm 
virzīties uz šā mērķa sasniegšanu individuāli, ievērojot ģeogrāfiskos 
apstākļus vai vajadzību pēc specializētām iekārtām dažiem atkritumu 
veidiem.  

 
Saskaņā ar 7. panta noteikumiem kompetentajai iestādei jāizstrādā 
atkritumu apsaimniekošanas plāns, kurā norādīts, jo īpaši,  

                                                
1 Direktīvā grozījumi izdarīti ar Padomes 1991. gada 18. marta Direktīvu 91/156/EEK; 
Padomes 1991. gada 23. decembra Direktīvu 91/692/EEK; Komisijas 1996. gada 24. 
maija Lēmumu 96/350/EK un Padomes 1996. gada 16. septembra Direktīvu 
96/59/EK.  
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• pārstrādājamo vai apglabājamo atkritumu veids, daudzums un izcelsme,  
• vispārējās tehniskās prasības,  
• īpašs režīms attiecībā uz konkrētiem atkritumiem,  
• piemērotas apglabāšanas vietas vai iekārtas. 
 
Šajos plānos, piemēram, var norādīt  
• fiziskās vai juridiskās personas, kas pilnvarotas veikt atkritumu 

apsaimniekošanu,  
• utilizācijas un apglabāšanas darbību paredzamās izmaksas,  
• pienācīgus pasākumus, lai sekmētu savākšanas šķirošanas un apstrādes 

racionalizāciju.  
 
Citi ES tiesību akti, kas ietver noteiktumu attiecībā uz atkritumu 
plānošanu 
Papildus vispārējai prasībai izstrādāt atkritumu apsaimniekošanas plānošanu 
direktīva par bīstamajiem atkritumiem uzliek par pienākumu dalībvalstīm 
izstrādāt īpašus plānus attiecībā uz bīstamajiem atkritumiem. Direktīva par 
iepakojumu un izlietoto iepakojumu liek dalībvalstīm ietvert īpašu nodaļu par 
iepakojumu un izlietoto iepakojumu atkritumu apsaimniekošanas plānos.  
 
Šie tiesību akti ir apkopoti 1. tabulā. 
 
1. tabula: Direktīvas, kurās ietverts plānošanas pienākums  
1975. gada 15. jūlija 
Direktīva 75/442/EEK 
par atkritumiem 

7. pants  
Lai izpildītu 3., 4. un 5. pantā minētos uzdevumus, 6. 
pantā minētā kompetentajai iestādei vai iestādēm 
iespējami drīz jāizstrādā viens vai vairāki atkritumu 
apsaimniekošanas plāni. 

1991. gada 12. 
decembra Direktīva 
91/689/EEK par 
bīstamajiem 
atkritumiem  

6. pants  

1. Kā paredzēts Direktīvas 75/442/EEK 7. pantā, 
kompetentās iestādes atsevišķi vai savu vispārējo 
atkritumu apsaimniekošanas plānu ietvaros izstrādā  
plānus bīstamo atkritumu apsaimniekošanai un publisko 
tos. 

2. Komisija salīdzina šos plānus, jo īpaši, apglabāšanas un 
utilizācijas metodes. Tā dara šo informāciju pieejamu 
dalībvalstu kompetentajām iestādēm, kuras to pieprasa. 

1994. gada 15. 
decembra Direktīva 
94/62/EK par 
iepakojumu un 
izlietoto iepakojumu 

14. pants 
Apsaimniekošanas plāni. Atbilstīgi šajā direktīvā minētajiem 
uzdevumiem un pasākumiem dalībvalstis ietver atkritumu 
apsaimniekošanas plānos, kas jāizstrādā saskaņā ar 17. 
pantu Direktīvā 75/442/EEK, īpašu nodaļu par iepakojumu 
un izlietotā iepakojuma apsaimniekošanu, tostarp 
pasākumiem, kas veikti atbilstīgi 4. un 5. pantam. 
 
4. pants 
Profilakse. Dalībvalstis nodrošina, lai papildus pasākumiem 
novērst izlietotā iepakojuma veidošanos, kurus veic 
saskaņā ar 9. pantu, īsteno arī citus profilaktiskus 
pasākumus. Šādi pasākumi var būt valstu programmas vai 
līdzīgas darbības, ko pieņem, ja vajadzīgs, apspriežoties ar 
uzņēmējiem, un kā mērķis ir apkopot un izmantot daudzās 
iniciatīvas dalībvalstīs attiecībā uz profilaksi. Tās ir saskaņā 
ar šās direktīvas mērķiem, kuri definēti 1. panta 1. punktā. 
 
5. pants  
Dalībvalstis var sekmēt atkārtoti izmantojama iepakojuma 
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sistēmas, ko varētu izmantot atkārtoti veidei draudzīgā 
veidā saskaņā ar Līgumu. 

Piezīme: teksts kursīvā ir citēts no direktīvām. Šis ir tikai pārskats, tādēļ precīzu formulējumu 
direktīvās skat. spēkā esošajos tiesību aktos.  
 
Šīs direktīvas ir papildinātas ar direktīvu grupu, kuru nolūks ir regulēt īpašus 
atkritumu veidus. Šo direktīvu noteikumi, kas saistās ar atkritumu 
apsaimniekošanas plānošanu, ir apkopoti 2. tabulā.   
 
2. tabula: Citi ES tiesību akti, ko var izmantot atkritumu 
apsaimniekošanas plānošanas procesā 
1978. gada 20. 
februāra Direktīva 
78/176/EEK par 
atkritumiem titāna 
dioksīda rūpniecībā 

9. pants 
Dalībvalstis izstrādā programmas, lai pakāpeniski 
samazinātu un pēc tam izbeigtu piesārņojumu, ko rada 
atkritumi no esošajiem rūpniecības uzņēmumiem. 
Programmas 
 ..nosaka vispārējus mērķus piesārņojuma 

samazināšanai no šķidriem, cietiem un gāzveida 
atkritumiem,..  

 …ietver starpuzdevumus.  
 ...ietver informāciju par stāvokli vidē, par pasākumiem 

piesārņojuma samazināšanai un par metodēm tādu 
atkritumu apstrādei, ko tieši rada ražošanas procesos. 

 ..nosūta Komisijai. 

1975. gada 16. jūnija 
Direktīva 75/439/EEK 
par atkritumeļļu 
apglabāšanu 
 

2. pants 
Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka 
atkritumeļļas tiek savāktas un apglabātas, neradot 
nenovēršamu kaitējumu cilvēkam un videi.  
3. pants 
Ja nepastāv tehniski, ekonomiski un organizatoriski 
ierobežojumi, dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, lai 
piešķirtu prioritāti atkritumeļļu apstrādei ar reģenerācijas 
metodi. 
7. pants 
Dalībvalstis informē Komisiju par pasākumiem, ko veic 
atkritumeļļu reģenerācijai.  

1996. gada 16. 
septembra Direktīva 
96/59/EK par 
polihlorbifenila un 
polihlortrifenila 
apglabāšanu 
 

11. pants 
Dalībvalstis … izstrādā  
 plānus inventarizētā aprīkojuma un tajā esošā 

polihlorbifenila attīrīšanai un / vai apglabāšanai;  
 projektus aprīkojuma savākšanai un apglabāšanai…  

Dalībvalstis nekavējoties paziņo Komisijai šos plānus un 
projektus. 

1991. gada 18. marta 
Direktīva 91/157/EEK 
par baterijām un 
akumulatoriem, kas 
satur bīstamas vielas 

6. pants 
Dalībvalstis izstrādā programmas, lai izpildītu šādus 
uzdevumus:  
 smago metālu satura samazināšana baterijās un 

akumulatoros,  
 tādu bateriju un akumulatoru pārdošanas veicināšana, 

kuros ir mazāks daudzums bīstamu vielu un / vai 
mazāk piesārņotāju, 

 izlietotu bateriju un akumulatoru pakāpeniska 
samazināšana sadzīves atkritumos…, 

 tādu pētījumu veicināšana, kuru nolūks ir samazināt 
bīstamo vielu saturu un sekmēt mazāk piesārņojošu 
aizvietotāju lietošanu baterijās un akumulatoros, kā arī 
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pētījumu par pārstrādes metodēm veicināšana,  
 atsevišķa izlietoto bateriju un akumulatoru 

apglabāšana...  
…Programmas regulāri pārskata un atjauno vismaz reizi 
četros gados, ņemot vērā, jo īpaši, tehnikas sasniegumus 
un ekonomisko un vides situāciju. Grozītās programmas 
savlaicīgi paziņo Komisijai.  

26. aprīļa Direktīva 
99/31/EK par atkritumu 
poligoniem 
 

5. pants 
 Dalībvalstis izveido valsts stratēģiju bioloģiski 

noārdāmo atkritumu, ko apglabā poligonos, 
samazināšanai… un paziņo šo stratēģiju Komisijai. 

 Šī stratēģija var ietvert pasākumus 2. punktā noteikto 
mērķu sasniegšanai, jo īpaši, ar pārstrādi, 
kompostēšanu, biogāzes ražošanu vai materiālu / 
enerģijas rekuperāciju. 

 Valsts stratēģija nodrošina direktīvā noteikto mērķu 
izpildi.  

Piezīme: teksts kursīvā ir citēts no direktīvām.   
 
 
2.2 EU atkritumu apsaimniekošanas principi 

Principi, kas izstrādāti atkritumu pamatdirektīvā 75/442/EEK un ES Atkritumu 
apsaimniekošanas stratēģijā 2, ir plānošanas procesā ļoti nozīmīgi, un tos var 
apkopot šādi: 
 
• panākt dabas un resursu saglabāšanu, samazināt atkritumu rašanos un, 

ja iespējams, no tās izvairīties (profilakses princips); 
• samazināt atkritumu ietekmi uz cilvēku veselību un dabu, jo īpaši, 

samazināt kaitīgās vielas bīstamas vielas atkritumos, ievērojot 
profilakses principu;  

• nodrošināt, lai visi tie, kas rada atkritumus vai piesārņo vidi, maksātu 
par saviem nodarījumiem, ievērojot principus "kas piesārņo, tas maksā" 
un "kas ražo, tas uzņemas atbildību";  

• izveidot piemērotu infrastruktūru, izveidojot integrētu un adekvātu 
atkritumu apglabāšanas iekārtu tīklu, ievērojot tuvuma un patstāvības 
principus. 

 
Šie principi rāda atkritumu apsaimniekošanas sistēmas vēsturisko attīstību, 
sākot ar visaugstākās prioritātes piešķiršanu infrastruktūras aspektiem, tad 
pievienojot veselības un vides aspektus un, visbeidzot, integrējot dabas un 
resursu saglabāšanas jautājumus. 
 
Atkritumu pamatdirektīva definē dažādas atkritumu apstrādes formas. Tā 
izšķir starp utilizāciju (apstrādes veidi, ar ko nodrošina atkritumu 
izmantošanu, piemēram, otrreizējā pārstrādē vai sadedzināšanā ar enerģijas 
rekuperāciju) un apglabāšanu (apglabāšanas veidi, kad atkritumu resursus 
neizmanto, piemēram, sadedzināšana bez enerģijas rekuperācijas un 
ievietošana poligonos). 
 
Atkritumu apsaimniekošanas hierarhiskā struktūra tika izstrādāta Direktīvā 
75/442/EK un ES Atkritumu apsaimniekošanas stratēģijā, par visaugstāko 
prioritāti nosakot atkritumu radīšanas novēršanu, kam seko otrreizējā 

                                                
2 Komisijas paziņojums par Kopienas Atkritumu apsaimniekošanas stratēģijas 
pārskatīšanu COM(96) 399 final. Padomes 1997. gada 24. janvāra rezolūcija par 
Kopienas Atkritumu apsaimniekošanas stratēģiju. 
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pārstrāde un citi utilizācijas veidi. Optimāla apglabāšana ir šās struktūras 
pašā apakšā. 
 
ES stratēģijā arī uzsvērta vajadzība pēc  
 atkritumu pārvietošanas samazināšanas un uzlabotiem atkritumu 

transporta noteikumiem; 
 jauniem un labākiem atkritumu apsaimniekošanas līdzekļiem, piemēram, 

− reglamentējošiem un ekonomiskiem instrumentiem, 
− ticamas un salīdzināmas statistikas par atkritumiem, 
− atkritumu apsaimniekošanas plāniem, 
− tiesību aktu pienācīgas ieviešanas.  

 
Šie ir stratēģiskie līdzekļi atkritumu pamatdirektīvā noteikto uzdevumu 
izpildei. 
 
Tālāk šajā nodaļā tiks apskatīta atkritumu hierarhiskā struktūra un uzdevumi 
attiecībā uz konkrētiem atkritumu veidiem.  
 
Atkritumu veidošanās novēršana gūst aizvien lielāku nozīmi kā 
stratēģisks elements Eiropas Savienības atkritumu politikā. Ir acīmredzams, 
ka Eiropā radīto atkritumu apjoms katru gadu pieaug, un tas notiek ātrāk 
nekā ekonomiskā izaugsme. Tā kā viens no ES galvenajiem mērķiem ir 
nodrošināt ekonomisko izaugsmi un labklājību, obligāti jānodala saistība 
staro ekonomisko izaugsmi un atkritumu radīšanu. 
 
Atkritumu veidošanās novēršanas iniciatīvas pievēršas gan rūpniecībai, 
sekmējot tīrāku tehnoloģiju izmantošanu, gan skolām un mājsaimniecībām 
utt. ar plašām informācijas kampaņām. 
 
Tā kā profilaksei ir visaugstākā prioritāte starp ES atkritumu 
apsaimniekošanas principiem, jācenšas samazināt radīto atkritumu 
daudzumu. Parasti šajā sakarībā lieto divus terminus: ‘atkritumu veidošanās 
novēršana’ un ‘atkritumu daudzuma samazināšana'.  
 
ESAO konferencē 3 notika vienošanās par atkritumu daudzuma 
samazināšanas un to veidošanās novēršanas definīcijām. Kā redzams 2.2. 
attēlā, atkritumu daudzuma samazināšana ir plašāks jēdziens nekā to 
veidošanās novēršana. Atkritumu veidošanās novēršana aptver ‘profilaksi', 
‘samazināšanu to radīšanas vietā’ un ‘produktu atkārtotu izmantošanu’. 
Savukārt atkritumu daudzuma samazināšana ietver arī apsaimniekošanas 
pasākumus, ‘kvalitātes uzlabojumu’ (piemēram, bīstamo vielu satura 
samazināšanu) un ‘otrreizējo pārstrādi’.  
 
2.2. attēls: ESAO definīcijas atkritumu veidošanās novēršanai un 
atkritumu daudzuma samazināšanai 
Profilakses pasākumi Apsaimniekošanas pasākumi 

Profilakse Samazinā-
šana 
radīšanas 
vietā 

Produktu 
atkārtota 
izmantoša
na 

Kvalitātes 
uzlabošana 

Otrreizējā 
pārstrāde 

Enerģijas 
rekuperācija 

Iepriekšēja 
apstrāde 

Atkritumu daudzuma samazināšana   

 
 
Eiropas atkritumu politika uzsver šādu pasākumu stiprināšanu: 

                                                
3 “Liekot pamatu kopējai izpratnei par atkritumu daudzuma samazināšanu”, ESAO 
seminārs Berlīnē 1996. gada oktobrī. 
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 tīru tehnoloģiju un produktu veicināšana,  
 atkritumu bīstamības samazināšana,  
 tehnisku standartu noteikšana un, iespējams, visas Eiropas Kopienas 

noteikumi, lai ierobežotu dažu bīstamu vielu klātbūtni izstrādājumos,  
 atkārtotas izmantošanas un otrreizējās pārstrādes sekmēšana,  
 pareiza ekonomisko instrumentu izmantošana,  
 ekoloģiskās bilances,  
 vides auditi,  
 dzīves cikla analīze,  
 pasākumi patērētāju informēšanai un izglītošanai, kā arī ekomarķējuma 

sistēmas izveidei. 
 
2.1. lodziņš: Vislabākā prakse atkritumu daudzuma samazināšanai 
 
Anglijas un Velsas Vides aģentūra ir publicējusi Vislabāko praksi atkritumu daudzuma 
samazināšanai. Šī publikācija ir noderīga mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, 
izveidojot atkritumu daudzuma samazināšanas programmu to darbības vietās. Tā arī 
piedāvā pakāpenisku palīdzību atkritumu daudzuma samazināšanā, norādot 
visdažādākos praktiskus un pārbaudītus risinājumus.  
 
Šis dokuments ir atrodams  
http://www.environment-agency.gov.uk/commondata/105385/good_practice.pdf 

 
 
Utilizācija nozīmē atkritumu resursu izmantošanu un sekmē neskartu 
izejvielu saglabāšanu. 
 
Dažas Eiropas Savienības direktīvas ietver konkrētus mērķus attiecībā uz 
utilizāciju, otrreizējo pārstrādi un atkārtotu izmantošanu. Tās ir iepakojuma 
un izlietotā iepakojuma direktīva, direktīva par nolietotiem 
transportlīdzekļiem un direktīva par elektroiekārtu un elektronisko iekārtu 
atkritumiem. Šo direktīvu mērķi ir norādīti tabulā. 
 
3. tabula: Iepakojuma un izlietotā iepakojuma direktīva: esošie 
mērķi un ieteiktie jaunie mērķi 
Pēc svara Mērķi 94/62/EK Ieteiktie jaunie mērķi * 

Kopējais utilizācijas 
mērķis 

min. 50%, max. 65% min. 60% 

Kopējais otrreizējās 
pārstrādes mērķis 

min. 25%, max. 45% min. 55%, max.80% 

Otrreizējās pārstrādes mērķi pa materiāliem:  

 - Stikls  15% 60% 

 - Papīrs/kartons 15% 60% 

 - Metāli 15% 50% 

 - Plastika 15% 22.5% 

 - Koks - 15% 

Mērķu sasniegšana 2001. gada 30. jūnijs 2008. gada 31. decembris 
* Avots: Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas projekts, ar ko groza direktīvu 94/62/EK par 
iepakojumu un izlietoto iepakojumu  (COM (2001) 729 final) – Padomes kopējā nostāja  
6/3/2003 (OJ C107 E, 6/5/2003, p. 17). Ieteiktos jaunos mērķus var mainīt tiesību aktu 
pieņemšanas procesa laikā, un tam var sekot 
http://europa.eu.int/prelex/detail_dossier_real.cfm?CL=en&DosId=170079#348577. 
 
4. tabula: Direktīva par nolietotiem transportlīdzekļiem: mērķi 
 Atkārtotas 

izmantošanas 
Atkārtotas 
izmantošanas 
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un utilizācijas 
daudzums 

un otrreizējas 
pārstrādes 
daudzums 

Pēc transportlīdzekļa vidējā svara un gada 
2006. gadā 

85% 80% 

Pēc transportlīdzekļa vidējā svara un gada  
2015. gadā 

95% 85% 

Avots: Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 18. septembra Direktīva 2000/53/EK par 
nolietotiem transportlīdzekļiem 

 
Direktīvā par elektroiekārtu un elektronisko iekārtu atkritumiem noteikts 
mērķis, ka visvēlākais līdz 2006. gada beigām jāsasniedz obligātais 
atsevišķās savākšanas daudzums vidēji 4 kilogrami elektroiekārtu un 
elektronisko iekārtu atkritumu uz vienu iedzīvotāju gadā. Direktīvā arī 
noteikts, ka ražotājiem atsevišķi vai kopā jāizveido sistēmas šādu iekārtu 
utilizācijai un otrreizējai pārstrādei. Par utilizācijas un otrreizējās pārstrādes 
mērķu sasniegšanu ir atbildīgi ražotāji. 
 
5. tabula: Direktīva par elektroiekārtu un elektronisko iekārtu 
atkritumiem: mērķi  
 Obligātās 

utilizācijas  
daudzums 

Sastāvdaļu, 
materiāla un 
vielu atkārtotas 
lietošanas un 
otrreizējas 
pārstrādes 
obligātais 
daudzums 

Lieli mājsaimniecības aparāti un automāti, 
pēc vidējā svara vienam aparātam 

80 % 75 % 

Informācijas tehnoloģiju un 
telekomunikāciju aprīkojums un plaša 
patēriņa aprīkojums, pēc aparātu svara 

75 % 65 % 

Nelieli mājsaimniecības aparāti; 
apgaismošanas ierīces; elektriski un 
elektroniski instrumenti; rotaļlietas, atpūtas 
un sporta aprīkojums; novērošanas un 
kontroles instrumenti, pēc vidējā svara 
vienam aparātam 

70 % 50 % 

Gāzizlādes spuldzes pēc spuldžu svara - 80 % 
Mērķu sasniegšana 2006. gada 31. decembris 
Avots: Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 27. janvāra Direktīva 2002/96/EK par 
elektroiekārtu un elektronisko iekārtu atkritumiem – Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 
kopējā deklarācija saistībā ar 9. pantu. 
 
 
Apglabāšana poligonos ir pēdējā vietā atkritumu hierarhijā sakarā ar to, 
ka nenotiek atkritumu resursu utilizācija. Tomēr atkritumu apglabāšana 
poligonos paliek visizplatītākā atkritumu apstrādes metode Eiropas 
Savienībā. 
 
Poligoni var dažādi ietekmēt vidi. Viens no šiem ietekmes veidiem ir 
siltumnīcas efekta veicināšana ar metāna gāzes izdalīšanu. Infiltrāts arī var 
sabojāt gruntsūdeņus, ja nav izveidota attiecīga pamata sistēma. Citi 
ietekmes veidi ir smakas un citas tādas vispārējas neērtības iedzīvotājiem 
poligonu apkārtnē. 
 
Redzams, ka pastāv dažādi iemesli, kādēļ direktīva par atkritumu poligoniem 
(99/31/EK) cenšas samazināt bioloģiski noārdāmu sadzīves atkritumu 
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daudzumu, kas nonāk poligonos. Līdz 2016. gadam būtu jāpanāk bioloģiski 
noārdāmu atkritumu, kas nonāk poligonos, samazināšana līdz 35% no 
kopējā 1995. gadā radītā daudzuma. Tas atbilst apmēram 70 miljonu tonnu 
bioloģiski noārdāmu sadzīves atkritumu 4 novirzīšanai prom no poligoniem 
Eiropas Savienībā 2016. gadā, pieņemot, ka kopējais daudzums nepieaugs.  
 
 
 
 
 
 
 
 
6. tabula: Bioloģiski noārdāmi sadzīves atkritumi: mērķi to 
novirzīšanai prom no poligoniem 
Mērķa 
sasniegšana 

Pamatojoties uz bioloģiski noārdāmiem sadzīves atkritumiem, kas 
saražoti 1995. gadā 1, bioloģiski noārdāmi sadzīves atkritumi, kuri 
paredzēti poligoniem, jāsamazina līdz:  

2006. gada 16. 
jūlijā 

75 % 

2009. gada 16. 
jūlijā 

50 % 

2016. gada 16. 
jūlijā 

35 % 

1 vai pēdējā gadā pirms 1995. gada, par kuru ir pieejami standartizēti Eurostat dati. Avots: 
Padomes 26. aprīļa Direktīva 99/31/EK par atkritumu apglabāšanu poligonos. 
 
 
Dalībvalstis, kuras 1995. gadā (vai pēdējā gadā pirms 1995. gada, par kuru 
ir pieejami standartizēti Eurostat dati) apglabā vairāk nekā 80% no saviem 
savāktajiem sadzīves atkritumiem apglabā poligonos, var atlikt mērķu 
sasniegšanu par ne vairāk kā četriem gadiem. 
 
2.2. lodziņš: Piemērs – Atkritumu novirzīšana prom no poligoniem 
 
Nīderlandē 1995. gadā stājās spēkā Dekrēts par atkritumiem (poligonu aizliegums). 
Šajā dekrētā aizliegta tādu atkritumu apglabāšana poligonos, ko var otrreiz 
pārstrādāt / atkārtoti izmantot vai sadedzināt ar enerģijas rekuperāciju. Aizliegums 
attiecas uz sadzīves atkritumiem, papīru un kartonu, organiskajiem sadzīves 
atkritumiem un iepakojumu. Aizliegums kopš 1997. gada attiecas arī uz koka 
atkritumiem. Turklāt pastāv augsts nodoklis par atkārtoti lietojamiem vai 
sadedzināmiem atkritumiem. Lai gan sadzīves atkritumu daudzums laikā no 1995. 
līdz 1998. gadam palielinājās par 13.4%, bioloģiski noārdāmu sadzīves atkritumu 
daudzums, kas nonāca poligonos, samazinājās par vairāk nekā 50%. 1998. gadā tikai 
13.1% no bioloģiski noārdāmiem sadzīves atkritumiem nonāca poligonos.   
 
Plašākai informācijai skat. 
http://reports.eea.eu.int/topic_report_2001_15/en 

 
 
2.3 Citi saistīti ES tiesību akti 

Papildus tiesību aktiem, kas tieši attiecas uz atkritumu apsaimniekošanu, 
atkritumu apsaimniekošanas plānošanas procesā jāņem vērā arī vairākas 

                                                
4 Bioloģiski noārdāmo sadzīves atkritumu (BNSA) apsaimniekošana Eiropā, Eiropas 
Vides aģentūras ziņojums Nr. 15/2001, 6. tabula, BNSA atskaites punkts - 1995. 
http://reports.eea.eu.int/topic_report_2001_15/en.  
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citas saistītas direktīvas, kuras varētu ietekmēt lēmumus, jo īpaši, attiecībā 
uz atkritumu apsaimniekošanas iekārtu izvietošanu un darbību. Tās ir šādas: 
 
• ūdens Pamatdirektīva 2000/60/EK, ar ko izveido pamatu Kopienas rīcībai 

ūdens politikas jomā; 
• ietekmes uz vidi novērtējuma Direktīva 85/337/EEK, kurā grozījumi 

izdarīti ar Direktīvu 97/11/EK par dažu valsts un privātu projektu 
ietekmes uz vidi novērtējumu; 

• stratēģiskā vides novērtējuma Direktīva 2001/42/EK par dažu plānu un 
programmu ietekmes uz vidi novērtējumu (sīkāk iztirzāta 3.3. iedaļā); 

• biotopa Direktīva 92/43/EEK par savvaļas dzīvnieku un augu 
saglabāšanu un par dabiskajiem biotopiem. 
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3 Vispārīgi apsvērumi, izstrādājot atkritumu 
apsaimniekošanas plānu 

 
 
 
Ļoti svarīgs ir politiskais atbalsts un izpratne par vajadzību izstrādāt 
atkritumu apsaimniekošanas plānu. Ja šāds plāns jau ir, iespējams, ka to 
vajag pārskatīt. No otras puses, ja vēl jāizstrādā pirmais atkritumu 
apsaimniekošanas plāns, ir ļoti svarīgi, lai politiskajā līmenī būtu piekrišana 
šāda plāna izstrādei un būtu paredzēti pietiekami līdzekļi tā izpildei. 
Tādējādi, lai varētu veikt darbu pie atkritumu apsaimniekošanas plāna, 
ieteicams radīt politisku atbalsta punktu.  
 
Politisks atbalsta punkts nozīmē lēmumu par šādiem jautājumiem: 
 kādēļ atkritumu apsaimniekošanas plāns jāizstrādā? 
 kāda ir atkritumu apsaimniekošanas plāna darbības joma? 
 kas tiks iesaistīts šā plāna sagatavošanā? 
 kāds ir laika grafiks atkritumu apsaimniekošanas plāna pabeigšanai? 
 kāda ir tā saistība ar citiem plāniem?  

 
3.1 Plāna darbības jomas definēšana 

Pirms plānošanas sākšanas jādefinē plāna darbības joma.  
 
Tas nozīmē pievērst uzmanību šādiem jautājumiem:  
• kāds ir plāna ģeogrāfiskais diapazons? Valsts, reģionāls vai vietējs?  
• kādi atkritumu veidi plānā tiks iekļauti? Visi atkritumi, sadzīves atkritumi, 

bīstamie atkritumi, lietotais iepakojums, citi?  
• kādas nozares tiks iekļautas plānā?  
• kāds būs plāna aptvertais laikposms? Piemēram, 3, 5 vai 10 gadi?  
 
Plānā iekļaujamies atkritumu veidi un nozares 
Apsvērumiem par ietveramajiem atkritumu veidiem jānosaka radīto 
atkritumu avoti, veids un daudzums, pašreizējā savākšana, transports un 
apstrāde, kā arī iespējamās izmaiņas nākotnē. Svarīgi skaidri definēt 
atkritumu veidus. Turklāt skaidri jānosaka tie atkritumu veidi, kas ir 
prioritāri.  
 
Lēmumi par plānā iekļaujamajiem atkritumu veidiem var norādīt uz 
iekļaujamajām ekonomikas nozarēm. Lielākajā daļā valstu vietējās pārvaldes 
iestādes ir atbildīgas tikai par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu. Tomēr 
dažās valstīs vietējās pārvaldes iestādes var vai nu izvēlēties apsaimniekot 
arī rūpnieciskos atkritumus, vai arī tām var būt piešķirtas pilnvaras 
apsaimniekot visus atkritumus.  
 
Atkritumu apsaimniekošanas plāna aptvertais laikposms 
Plāna aptvertais laiks ir atkarīgs no vairākiem faktoriem. Lai to atspoguļotu, 
plānam var būt divas šādas daļas: 1. daļa, kas attiecas uz tūlītēju rīcību, un 
2. daļa, kurā aprakstīta ilgtermiņa perspektīva.   
 
Ilgtermiņa perspektīvas daļa plānā ir vajadzīga tādēļ, ka var sagaidīt 
ievērojamas grūtības, nosakot atkritumu apstrādes iekārtām vai poligoniem 
piemērotas vietas pilsētās vai to tuvumā. Turklāt būs jāpieliek lielas pūles, lai 
vietu izvēlētos, noteiktu ietekmi uz vidi, un veiktu apspriešanos ar 
sabiedrību, lai saņemtu atļauju šādu jaunu vietu iekārtošanai. Visbeidzot, 
atkritumu apsaimniekošanas iekārtas nozīmē lielus ieguldījumus, kas 
jāatgūst ilgākā laika periodā.   
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Atkritumu savākšanas izmaksas ir vairāk īstermiņa izmaksas un nozīmē 
mazākus kapitālieguldījumus. Visbiežāk tas nozīmē līgumi ar dažādiem 
līgumslēdzējiem uz ne vairāk kā pieciem gadiem. 
 
No praktiskā viedokļa plānam jāaptver pietiekami garš laikposms, lai varētu 
izvērtēt, vai plāna mērķi ir sasniegti. Tādēļ nav praktiski plānu izvērtēt pēc 
mazāk nekā trīs gadiem. Plāna darbības ilgums var atspoguļot arī citus, 
varbūt politiska rakstura, apsvērumus, piemēram, periods starp vietējām 
vēlēšanām.  
 
Tādēļ optimālais atkritumu apsaimniekošanas plāna ilgums, lai varētu 
izvērtēt tā rīcības daļu, būtu trīs līdz pieci gadi.  
 
3.2 Plānošanas procesa dalībnieki 

Nolūks dažādo ieinteresēto personu un plašākas sabiedrības iesaistei 
plānošanas procesā ir nodrošināt piekrišanu atkritumu apsaimniekošanas 
politikai kopumā un panākt ieguldījumu tās uzdevumu izpildē. Tas jādara, 
ievērojot dažādos attiecīgās administrācijas līmeņus, atspoguļojot kultūras 
tradīcijas un politisko organizāciju. 
 
Izstrādājot atkritumu apsaimniekošanas plānu, starp vispārējiem 
apsvērumiem skaidri jānorāda, kas piedalīsies dažādajos plānošanas procesa 
posmos, kā arī kā un kad administrācija / lēmumu pieņēmēji šīs personas 
piesaistīs. 
 
Sabiedrības iesaiste ir noteikta Direktīvā 2001/42/EK par ietekmes uz vidi 
stratēģisko novērtējumu, kura attiecas uz atkritumu apsaimniekošanas 
plāniem (skat. 3.3. iedaļu). Tas arī ir saskaņā ar ANO Eiropas Ekonomikas 
komisijas Konvenciju par piekļuvi informāciju, sabiedrības līdzdalību lēmumu 
pieņemšanā un piekļuvi tiesai vides jautājumos (“Ārhusas konvencija”). 
Konvenciju ir parakstījušas 40 valstis un ratificējušas 22 valstis. Eiropas 
Savienība un tās 15 dalībvalstis Konvenciju ir parakstījušas, un tā ir stājusies 
spēkā 2001. gada 30. oktobrī.  
 

3.1. lodziņš: Ārhusas konvencijas mērķis 
 
Lai veicinātu visu šo un nākamo paaudžu katras personas tiesības dzīvot tādā vidē, 
kas ir piemērota viņa vai viņas veselībai un labsajūtai, Puses garantē tiesības uz 
piekļuvi informācijai, sabiedrības līdzdalību lēmumu pieņemšanā un piekļuvi tiesai 
vides jautājumos saskaņā ar šīs konvencijas noteikumiem. 
 
Pilns konvencijas teksts ir pieejams http://www.unece.org/env/pp/treatytext.htm 

 
 
Piekļuve vides informācijai un sabiedrības līdzdalība 
Šobrīd Ārhusas konvenciju Eiropas Savienībā ievieš ar divām direktīvām.  
 
Direktīva par sabiedrības piekļuvi vides informācijai izveido režīmu, kā valsts 
iestādes rīkojas ar lūgumiem pēc piekļuves vides informācijai. Tā arī ļauj 
izplatīt vides informāciju sabiedrībai un nosaka obligātās prasības attiecībā 
uz šīs informācijas saturu. 
 
Direktīva par sabiedrības līdzdalību ievieš procedūru apspriedēm ar 
sabiedrību, sastādot plānus un programmas attiecībā uz vidi, tostarp 
atkritumu apsaimniekošanas plānus. Tajā nosaka apspriešanās nolūkos 
sabiedrībai sniedzamās informācijas veidu, kā arī saprātīgus termiņus, lai 
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nodrošinātu iespējami savlaicīgu efektīvu sabiedrības iesaisti lēmumu 
pieņemšanā vides jautājumos. 
 
3.2. lodziņš  
 
Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 28. janvāra Direktīva 
2003/4/EK par sabiedrības piekļuvi vides informācijai un par Padomes 
Direktīvas 90/313/EEK atcelšanu 
 
http://europa.eu.int/eur-lex/en/dat/2003/l_041/l_04120030214en00260032.pdf 
 
Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 26. maija Direktīva 
2003/35/EK, ar ko paredz sabiedrības iesaisti attiecībā uz dažādu plānu 
un programmu izstrādāšanu saistībā ar vidi un ar ko attiecībā uz 
sabiedrības līdzdalību un piekļuvi tiesai groza Padomes Direktīvas 
85/33/EEK un 96/61/EK 
 
http://europa.eu.int/eur-lex/en/dat/2003/l_156/l_15620030625en00170024.pdf 
 
 
 
Kam jābūt iesaistītam plānošanas procesā? 
Atkritumu apsaimniekošanas plānošanas procesa dalībniekiem jābūt  
visdažādākajām ieinteresētajām personām, lai aptvertu visus svarīgos 
aspektus. Var piesaistīt  
• politiskā un administratīvā līmeņa pārstāvjus (valdības iestādes, 

reģionālās iestādes, pašvaldības); 
• speciālistus atkritumu jomā; 
• atkritumu apsaimniekošanas nozares pārstāvjus (savākšana, otrreizējā 

pārstrāde, kompostēšana, biogāze, sadedzināšana un apglabāšana 
poligonos); 

• rūpniecības nozaru, rūpniecības un tirdzniecības organizāciju pārstāvjus; 
• patērētāju padomju / asociāciju pārstāvjus; 
• NVO.  
 
Plānošanas procesā var iesaistīt vēl arī citas personas. 
 
Kā dalībnieki jāiesaista? 
Obligāta prasība ir nodot atkritumu apsaimniekošanas plānu sabiedrības 
apspriešanai. Konsultācijas var notikt rakstveidā, ja plāna projektu saņem 
tikai visnozīmīgākās attiecīgās personas (piemēram, iepriekš minētie 
dalībnieki) un viņiem tiek dots zināms laiks, lai par to sniegtu savus 
komentārus.  
 
Plāna projektu var darīt pieejamu sabiedrībai arī ievietojot to internetā, un 
tādējādi tas ir pieejams visur – gan pilsētu domēs, gan bibliotēkās. To var 
pavadīt aicinājums visiem iedzīvotājiem izteikt savus komentārus par plāna 
projektu.  
 
Dziļāka pieeja būtu izveidot augsta līmeņa padomdevēju komiteju un darba 
grupu.  
 
Padomdevējas komitejas uzdevums ir vadīt plānošanas procesu kopumā un 
sniegt savu ieguldījumu atkritumu apsaimniekošanas plānā svarīgos 
jautājumos, piemēram, nosakot prioritāros atkritumu veidus, izstrādājot reāli 
izpildāmus uzdevumus un veicot pasākumus plāna īstenošanai. 
Padomdevējai komitejai var pat piešķirt ietekmīgāku lomu, padarot to par 
vadības komiteju. Tajā jābūt kompetento iestāžu pārstāvjiem (piemēram,  
vides, finanšu, enerģētikas un rūpniecības nozarēs), pārstāvjiem no vietējām 
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/ reģionālajām iestādēm, atkritumu apsaimniekošanas nozares, rūpniecības, 
patērētājiem un NVO.  
 
Darba grupas nolūks ir vadīt visu praktisko darbu datu savākšanā, esošās 
situācijas analīzē, iespējamo problēmu noteikšanā, uzdevumu priekšlikumu 
sagatavošanā, dažādo ieviešanas pasākumu seku paredzēšanā, utt., kā arī, 
protams, atkritumu apsaimniekošanas plāna projekta sagatavošanā. Darba 
grupai arī jādarbojas kā padomdevējas komitejas sekretariātam. Starp darba 
grupas dalībniekiem noteikti jābūt pārstāvjiem no kompetentās iestādes 
(piemēram, valsts Vides aizsardzības aģentūras vai reģionālas iestādes), un 
tajā var būt arī pārstāvis no vietējās / reģionālās pārvaldes iestādes (ja 
sastāda valsts vai reģionālu plānu), ka arī pārstāvis no atkritumu 
apsaimniekošanas nozares.  
 
Padomdevējai komitejai un darba grupai jānosaka darba uzdevumi. Turklāt 
šie darba uzdevumi jānosaka pirms abu grupu izveidošanas, lai izvairītos no 
darba pārklāšanās un nesakritībām organizatoriskajā struktūrā.   
 
Papildus padomdevējai komitejai un darba grupai līdzdalību plānošanas 
procesā var paplašināt ar dažādiem semināriem. Var veidot ievadsemināru, 
lai radītu savstarpēju izpratni par atkritumu problēmām un vajadzību pēc 
rīcības. Semināra programmā var iekļaut prezentāciju par tābrīža situāciju, 
radītajiem atkritumu daudzumiem, to apstrādes ietekmi uz vidi un apstrādes 
jaudu. Šāds seminārs arī būtu iespēja gūt idejas atkritumu 
apsaimniekošanas nozares tālākai attīstībai, prioritārajiem atkritumu veidiem 
un ieteikumiem attiecībā uz uzdevumiem.  
 
Seminārus var veidot arī tālāk darba procesā, kad plāna projekts jau ir daļēji 
gatavs un tajā ir ierakstīti ieteikumi attiecībā uz uzdevumiem nākotnē. 
Parasti ieinteresētās personas interesē arī plāna ieviešanas pasākumi. 
Kopumā šādu semināru galvenie mērķi ir gūt idejas no ieinteresētajām 
personām un apmainīties ar informāciju par atkritumu apsaimniekošanas 
aspektiem.  
 
Visbeidzot, vēl viena iespēja ir izveidot vai nu darba grupas, vai seminārus 
par konkrētiem atkritumu veidiem. Tas var būt svarīgi attiecībā uz 
prioritāriem atkritumu veidiem, “jauniem” tādu atkritumu veidiem, kuri 
iepriekš nav savākti vai apsaimniekoti, vai gadījumos, kad attiecībā uz kādu 
atkritumu veidu nepieciešamas radikālas izmaiņas.  
 
 
3.3. lodziņš: Piemērs – līdzdalība reģionāla atkritumu apsaimniekošanas 
plāna izstrādē 
 
Skotijas Valsts atkritumu apsaimniekošanas stratēģija tika pieņemta 1999. gada 
beigās. Lai šo stratēģiju īstenotu, jāizstrādā reģionālie atkritumu apsaimniekošanas 
plāni katram no vienpadsmit reģioniem. Tad reģionālie atkritumu apsaimniekošanas 
plāni tiks integrēti, veidojot vienu veselu plānu visai Skotijai.  
 
Izstrādājot reģionālos atkritumu apsaimniekošanas plānus, tika izveidota atkritumu 
apsaimniekošanas reģiona stratēģijas grupa, kurā darbojās vietējo pārvaldes iestāžu, 
atkritumu apsaimniekošanas nozares, atkritumu ražotāju un vietējo rūpniecības 
uzņēmumu tīkla pārstāvji.  
 
Katra reģionālā atkritumu apsaimniekošanas plāna  statuss un konsultāciju process 
attiecībā uz katru plānu bija pieejams sabiedrībai Skotijas Vides aizsardzības 
aģentūras tīmekļa vietnē http://www.sepa.org.uk/ 
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Sabiedrības apziņas veidošana 
Atkritumu apsaimniekošanas plāna sabiedriska apspriešana var būt 
sabiedrības apziņas veidošanas pasākumu neatņemama sastāvdaļa. Tomēr 
sabiedrības apziņas veidošana ir plašāks jēdziens nekā tikai komentāri par 
plānu projektiem, un tas ir nozīmīgs faktors, sabiedrībai dodot savu 
piekrišanu atkritumu apsaimniekošanas jautājumos.  
 
Sabiedrības apziņas veidošana sīkāk aprakstīta 5.4. iedaļā par iespējamajiem 
pasākumiem atkritumu apsaimniekošanas plāna ieviešanā.  
 
3.3 Dažu plānu un programmu ietekmes uz vidi 
novērtējums 

Direktīva par dažu plānu un programmu ietekmes uz vidi novērtēšanu 
attiecas uz plāniem un programmām, kas varētu ievērojami ietekmēt vidi un 
ko ir sagatavojušas un pieņēmušas kompetentās iestādes.  
 
Ietekmes uz vidi novērtējums automātiski vajadzīgs attiecībā uz plāniem un 
programmām, kas ir izstrādātas pilsētu un valsts plānošanā, zemes 
izmantošanai, transportā, enerģētikā, atkritumu apsaimniekošanā, ūdens 
apsaimniekošanā, rūpniecībā, telekomunikācijās, lauksaimniecībā, 
mežsaimniecībā, zivsaimniecībā un tūrismā. Pirms plāna vai programmas 
pieņemšanas vai to iesniegšanas likumdošanas procesā attiecīgās dalībvalsts 
kompetentajai iestādei jāveic ietekmes uz vidi novērtējums un pēc 
apspriešanās ar kompetentajiem vides dienestiem jāsagatavo vides 
ziņojums.  
 
Plāna vai programmas projekts un vides ziņojums jāiesniedz par vidi 
atbildīgajām iestādēm un jādara pieejams sabiedrībai. Šīm iestādēm un 
sabiedrībai jāspēj izteikt savs viedoklis par plāna vai programmas projektu 
pirms to pieņemšanas vai iesniegšanas likumdošanas procesā.  
 
3.4. lodziņš: Plašāka informācija par dažu plānu un programmu ietekmes 
uz vidi novērtējumu 
 
2001. gada 27. jūnija Direktīva 2001/42/EK par dažu plānu un programmu ietekmes 
uz vidi novērtējumu: 
 http://europa.eu.int/eur-
lex/pri/en/oj/dat/2001/l_197/l_19720010721en00300037.pdf 
 
Eiropas Komisijas ietekmes uz vidi novērtējuma tīmekļa vietne:  
http://europa.eu.int/comm/environment/eia/home.htm 
 
 
 
3.4 Plānošanas procesa grafiks 

Jāizstrādā grafiks, kurā parādīts paredzamais dažādo posmu ilgums un 
atkritumu apsaimniekošanas plāna sastādīšanas iespējamais termiņš. Grafikā 
arī jāparedz sabiedriskā apspriešana, kas var būt ilgstošs process.  
 
Kopumā viss plānošanas process varētu aizņemt apmēram 18 mēnešus, bet 
tas var mainīties atkarībā no apstākļiem.  
 
Grafikā jāietver arī norādes par lēmumiem, kas katrā posmā jāpieņem, un 
iespējamie semināru laiki.  
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3.5 Saistība ar citiem plāniem un politikām 

Atkritumu apsaimniekošanas plānošanai jābūt vispārējās valsts plānošanas 
sistēmas neatņemamai sastāvdaļai, gan lai nodrošinātu plašāku pieeju 
ilgtspējīgai attīstībai, gan lai sasniegtu atkritumu apsaimniekošanas plānos 
noteiktos vispārējos mērķus. Vairākas plānošanas jomas ir tieši saistītas ar 
atkritumu apsaimniekošanas plānošanu un tās rūpīgi jāņem vērā, lemjot par 
atkritumu apsaimniekošanas plāna apjomu un saturu. 
 
Teritorijas plānošana 
Noteikumi attiecībā uz teritorijas plānošanu, kas regulē visu konkrētas 
teritorijas attīstību, var ietekmēt vietējo situāciju atkritumu 
apsaimniekošanā. Šādi noteikumi var ietvert īpašas prasības atkritumu 
apstrādes vai apglabāšanas iekārtu atļaušanai, un tajos var būt noteikts, ka 
jānodrošina laba darbības kontrole. Tāpat jāņem vērā arī valsts tiesību akti 
attiecībā uz privatizāciju. 
 
Visaptveroša plānošana, paredzot zemes izmantošanu konkrētiem nolūkiem, 
nosaka privāto un valsts darbību uz tās un ļauj izvairīties no nesakritībām 
starp dažādiem pasākumiem un zemes izmantošanu. 
 
Vides plānošana 
Atkritumu apsaimniekošanas plānošanai ir cieša saistība ar vides plānošanu 
kopumā. No vienas puses, atkritumu apsaimniekošanas plānošana ir daļa no 
kopējās plānošanas, lai nodrošinātu konkrētu vides mērķu sasniegšanu, bet 
no otras puses, atkritumu apsaimniekošanas plāna mērķus var sasniegt tikai 
tad, ja visiem atkritumu apsaimniekošanas pasākumiem ir noteikti un tiek 
kontrolēti vides standarti. 
 
Enerģētikas plānošana 
Atkritumu apstrādes vietas var būt arī spēkstacijas, sadedzināšanas iekārtas 
un biogāzes vai citas rūpnieciskas iekārtas, kurās atkritumus izmanto par 
degvielu. Lai izmantotu tur saražoto enerģiju, tās jāintegrē vienotā 
enerģētikas plānošanā. Enerģijas ražošana sadedzināšanas vai biogāzes 
iekārtās pat var būt daļa no pasākumiem klimata politikas mērķu 
sasniegšanā.  
 
Cilvēku veselība 
Atkritumi bieži satur dažādas ķīmiskas vielas, kas var kaitēt cilvēka veselībai. 
Kā piemērus var minēt bīstamos atkritumus, sadzīves atkritumus un 
atkritumus no enerģijas ražošanas un lauksaimniecības. Dažas vielas var būt 
nepamanāmas vai savienotas kopā ar citām kādos izstrādājumos vai kādā 
atkritumu veidā. Šie jautājumi jāiekļauj gan sabiedrības veselības plānošanā, 
gan atkritumu apsaimniekošanas plānošanā.  
 
Arodveselība 
Atkritumu savākšana un apstrāde var nopietni ietekmēt arodveselību, tādēļ 
sākotnējā plānošanas posmā liela uzmanība jāpievērš tam, lai izvairītos no 
negatīvas ietekmes uz darbiniekiem. Plānojot savākšanas sistēmas, īpaša 
uzmanība jāpievērš tam, lai izvairītos no smagumu celšanas un piepūles, 
cilājot konteinerus. Rūpīgi jāpievēršas arī arodveselības apstākļiem 
sadedzināšanas, kompostēšanas vai otrreizējās pārstrādes iekārtās.  
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Kontrolsaraksts 
 
Ieteicams izveidot komisiju ar skaidri noteiktu atbildību par veicamo darbu.  
 
1. Vai pastāv politiskā izpratne un atbalsts atkritumu apsaimniekošanas plānošanas 

procesam?  
 
2. Vai šim procesam ir piešķirti pietiekami līdzekļi? 
 
3. Atkritumu apsaimniekošanas plāna apjoms: 

 kāds ir plāna ģeogrāfiskais diapazons? Valsts, reģionāls vai vietējs?  
 kādi atkritumu veidi tiks iekļautas plānā? Visi atkritumi, sadzīves atkritumi, 

bīstamie atkritumi, izlietotais iepakojums, citi?  
 kādas nozares tiks iekļautas plānā?  
 kāds ir plāna aptvertais laikposms? Piemēram, 3, 5 vai 10 gadi?  

 
4. Vai ir noteikti plānošana procesa dalībnieki? Vai tie ietver pārstāvjus no valsts 

iestādēm, vietējām pārvaldes iestādēm, speciālistus atkritumu jautājumos, 
pārstāvjus no atkritumu apsaimniekošanas nozares un atkritumus ražojošajām 
rūpniecības nozarēm, kā arī no NVO? 

 
5. Vai ir noteikts laika grafiks atkritumu apsaimniekošanas plāna izstrādei? Darba 

termiņiem jābūt reāli izpildāmiem. 
 
6. Vai ir ņemta vērā saistība starp atkritumu apsaimniekošanas plānu un citiem 

plāniem (piemēram, teritorijas plānošana, enerģētikas plānošana, utt.)? Vai tie 
skar kādus elementus atkritumu apsaimniekošanas plānā?   
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4 Statuss 
 
 
 
Lai noteiktu atkritumu apsaimniekošanas plāna uzdevumus un novērtētu 
iepriekšējā plāna, ja tāds ir bijis, uzdevumu izpildi, statusa ziņojumā 
jāparāda tābrīža situācija. Statusa ziņojums kalpo par atskaites punktu, un 
tajā parādās vajadzība pēc sistēmas tālākas attīstības. Statusa ziņojums 
turklāt ir vajadzīgs, lai varētu redzēt sasniegto iepretim iepriekš noteiktajiem 
uzdevumiem.  
 
Pastāvošā atkritumu savākšanas un apstrādes sistēma jāapraksta no fiziskā, 
finansiālā un organizatoriskā viedokļa. Tādēļ pastāvošās sistēmas statusa 
analīze ļauj secināt, vai tā atbilst jau nospraustajiem uzdevumiem, 
piemēram, kopējais plānotais otrreizējās pārstrādes daudzums, dažādu 
atkritumu savākšana vai dažādu vides standartu panākšana atkritumu 
apsaimniekošanas iekārtās, utt. Statusa ziņojumu parasti sastāda 
administratīvās iestādes sadarbībā ar dažādajām iesaistītajām pusēm 
pastāvošajā atkritumu apsaimniekošanas sistēmā.  
 
Statusa ziņojuma sagatavošanai jāsavāc informācija un jāsniedz vispārējs 
pārskats par atkritumu avotiem, daudzumu, veidiem, savākšanu, transportu, 
apstrādi un apglabāšanu, kā arī par pastāvošās atkritumu apsaimniekošanas 
sistēmas struktūru.  
 
Statusa ziņojuma pamatlīnijas valsts, reģionālajā un vietējā līmenī atšķirsies, 
jo atšķirsies vajadzība pēc kādas konkrētas informācijas. Valsts līmenī svarīgi 
ir kopējie dati, kamēr reģionālais / vietējais statusa ziņojums būs konkrētāks 
visos tā aspektos. Tādēļ reģionālajos / vietējos statusa ziņojumos norāda, 
piemēram, dažādajās nozarēs radīto un dažādās iekārtās apstrādāto 
atkritumu daudzumu un veidu, attiecīgajā apgabalā esošo iekārtu jaudu un 
raksturīgus reģionālos / vietējos apstākļus saistībā ar uzņēmējdarbības 
struktūru vai dabas apstākļiem.  
 
Sastādot statusa ziņojumu, vispirms jāsavāc dati un informācija. Tad 
jāapraksta pastāvošā sistēma, norādot arī jomas, kur tā būtu jāuzlabo. 
Treškārt, jānovērtē pastāvošās atkritumu apsaimniekošanas sistēmas 
darbība.  
 
Gan statusa, gan plānošanas daļu var strukturēt atbilstīgi atkritumu avotiem 
(dažādas darbības konkrētajā apgabalā, kuru rezultātā veidojas atkritumi), 
atkritumu veidiem (materiāli, no kā šie atkritumi sastāv) un to 
apsaimniekošanas iespējām (piemēram, savākšana, šķirošana, apstrāde un 
apglabāšana).  
 
4.1 Atkritumu daudzums 

Lai statusa ziņojums būtu pēc iespējas adekvāts un precīzs, ir svarīgi, lai 
tiktu izmantoti precīzi un derīgi dati un informācija. Visu datu savākšana 
parasti ir liels darbs. Tādēļ jau iespējami agri plānošanas procesā ieteicams 
uzsākt datu savākšanas sistēmu izveidi. Procesa sākumā varētu būt grūti 
iegūt uzticamus datus. Tādā gadījumā var paļauties uz aptuvenu 
novērtējumu. 
 
Galvenokārt ir vajadzīga informācija un dati par atkritumu daudzumu 
 pa atkritumu avotiem; 
 pa atkritumu veidiem; 
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 atkritumu apsaimniekošanas procesā: to radīšana, savākšana, 
transports, šķirošana, apstrāde un apglabāšana. 

 
Nosakot atkritumu avotus, var veikt tiešas sabiedrības apziņas veicināšanas 
kampaņas un atkritumu veidošanas novēršanas programmas, kas vērstas uz 
tiem avotiem, no kuriem nāk vislielākais atkritumu daudzums vai 
visbīstamākie atkritumi. Vienlaikus tas rada pamatu konkrētiem noteikumiem 
attiecībā uz konkrētiem atkritumu veidiem un atkritumu radītājiem. 
Visbeidzot, tā var uzlabot pārbaužu un ieviešanas efektivitāti. 
 
4.1. lodziņš: Atkritumu avotu piemēri 
 
 Mājsaimniecības 
 Municipālie dienesti 
 Rūpniecība 
 Lauksaimniecība/mežsaimniecība 
 Iestādes, tirdzniecība un biroji 
 Būvniecība un nojaukšana 
 Spēkstacijas  
 Raktuves 
 Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas 
 Atkritumu apstrādes iekārtas 

 
Pievēršoties atsevišķiem atkritumu veidiem, var iegūt informāciju par dažādu 
atkritumu veidu daudzumu un sastāvu. Tādējādi attiecīgās iestādes gūst 
priekšstatu stratēģisko uzdevumu noteikšanai katram atkritumu veidam, kā 
arī attiecībā uz apstrādes metodēm nākotnē un uzdevumu izpildei 
vajadzīgajām iekārtām. Piemēram, direktīvā par iepakojumu un izlietoto 
iepakojumu ir noteikti dažādi mērķi vairākiem iepakojumu materiālu veidiem.  
 
4.2. lodziņš: Atkritumu veidu piemēri 
 
ES prioritārie atkritumu veidi: 
 sadzīves atkritumi  bīstamie atkritumi 
 izlietotais iepakojums  nolietoti transportlīdzekļi 
 riepas  veselības aprūpes 

atkritumi 
 elektroiekārtu un elektronisko iekārtu 

atkritumi 
 atkritumeļļas 

 būvniecības un nojaukšanas atkritumi  notekūdeņu dūņas 
 
Citi atkritumu veidi: 

 

 organiskās atliekas (dārzu atkritumi)  pārtikas un organiskie 
atkritumi 

 kartons  papīrs 
 plastmasa  tekstilizstrādājumi 
 dzelzs  inertie atkritumi 
 citi metāli  baterijas 
 lauksaimniecības atkritumi  lielgabarīta atkritumi 
 rūpniecības atkritumi  kalnrūpniecības 

atkritumi 
 
Pastāvošās atkritumu apsaimniekošanas sistēmas statuss un tās apraksts 
ļauj formulēt vajadzības attiecībā uz projektu, jaudu un jaunām iniciatīvām. 
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Tāpat ir arī svarīgi un, atbilstīgi atkritumu pamatdirektīvai, ir pienākums 
norādīt atkritumu apjomu dažādajos procesos (atkritumu ražošana, 
savākšana, transports, šķirošana, apstrāde un apglabāšana). Tas ir 
galvenokārt tādēļ, lai varētu novērtēt, vai esošā atkritumu apsaimniekošanas 
iekārtu jauda ir pietiekama. 
 
 
4.3. lodziņš: Vietējā un  / vai reģionālā atkritumu apsaimniekošanas 
sistēma 
 
Izstrādājot vietējo vai reģionālo atkritumu apsaimniekošanas plānu, jāietver esošās 
atkritumu apsaimniekošanas sistēmas sīks apraksts. Vietējās sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanas sistēmas aprakstā var ietvert, piemēram, vismaz šādus datus: 
 
 savākšanas aprīkojums (tvertnes, transportlīdzekļi); 
 transports (loģistika, apstrādes iekārtu atrašanās vieta); 
 nogādāšanas / šķirošanas iekārtas; 
 apstrādes iekārtu veidi (piemēram, poligoni, sadedzināšanas iekārtas); 
 otrreizējā pārstrāde, ko vada gan valsts iestādes, gan privātas organizācijas 

(piemēram, Sarkanais Krusts);  
 maksājumu režīmi; 
 noteikumi (valsts un vietējie). 

 
 
Datu un informācijas savākšanas metodes 
Izstrādājot valsts atkritumu apsaimniekošanas plānu, ir galvenokārt divas 
šādas datu un informācijas savākšanas metodes: 
 vietējo pārvaldes iestāžu ziņojumi; 
 galvenie skaitļi no vietējām aptaujām vai izlases veida pārbaudēm.  

 
Galvenie skaitļi var attiekties uz atkritumu daudzumu uz vienu iedzīvotāju, 
konkrētā rūpniecības nozarē, bīstamo atkritumu daudzums uz vienu 
strādnieku elektrorūpniecībā, stikla un papīra daudzums sadzīves atkritumos, 
cietie atkritumi, utt. Valsts atkritumu apsaimniekošanas plānā bieži ir dati, 
kas savākti ar abām metodēm. 
 
4.4. lodziņš: Piemērs – stāvoklis ar atkritumu veidiem un daudzumiem 
 
Somijas Atkritumu apsaimniekošanas plānā (1998-2005) statusa ziņojumā ir 
pārskats par atkritumu situāciju Somijā, kurā izmantoti gan dati, ko savākušas 
vietējās pārvaldes iestādes, gan arī dati, kas iegūti aprēķinos ar galvenajiem 
skaitļiem. Piemēram, ir konkretizēta atkritumu utilizācija pa atkritumu avotiem un 
to veidiem, rūpnieciskie atkritumi, ko katru gadu saražo rūpniecībā, un ražošanas 
atkritumi pa nozarēm. 
 
Kopējie atkritumu daudzumi, kas katru gadu tiek saražoti Somijā, ir norādīti par 
šādiem atkritumu veidiem: 
 kalnrūpniecības atkritumi; 
 lauksaimniecības atkritumi; 
 rūpniecības atkritumi; 
 būvniecības atkritumi; 
 atkritumi no enerģijas un ūdens piegādes; 
 sadzīves atkritumi; 
 notekūdeņu dūņas; 
 bīstamie atkritumi. 

 
Pārskats angliski atrodams 
http://www.vyh.fi/eng/orginfo/publica/electro/waste/waste.pdf 
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Valsts mēroga plānā galvenajos pieņēmumos (skat. 5.1. iedaļu) var savākt 
statistikas datus, piemēram, par demogrāfiskās situācijas attīstību. Šāda 
informācija parasti atrodas valsts vai reģionālo / vietējo iestāžu rīcībā un to ir 
viegli iegūt. 
 
Specifisku datu un informācijas vākšana vietējam / reģionālam atkritumu 
apsaimniekošanas plānam bieži nozīmē mērījumu veikšanu tieši ar konkrēto 
atkritumu veidu. Šiem mērījumiem var būt dažādas sarežģītības pakāpes. Ja 
atkritumus iespējams nosvērt, tas, protams, ir visprecīzākais veids, kā 
noteikt to daudzumu. Ja šādi tieši mērījumi nav iespējami, var veikt 
aprēķinus, pamatojoties uz datiem no lietošanā esošā aprīkojuma (iztukšoto 
tvertņu skaits, apstrādes vietā ierodošos kravas automašīnu skaits, utt.). 
 
Daļu vajadzīgās informācijas var sniegt kompetentās vietējās iestādes, 
atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumi un uzņēmumi, kas rada atkritumus 
vai veic to otrreizējo pārstrādi. To rīcībā bieži ir svarīga informācija par 
savākto, pārstrādāto vai apstrādāto atkritumu daudzumu un sastāvu. Tiem 
arī ir informācija par apstrādes izmaksām, utml. 
 
Var savākt arī statistisko informāciju par 
 iedzīvotāju skaitu; 
 teritorijas, kurā atkritumus savāc, ģeogrāfisko lielumu, sadalot to 

dzīvojamajos, rūpnieciskajos un tirdznieciskajos rajonos; 
 galveno nozaru un darbību skaitu un apjomu, kurās tiek radīti atkritumi  

(rūpnieciskās ražotnes, tirdzniecības uzņēmumi, tostarp lauksaimniecība, 
tūrisms); 

 ikgadējo atkritumu daudzumu un to sastāvu, analizējot pa sezonas 
izmaiņām. 

 
4.5. lodziņš: ES atkritumu statistikas regula 
 
Nepilnīgi un gandrīz nesalīdzināmi dati par atkritumiem sakarā ar dažādu definīciju  
un apsekojuma metožu izmantošanu – šo problēmu nākotnē varēs daļēji atrisināt ar 
jauno ES regulu par atkritumu statistiku. Trīs regulas pielikumos aprakstīts, kādi dati 
jāsavāc, kā arī savākšanas metodes.  
 
Galvenā statistika saistībā ar atkritumu statistikas regulu tiks norādīta divās 
galvenajās tabulās – atkritumu ražošanas tabulā (saskaņā ar NACE klasifikāciju un 
atkritumu statistikas nomenklatūras ‘V2’ klasifikāciju atkritumiem un bīstamajiem 
atkritumiem) un atkritumu apsaimniekošanas tabulā (otrreizēja pārstrāde, 
sadedzināšana ar enerģijas rekuperāciju, sadedzināšana bez enerģijas rekuperācijas 
un apglabāšana poligonos).  
 
Atkritumu statistikas regula tika pieņemta 2002. gada 25. novembrī un stājās spēkā 
2002. gada 29. decembrī. Tādējādi pirmais datu savākšanas atsauces gads ir 
2004. gads, un tas nozīmē, ka pirmie dati tiks publicēti ne ātrāk par 2006. gadu. 
 
ES dalībvalstis līdz šim ir izmantojušas dažādas apsekojuma metodes un atkritumu 
definīcijas statistikā. Jaunā regula ieviesīs lielāku saskaņotību informācijā par 
atkritumiem Eiropas Savienībā.  
 
Atkritumu statistikas Regula Nr. 2150/2002 ir pieejama 
http://europa.eu.int/eur-lex/en/oj/2002/l_33220021209en.html 

 
 
4.2 Atkritumu savākšana un apstrāde 

Vispirms ir jāapraksta pastāvošā atkritumu savākšanas sistēma un apstrādes 
iekārtas, lai izveidotu pārskatu par savāktajiem un pārstrādātajiem atkritumu 
veidiem. Otrkārt šāds apraksts ļauj noteikt, kur vajadzīgi uzlabojumi.  
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Aprakstā var iekļaut visu veidu atkritumu savākšanas sistēmas un, ja 
iespējams, norādīt arī tos, kas par šo savākšanu ir atbildīgi. Tas ir īpaši 
svarīgi attiecībā uz tiem atkritumu veidiem, kur ES direktīvās ir noteikti 
savākšanas un / vai otrreizējās pārstrādes / utilizācijas mērķi.  
 
Valsts līmenī savākšanas sistēmu apraksts ir vispārējs īss uzmetums par 
esošajām sistēmām, kamēr reģionālajā  / vietējā līmenī tas var būt diezgan 
sīki izstrādāts, piemēram, daudzstāvu mājās darbojas viena savākšanas 
sistēma, bet ģimeņu mājās – cita.  
 
Atkritumu apsaimniekošanas iekārtas bieži sastāv no daudzām dažādām 
apstrādes iekārtām, piemēram, sadedzināšana iekārtas, poligoni un dažādas 
otrreizējās pārstrādes vietas (tostarp kompostēšanas elementi). 
 
Sistēmas aprakstā jāietver katras iekārtas tābrīža faktiskā izmantošana, 
jauda un apstrādes finanšu aspekti. Aprakstā jāietver gadā apstrādātais 
daudzums katram atkritumu veidam, iekārtu maksimālā jauda, to 
paredzamais darbības ilgums, katra atkritumu veida apstrādes izmaksas, utt. 
Jāapraksta arī paplašināšanas vai atjaunošanas plāni. Informāciju var gūt ar 
anketām vai iekārtu apmeklējumos.   
 
4.3 Ekonomika un finansēšana 

Lai nodrošinātu atkritumu apsaimniekošanas sistēmas nepārtrauktu attīstību, 
tiek tērēti ievērojami līdzekļi, un visā Eiropā pastāv vairākas finansēšanas  
metodes. Savākšanu un transportu, apstrādes iekārtas un poligonus finansē 
un vada privātuzņēmumi, valsts uzņēmumi, uzņēmumi ar valsts kapitāla daļu 
un vairāku pašvaldību kopuzņēmumi. 
 
Šajās vadlīnijās nav iespējams izdarīt konkrētus ieteikumus šajā jomā. 
Tomēr plānu finanšu sadaļā ir svarīgi ietvert dažus galvenos skaitļus attiecībā 
uz plāna ekonomisko pusi. Šāda informācija ir būtiska, cenšoties paredzēt 
finanšu sekas ieteiktajām izmaiņām esošajā atkritumu apsaimniekošanas 
sistēmā.   
 
Valsts plānā var ietvert galvenos skaitļus attiecībā uz atkritumu savākšanu 
un apstrādi visā valstī, piemēram, atkritumu apglabāšanas poligonos kopējās 
izmaksas visā valstī, vidējo cenu vienas azbesta atkritumu tonnas 
apglabāšanai poligonā vai augstāko un zemāko cenu makulatūras 
atdalīšanai. Valsts plānā / stratēģijā parasti nav iespējams sniegt precīzu 
ekonomisko jautājumu izklāstu. 
 
Toties reģionālā / vietējā mēroga plānā jāietver jaunākā informācija par 
iestāžu administratīvajām izmaksām, atkritumu savākšanas, transporta, 
atdalīšanas, apstrādes un galīgās apglabāšanas izmaksām. Tas ietver šādus 
skaitļus: 
 
• vienas atkritumu tonnas apstrādes cena dažādās apstrādes iekārtās 

(poligons, sadedzināšana, atdalīšana, utt.); 
• izmaksas saistībā ar vienas atkritumu tonnas savākšanu, sadalot to pa 

savākšanas metodēm un atkritumu veidiem; 
• izmaksas saistībā ar vienas atkritumu tonnas transportu pa dažādiem 

atkritumu veidiem. 
 
Atkritumu apsaimniekošanas sistēmas finansēšana ir atkarīga no valsts 
likumdošanas un tā, vai lietotājiem pieņemts maksāt par šo pakalpojumu. 
Parasti par atkritumu savākšanu un apstrādi ir noteikta maksa. lai gan 
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attiecībā uz dažiem atkritumu veidiem izmanto citādas finansēšanas 
sistēmas, piemēram, ražotāja atbildības principu. 
 
 
4.6. lodziņš: Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas finansēšana 
 
Komisija ir veikusi pētījumu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas finansēšanu. 
Pētījuma mērķi bija šādi: 1) uzzināt visu informāciju par atkritumu apsaimniekošanas 
cenām un izmaksām, kas vajadzīga ekonomiskajai analīzei, un 2) savākt informāciju 
par dažādajiem finansēšanas modeļiem, ko izmanto vietējās pārvaldes iestādes un 
dalībvalstis, ar nolūku izplatīt vislabāko praksi kopā ar izvērtējumu pieredzei darba ar 
šīm sistēmām.  

Pētījuma rezultāti atrodami  

http://europa.eu.int/comm/environment/waste/studies/eucostwaste_manag
ement.htm  

 

 

4.4 Lēmumu pieņemšanas pamats un iepriekšējo 
uzdevumu novērtējums 

Pamatojoties uz informāciju un analīzi par esošo situāciju, jāspēj novērtēt 
tās darbība. Administratīvais līmenis un politisko lēmumu pieņēmēji šādi var 
noteikt, kurām problēmām nākotnē jāpievērš īpaša uzmanība un kuri 
uzdevumi ir reāli un izpildāmi atkritumu apsaimniekošanas plāna darbības 
laikā. 
 
Turklāt pirms jaunu uzdevumu noteikšanas nākošajam plānošanas periodam 
noteikti jāizvērtē, vai iepriekšējais atkritumu apsaimniekošanas plāns un tā 
iniciatīvas ir sasniegušas vēlamo iznākumu. Tādēļ plānā jāietver arī iedaļa 
par to, vai iepriekšējā plāna uzdevumi, ja tādi ir bijuši, ir izpildīti, un, ja nē, 
tad jānorāda tā iemesli. 
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Kontroljautājumi 
  
Informācija par atkritumu apsaimniekošanas sistēmas statusu sniedz atkritumu 
apsaimniekošanas plānošanā iesaistītajām personām pārskatu par pastāvošo 
atkritumu apsaimniekošanas sistēmu.  
 
Statusa ziņojumu parasti sastāda administratīvās iestādes sadarbībā ar dažādajiem 
elementiem pastāvošajā atkritumu apsaimniekošanas sistēmā. Jāatzīmē, ka 
veicamais darbs ir samērā plašs gan tad, ja veic esošo datu pārskatīšanu, gan tad, ja 
statusa ziņojumu un datu savākšanu veic pirmo reizi.  
 
Statusa ziņojums ļauj atbildēt uz šādiem jautājumiem: 
 
1. vai pašreizējā atkritumu apsaimniekošanas sistēma atbilst politiskajiem 

uzdevumiem attiecībā uz 
 atkritumu ražošanas novēršanu / samazināšanu, 
 otrreizējo pārstrādi/enerģijas rekuperāciju, 
 drošu apglabāšanu? 

 
2. vai pašreizējā atkritumu apsaimniekošanas sistēma pievēršas vides, veselības un 

drošības jautājumiem attiecīgajā atkritumu apsaimniekošanas plāna sadaļā? 
 

3. vai pašreizējā atkritumu apsaimniekošanas sistēma nodrošina adekvātu 
administratīvo un organizatorisko pamatu, lai darbs attiecīgajā jomā būtu 
efektīvs? 
 

4. kādas varētu būt iespējamās veicamās izmaiņas, lai 
 izpildītu politiskos uzdevumus, 
 uzlabotu vides, veselības un drošības stāvokli esošajā sistēmā, 
 uzlabotu visas atkritumu apsaimniekošanas sistēmas jaudu un fizisko 

sniegumu (savākšanas aprīkojums, kravas automašīnas, piekļuve atkritumu 
apsaimniekošanas iekārtām), kā arī attiecībā uz tās tuvumu un patstāvību, 

 uzlabotu sistēmas efektivitāti un organizatorisko pamatu? 
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5 Plānošana 
 
 
 
Plānošanas daļu izstrādā, pamatojoties uz a) ES un valsts atkritumu 
likumdošanu un stratēģijām, kas var noteikt uzdevumus konkrētās jomās, un 
b) statusa daļā ietverto informāciju, t.i., esošās situācijas analīzi un 
novērtējumu.  
 
Plānošanas daļā norāda šādus aspektus:  

• politiskie uzdevumi nākotnē, minot mērķus un rādītājus; 
• vajadzīgās izmaiņas, lai uzlabotu vides, veselības un drošības elementus 

esošajā sistēmā; 
• vajadzīgās izmaiņas saistībā ar esošās atkritumu apsaimniekošanas 

sistēmas jaudu un fizisko sniegumu; 
• vajadzīgās izmaiņas, lai uzlabotu sistēmas efektivitāti un organizatorisko 

struktūru. 
 
Elementi, ko var iekļaut plānošanas daļā, ir norādīti 7. tabulā.  
 
7. tabula: Elementi, ko varētu iekļaut plānošanas daļā 
1. Atkritumu ražošanas 

nozīmīgāko 
parametru 
identifikācija un 
analīze; atkritumu 
apsaimniekošanas 
iespēju identifikācija 

Atkritumu daudzums un to sastāvs attiecībā pret 
- iedzīvotāju skaita pieaugumu; 
- izmaiņām ekonomiskajā situācijā (izaugsme / 

lejupslīde); 
- izmaiņām pieprasījumā pēc patēriņa precēm un to 

veidos; 
- izmaiņām ražošanas metodēs; 
- jaunām atkritumu apstrādes metodēm; 
- politikas izmaiņām. 

2. Uzdevumu 
noteikšana attiecībā 
uz 

- atkritumu ražošanas novēršanu, otrreizējo pārstrādi, 
utilizāciju un drošu apglabāšanu; 

- atkritumu veidiem, piemēram, prioritārajiem 
atkritumu veidiem; 

- atkritumu avotiem, piemēram, rūpniecību un 
mājsaimniecībām. 

3. Atkritumu 
apsaimniekošanas 
plāns nākotnē – 
rīcības plāns 

- savākšana (ietves malā, ievešanas režīmi, otrreizējās 
pārstrādes vietas);    

- atkritumu apsaimniekošanas iekārtas (otrreizējā 
pārstrāde, sadedzināšana ar enerģijas utilizāciju, 
apglabāšana poligonos); 

- pienākumu sadalījums starp vietējām pārvaldes 
iestādēm un rūpniecību (sadzīves atkritumi / 
rūpnieciskie atkritumi, ražotāja atbildība, utt.);   

- ekonomiskās sekas un finansēšana:  
- apsaimniekošanas sistēmas kopējās izmaksas, 
- maksājumi, nodokļi un nodevas, ražotāja atbildība;

- pasākumi atkritumu apsaimniekošanas plāna 
īstenošanai. 

4. Ilgtermiņa attīstība - ieguldījumi jaunās atkritumu apsaimniekošanas 
iekārtās nākotnē; 

- veicami papildus pētījumi. 
 
 
Atkritumu veidus un apjomus plānošanas perioda laikā var ievērojami 
ietekmēt vairāki parametri. Lai plāns būtu reāli izpildāms, jāidentificē 



 

 35 

noteicošie parametri un jāapraksta un jāizvērtē to paredzamā ietekme uz 
atkritumu veidiem. Plānā jāietver vajadzīgie pasākumi, lai neitralizētu  un 
kontrolētu nevēlamās tendences visā plānošanas perioda laikā. 
 
5.1 Plānošanas pieņēmumi 

Nozīmīgie parametri, kas ietekmē plānošanu, ir šādi: 

• atkritumu veidi un daudzums,  
• atkritumu ģeogrāfiskā izcelsme, 
• atkritumu apsaimniekošanas iekārtu esamība.  
 
Piemēram, statusa daļā var būt secināts, ka atkritumu apjoms dažos rajonos 
ir palielinājies, un tas var nozīmēt, ka jāveic profilakses pasākumi vai ka 
jāpalielina attiecīgo atkritumu veidu apstrādes jauda. Tāpat arī konkrētu 
atkritumu veidu daudzuma samazinājums var nozīmēt, ka attiecīgi jāpielāgo 
apstrādes jauda. Jebkurā gadījumā šādi samazinājumi un palielinājumi gada 
laikā sīki jāanalizē, lai būtu redzams, vai svārstībām ir gadījuma raksturs, vai 
arī šāda tendence ir pastāvīga. Šie aspekti jau ir apskatīti statusa ziņojumā 
kā aprakstīts 4. nodaļā.  
 
Atkritumu ražošanu plānošanas periodā var ietekmēt arī citi parametri, un, 
lai izvērtētu vajadzības nākotnē pēc atkritumu apsaimniekošanas 
pakalpojumiem, utt., jānovērtē, kāda ietekme ir  
 
• iedzīvotāju skaita pieaugumam; 
• izmaiņām ekonomiskajā situācijā (pieaugums / lejupslīde); 
• izmaiņām pieprasījumā pēc patēriņa precēm un to veidos; 
• izmaiņām ražošanas metodēs; 
• jaunām atkritumu apstrādes metodēm; 
• politikas izmaiņām (profilakse, samazināšana, atkārtota izmantošana, 

otrreizēja pārstrāde). 
 
Dažiem no šiem parametriem piemīt liela neskaidrība, tādēļ atkritumu 
apjomu un vajadzību pēc apsaimniekošanas iekārtām, utt. var noteikt tikai 
aptuveni. 
 
Tādējādi nav iespējams sagatavot pilnīgi skaidru un nemainīgu prognozi 
attiecībā uz atkritumu apsaimniekošanu nākotnē. Tomēr acīmredzami 
nepieciešams nodrošināt vajadzīgo sistēmas jaudu plānošanas periodā, īpaši 
saistībā ar ieguldījumiem, savākšanas sistēmu izveidi, utt. Lai šo problēmu 
pārvarētu, var izstrādāt vairākus scenārijus, kas aptver dažādas izmaiņas 
atkritumu ražošanā un apstrādē. 
 
Ievērojot valsts iespējas un jaudu, tostarp ekonomiku, pieņemto politiku un 
pastāvošos obligātos mērķus, piemēram, ES direktīvās noteiktos mērķus, par 
plānošanas pamatu var izvēlēties visreālāko scenāriju. 
 
Ņemot vērā minēto parametru ietekmes novērtēšanas sarežģītību, scenārijos 
jāparedz zināma elastība, lai uz izvēlētā scenārija pamata izstrādāto plānu 
varētu pielāgot izmaiņām pieņēmumos, atkritumu daudzumos, utt. 
 
Piemēram, izmaiņas iedzīvotāju skaitā konkrētā vietā var ievērojami ietekmēt 
savākšanas sistēmu, atkritumu apsaimniekošanas sistēmas jaudu, utt. Tādēļ 
saistībai starp iedzīvotāju daudzumu un dažādajiem plānā paredzētajiem 
pasākumiem utt. jābūt pietiekami caurskatāmai, lai attiecīgajās plāna daļās 
varētu izdarīt pielāgojumus, kas būtu vajadzīgi sakarā ar iedzīvotāju skaita 
izmaiņām. 



 

 36

 
Vēl viens piemērs ir iespējama jaunas tehnoloģijas attīstīšana attiecībā uz 
otrreizēju pārstrādi tādiem atkritumu veidiem, ko iepriekš sadedzināja vai 
apglabāja poligonos. Šās tehnoloģijas ietekmei uz attiecīgo atkritumu veidu 
jābūt nosakāmai, lai varētu novērtēt, vai būtu vēlamas ievērojamas izmaiņas 
esošajās sistēmās. 
 
Redzams, ka elastību plānošanā var panākt ar caurskatāmību, piemēram, 
jaudas aprēķinos, ļaujot noteikt dažādo atkritumu veidu apjoma un izcelsmes 
ietekmi uz atkritumu apsaimniekošanas sistēmu.     
 
5.1. lodziņš: Piemērs, kā aprēķināt tendences attiecībā uz sadzīves 
atkritumiem  
 
Dati konkrētam rajonam:  
• iedzīvotāju skaits n gadā: Aiedzīv 
• atkritumu ražošana uz vienu iedzīvotāju, kas izmērīta vai noteikta n gadam: 

Pt/g*iedzīv 
• atkritumi šajā rajonā n gadā: Gn = Aiedzīv * Pt/g*iedzīv 
 
Situācijas attīstības varianti (vērtības dotas tikai kā piemērs): 
• iedzīvotāju skaits; mazākā iespēja +0.4% gadā, lielākā iespēja +0.9% gadā 
• atkritumu ražošana uz vienu iedzīvotāju; mazākā iespēja +0.6% gadā, lielākā 

iespēja +1% gadā 
 
Apsaimniekojamo atkritumu prognoze (n+5) gadā: 
Mazākās iespējas piemērošana attiecībā uz iedzīvotāju skaita pieaugumu un 
atkritumu ražošanu uz vienu iedzīvotāju:  
Gn+5: Aiedzīv * (1.004)5 * Pt/g*iedzīv * (1.006)5 = Gn * 1.051 
 
Lielākās iespējas piemērošana attiecībā uz iedzīvotāju skaita pieaugumu un atkritumu 
ražošanu uz vienu iedzīvotāju:  
Gn+5: Aiedzīv * (1.009)5 * Pt/g*iedzīv * (1.01)5 = Gn * 1.099 
 
Avots: Sadzīves atkritumu apsaimniekošana: Departamentu plāni, ADEME 2001. 
Vadlīnijas publicētas http://www.ademe.fr/collectivites/Dechets-new/Politique-
planif/plans/guide.htm 

 
 
5.2 Uzdevumu noteikšana 

Uz statusa daļas rezultātiem lielā mērā tiek noteikti uzdevumi valsts, 
reģionālajam un vietējam līmenim. Kopumā ar šiem uzdevumiem jāpanāk 
līdzsvars starp atkritumu apjomu un apstrādes jaudu, piemēram, īstenojot 
iniciatīvas, lai ierobežotu atkritumu ražošanu, palielinot otrreizējo pārstrādi 
un utilizāciju vai palielinot apstrādes jaudu. 
 
Valsts līmenī atkritumu apsaimniekošanas plānos uzdevumus dažos 
gadījumos var noteikt iepriekš, kā tas ir ar ES uzdevumiem attiecībā uz 
otrreizējo pārstrādi. Papildus var noteikt valstu uzdevumus attiecībā uz 
atkritumu samazināšanu vai otrreizēju pārstrādi. Kopējā stratēģijā jaunu 
uzdevumu noteikšanai izmanto atkritumu hierarhisko struktūru, kas 
aprakstīta 2.2. iedaļā. Tomēr attiecībā uz tiem atkritumu veidiem vai 
atkritumu avotiem, kur uzdevumi vēl nav noteikti, jānovērtē ietekme uz vidi 
un ekonomiskā ietekme, lai varētu izvēlēties vislabāko apsaimniekošanas 
veidu.  
 
Uzdevumus un kvantitatīvos mērķus var noteikt pa prioritārajiem atkritumu 
veidiem, dažādajām apsaimniekošanas iespējām (profilakse, otrreizēja 
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pārstrāde, utt.) un attiecībā uz ekonomikas nozarēm vai mājsaimniecībām 
(atkritumu avoti).  
 
Reģionālajos un vietējos atkritumu apsaimniekošanas plānos atkritumu 
hierarhiskās struktūras principu ievērošanas stratēģijai jāatspoguļojas 
dažādajām apsaimniekošanas jomām noteiktajos uzdevumos. Reģionālos vai 
vietējos uzdevumus var noteikt, meklējot risinājumu uz vietēja mēroga 
problēmām. Šiem uzdevumiem jebkurā gadījumā jābūt saskaņā ar kopējo 
atkritumu apsaimniekošanas stratēģiju.  
 
Ja pastāv iepriekšējie atkritumu apsaimniekošanas plāni vai uzdevumi, 
uzdevumu noteikšanā jāņem vērā tas, vai ir izpildīti iepriekšējie uzdevumi, 
vai ir zināmas norādes, ka uzdevumi attiecīgajā periodā tiks izpildīti. Tādējādi 
dažos gadījumos iepriekšējie uzdevumi ir jāpielāgo vai jāsaglabā, vai jāievieš 
tādi pasākumi, kas dara iespējamu uzdevumu izpildi.  
 
5.2. lodziņš: Uzdevumu noteikšanas piemērs 
 
Norvēģijas valdība 1999. gadā izstrādāja savu ”Balto grāmatu Nr. 8 – Valdības vides 
politika un vides stāvoklis Norvēģijā”. Dokumentā ir nodaļa par atkritumiem un 
norādīti trīs politiskie uzdevumi: 

• atkritumu apjoma pieaugumam jābūt ievērojami mazākam, nekā ekonomiskā 
pieauguma ātrumam; 

• galīgai apglabāšanai nodoto atkritumu daudzumam (poligoni un sadedzināšana 
bez enerģijas rekuperācijas) līdz 2010. gadam jābūt 25 % no saražotajiem 
atkritumiem; 

• ar visiem īpašajiem atkritumiem jārīkojas drošā un pieņemamā veidā. 
 
Šie uzdevumi jāpārvērš pasākumos un kvantitatīvos mērķos. Norvēģijas dokumentā, 
piemēram, norādīti šādi pasākumi: palielināt atkritumu nodevu diferencēšanu, 
paaugstināt prasības sadedzināšanas iekārtām un palielināt atkritumeļļas savākšanu 
ar tādiem pasākumiem kā grozījumi kompensāciju režīmā. 
 
Avots: http://odin.dep.no/md/engelsk/publ/rapporter/022051-220006/index-dok000-
b-n-a.html – present methods 

 
 
Uzdevumu sasniegšanas procesa novērošana 
Kvalitatīvie politiskie uzdevumi, kas ir daļa no plānošanas pamata, jāpārvērš 
kvantitatīvos mērķos, lai tos varētu izpildīt un izvērtēt to izpildi. 
 
Lai novērotu politisko uzdevumu izpildi, katram politiskajam uzdevumam 
izveido kontroles sistēmu. Kontroles sistēmā katram no tiem nosaka 
izmērāmus mērķus, indikatorus, pasākumus un priekšnoteikumus. Galvenais 
uzdevums ir izmantot izmērāmos indikatorus, lai uzraudzītu, vai uzdevums ir 
izpildīts.  
 
Ja politiskajam uzdevumam var piemērot kvantitatīvus mērķus, bieži 
vienlaikus nosaka arī indikatorus. Ja kvantitatīvus mērķus noteikt nevar vai 
ja tie jāprecizē, indikatori, kas norāda, vai kvalitatīvie un kvantitatīvie 
uzdevumi ir izpildīti, ir svarīgs atskaites punkts, lai uzraudzītu sasniegto un 
panāktu piekrišanu pieņemtajam plānam. Dažos gadījumos uzdevuma 
izpildes novērošanai ir vajadzīgs vairāk nekā viens indikators. Turklāt 
ieteicams, lai šie mērķi un indikatori būtu izmērāmi, jo tas uzraudzību padara 
konkrētāku.  
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Pasākumi nodrošina politisko uzdevumu izpildi, kamēr priekšnoteikumi ir  
pētījumi, pārbaudes, informācija, utt., kam jābūt gataviem pirms kāda 
pasākuma ieviešanas.  
 
Katram politiskajam uzdevumam var būt vairāki mērķi un instrumenti vai 
pasākumi. Piemēram, iespējams, ka pastāv kopējs otrreizējās pārstrādes 
mērķis, un to var apvienot ar otrreizējās pārstrādes mērķiem attiecībā uz 
konkrētiem atkritumu veidiem vai konkrētiem avotiem.  
 
8. tabulā ir attēlota uzraudzības sistēma vienam uzdevumam. Kā piemērs 
kontroles sistēmas izmantošanai ir izvēlēts politiskais uzdevums samazināt 
bioloģiski noārdāmo sadzīves atkritumu apglabāšanu poligonos. Izmērāmie 
mērķi ir definēti poligonu direktīvā, bet indikatori un vajadzīgie pasākumi, kā 
arī priekšnosacījumi tiek izlemti dalībvalstī.  
 
8. tabula: Uzraudzības sistēma ar indikatoriem 
Politiskais 
uzdevums 
 

Izmērāmie 
mērķi 

Izmērāmie 
indikatori 
 

Pasākumi Priekšnos
acījumi 

Apglabāša
nas 
poligonos 
samazināš
ana 

2006. gads: 
BNSA 1 apjoms, 
ko apglabā 
poligonos, 
jāsamazina līdz 
75% no kopējā 
BNSA apjoma 
pēc svara, kas 
saražots 1995. 
gadā 
2009. gads: 
jāsamazina līdz 
50%. 
2016. gads: 
jāsamazina līdz 
35%. 

Katru gadu 
poligonos apglabāto 
BNSA apjomu 
uzrauga un sagatavo 
prognozes, lai 
izvērtētu spēju 
sasniegt mērķus 
2004. gads 
Izveido BNSA 
apstrādes iekārtas, 
paralēli pakāpeniski 
attīstot atsevišķus 
savākšanas režīmus 
papīram, kartonam, 
dārza atkritumiem un 
pārtikas atkritumiem  

2002. gads:  
a) apstiprināt 
likumisko 
pamatu, lai 
nodrošinātu 
bioloģisko 
noārdāmo 
atkritumu 
atdalīšanu; 
b) katru gadu 
par 20% 
paaugstina 
nodokļus par 
atkritumiem, 
ko apglabā 
poligonos 

2001.-02. 
gads: veic 
pamatpētīj
umu par 
apstrādes 
metodēm 

Piezīme: mērķi ir no Padomes Direktīvas 99/31/EK par atkritumu apglabāšanu poligonos.  
1 BNSA: bioloģiski noārdāmie sadzīves atkritumi.   
 
 
5.3 Atkritumu apsaimniekošanas sistēma plānošanas 

periodā – rīcības plāns 

Kad ir izanalizēta pašreizējā situācija un iespējamā notikumu attīstība 
nākotnē attiecībā uz atkritumu daudzumu, un ir apstiprināti uzdevumi, jālemj 
par to, kā šos uzdevumus izpildīt. To var uzskatīt par plānošanas procesa 
pamatu.  
 
Rīcības plānā ietilpst 

• savākšanas sistēmu izvēle; 
• vajadzīgo atkritumu apsaimniekošanas iekārtu noteikšana; 
• pienākumu noteikšana dažādajām ieinteresētajām personām; 
• ekonomiskie apsvērumi un finansēšana; 
• apsvērumi par pasākumiem atkritumu apsaimniekošanas plāna 

ieviešanai (iespējamie pasākumi ir aprakstīti 5.4. iedaļā).  
  
Savākšanas sistēmas 
Jālemj par savākšanas sistēmām saistībā ar iepriekš identificētajiem avotiem 
un atkritumu veidiem. Savākšanas sistēmai var būt nozīmīga loma mērķu 
sasniegšanā, tādēļ jāapsver, kāda veida sistēma ir vispiemērotākā, ņemot 



 

 39 

vērā noteiktos mērķus. Piemēram, atkritumu savākšana ietves malā var būt 
efektīvāka nekā sistēma, kur atsevišķajiem atkritumu ražotājiem pašiem 
jāved atkritumi uz centrālo otrreizējās pārstrādes vietu. Tomēr tā bieži 
izmaksā dārgāk.  
 
Tādējādi ekonomiskie apsvērumi var spēlēt nozīmīgu lomu, pieņemot 
lēmumus attiecībā uz savākšanas sistēmu, tomēr nozīmīgi ir arī politiskie 
apsvērumi attiecībā uz apkalpošanas standartiem un vides aspekti.    
 
Plānā katram atkritumu veidam atsevišķi var norādīt savākšanas metodi, 
apstrādi, utt. Reģionālajos / vietējos atkritumu apsaimniekošanas plānos var 
norādīt sīki izstrādātas prasības attiecībā uz apstrādi, transportu utt. 
konkrētiem atkritumiem. 
 
Spēkā esošajos tiesību aktos var būt sīki aprakstīta savākšanas  sistēmas 
struktūra, un jaunu savākšanas sistēmu izveidi līdzīgi var veicināt ar jauniem 
tiesību aktiem, kuros noteikts, kāda savākšanas sistēma jāizvēlas. 
 
Attiecībā uz dažiem atkritumu veidiem ir īpašas prasības sakarā ar to 
otrreizēju pārstrādi. Šos atkritumus var būt noderīgi apvienot vienā aprakstā 
un vienā plānošanas sadaļā. Tas attiecas piemēram, uz izlietoto iepakojumu, 
kam otrreizējās pārstrādes uzdevumi ir noteikti ES līmenī. Tādēļ neatkarīgi 
no to avota (mājsaimniecības vai rūpniecība un tirdzniecība) izlietoto 
iepakojumu var apskatīt atsevišķā iedaļā. Tas pats var attiekties uz 
bīstamiem atkritumiem un baterijām direktīvā par baterijām un 
akumulatoriem, kā arī uz dažiem citiem atkritumu veidiem. Turklāt Eiropas 
Savienībā dažiem atkritumu veidiem ir noteikta prioritāte, un tie jāiekļauj 
rīcības plānā.  
 
Priekšnoteikums reģionālā vai vietējā līmeņa atkritumu apsaimniekošanas 
plānam ir sīka plānošana attiecībā uz atkritumu faktisko apsaimniekošanu, 
ietverot to apstrādi un apglabāšanu. 
 
5.3. lodziņš: Piemērs ar dārza atkritumiem 
 
Bioloģisko atkritumu (pārtikas atkritumu) un veģetācijas (dārza atkritumu) atkritumu 
apsaimniekošanas plānā Flandrijas reģionam Beļģijā tika noteikts mērķis, ka katram 
Flandrijas iedzīvotājam līdz 1997. gada beigām būtu jānodrošina atsevišķa dārza 
atkritumu savākšana. Šos dārza atkritumu savāktu vai nu ielas malā (parasti 
neiesaiņotus), vai ar nogādes metodi. Tomēr dažas vietējās pārvaldes iestādes arī 
piedāvā bioloģiski noārdāmus plastmasas vai papīra maisus par papildu samaksu vai 
bez maksas. Šādos gadījumos savākšanas biežums parasti ir lielāks nekā savācot 
neiesaiņotus atkritumus.  
 
Avots: Bioloģiski noārdāmo sadzīves atkritumu apsaimniekošana Eiropā – stratēģijas 
un instrumenti, Eiropas Vides Aģentūra, 2001. 
http://reports.eea.eu.int/topic_report_2001_15/en 

 
 
Atkritumu apsaimniekošanas iekārtas 
Rīcības plānā jāiekļauj lēmumi par atkritumu apsaimniekošanas iekārtu veidu 
un jaudu. Šie lēmumi rūpīgi jāpārdomā, jo šādu iekārtu izveide ir samērā 
dārga.  
 
Reģionālajos / vietējos plānos jāietver sīki izstrādāts izvērtējums attiecībā uz 
vajadzību pēc dažādām iekārtām un to jaudu. Rīcības plānā jānorāda 
prognozes, vai tiek pildītas valsts atkritumu stratēģijas, piemēram, attiecībā 
uz tuvuma un patstāvības principiem. Tāpat rīcības plānā jānovērtē, vai 
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dažādās iekārtas ir pielāgotas atkritumu apsaimniekošanas plāna / 
stratēģijas vispārējiem uzdevumiem attiecībā uz to jaudu un atkritumu 
apstrādes metodēm, ņemot vērā atkritumu hierarhisko struktūru. Katra 
apstrādes iekārta jāapraksta un jāsalīdzina ar atkritumu apjomiem, ko 
paredzams saražot plānošanas periodā. 
 
Turklāt iekārtas var darboties vairākus desmitus gadu, tādēļ rūpīgi jāizvēlas 
to uzstādīšanas vieta.   
 
Plānošanas ilgums attiecībā uz dažādajām savākšanas un apstrādes 
metodēm ir atkarīgs galvenokārt no aprīkojuma mērogiem. Tas iekārtām 
uzliek prasības pēc minimālās jaudas, lai tā darbotos ekonomiski un 
visīsākajā laikā sevi atpelnītu. Tipiskie ilgumi, pamatojoties uz pieredzi, ir 
norādīti 9. tabulā. 
 
9. tabula: Minimālais plānošanas ilgums dažādām savākšanas un 
apstrādes metodēm 

Sistēma Minimālais plānošanas 
ilgums 

Cieto sadzīves atkritumu savākšana 3 gadi 

Kompostēšanas iekārtas (zemas tehnoloģijas) 5 gadi 

Apglabāšana 10 gadi 

Sadedzināšana 20 gadi 

Kompostēšanas iekārtas (augstas tehnoloģijas) 20 gadi 

Bīstamo atkritumu apstrādes iekārtas 20 gadi 
Piezīme: skaitļi ņemti no pieredzes, un tie ir atkarīgi no iekārtu jaudas. 
 
 
Plānošanā tāpat jānovērtē, vai iekārtas atbilst tagadējām un nākotnes 
prasībām, un tajā jāņem vērā paplašināšanas, uzlabošanas, utt. plāni. 
Visbeidzot, jāapraksta vajadzība pēc jaunām atļaujām attiecībā uz vidi.  
 
5.4. lodziņš: Piemērs – vides un ekonomiski apsvērumi 
 
Stafordšīras grāfistes padome un Stokontrentas pilsētas padome vietējā atkritumu 
apsaimniekošanas plānā norāda, ka priekšlikumi attiecībā uz atkritumu 
sadedzināšanu tiks pieļauti, ja tas 

i) ir vislabākais variants attiecībā uz vidi (VVAV); 
ii) ietver enerģijas rekuperāciju vai nu ar kombinētu siltuma un enerģijas vai 

elektrības radīšanu; 
iii) neskar atkritumu apsaimniekošanas iekārtu darbību augstāk atkritumu 

hierarhiskajā struktūrā, tostarp kompostēšanu, otrreizēju pārstrādi un 
nodošanu enerģijas ražošanai. 

 
Attiecībā uz iii) punktu tiek norādīts, ka sadedzināšana var pieprasīt lielus 
ieguldījumus, ilgtermiņa līgumus un ievērojamus atkritumu daudzumus, lai 
nodrošinātu iekārtu dzīvotspēju. Tādēļ, ņemot vērā VVAV atkritumu hierarhisko 
struktūru un tuvuma principu, jāizvērtē projekta ekonomiskās sekas, kā arī 
ietekme uz vidi un sociālo sfēru. 
 
Tādēļ, lemjot par atkritumu apsaimniekošanas iekārtu izveidi, jāņem vērā kopējā 
apsaimniekošanas stratēģija. Jāizvērtē projekta ietekme uz pārējām 
apsaimniekošanas iekārtām, lai tas, iespējams, netraucētu noturīgākas atkritumu 
apsaimniekošanas metodes. 
 
Avots: http://www.staffordshire.gov.uk/waste/revisedcontents.pdf  
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Pirms lēmuma par apstrādes metodēm un iekārtu atrašanās vietu vēlams 
veikt vienu vai vairākas izmaksu un guvumu analīzes attiecībā uz dažādajiem 
atkritumu veidiem un avotiem. Izmaksu un guvumu analīze ir veids, kā radīt 
pārskatu par dažādo variantu sekām / ietekmi un labs palīglīdzeklis lēmumu 
pieņēmējiem. Izmaksu un guvumu analīze ļauj arī noskaidrot atkritumu 
apsaimniekošanas sistēmas ietekmi uz citiem plāniem, piemēram, veselības 
aizsardzības, teritorijas plānošanu, utt.  
 
5.5. lodziņš: Piemērs – kritēriji atkritumu apstrādes iekārtu atrašanās 
vietai 
 
Stafordšīras grāfistes padome un Stokontrentas pilsētas padome vienojās par 
konkrētiem kritērijiem atkritumu apstrādes iekārtu atrašanās vietai.  
 
Tādējādi vietējā līmeņa atkritumu apsaimniekošanas plānā tika norādīts:  
priekšlikumi attiecībā uz jaunām atkritumu apstrādes iekārtām tiks izskatīti, ja 
projekts ir vislabākais variants attiecībā uz vidi un 

1. ir savietojams ar citu blakus esošās zemes izmantošanu; 
2. papildina esošos pasākumus vai ir daļa no integrētas atkritumu 

apsaimniekošanas iekārtas; 
3. nodod degradētus, piesārņotus vai pamestus zemes gabalus atpakaļ 

produktīvā izmantošanā vai no jauna izmanto esošas vai pamestas ēkas. 
 
Tādējādi vietējā politika attiecībā uz piesārņotas zemes un esošu vai pamestu ēku 
izmantošanu no jauna tiek ietverta lēmumu pieņemšanas procesā attiecībā uz 
atkritumu apstrādes vietu. 
 
Avots: http://www.staffordshire.gov.uk/waste/index.htm 

 
 
Pienākumi 
Atbildību par atkritumu apsaimniekošanu var nodot vairākām pusēm – 
vietējām pārvaldes iestādēm vai rūpniecībai. Tāpat dažos gadījumos ražotāja 
pienākums ir nodrošināt otrreizēju pārstrādi vai atkārtotu izmantošanu, kad 
to produkti kļūst par atkritumiem. Šo pienākumu izpildi nodrošina 
likumdošana vai vienošanās.  
 
Neatkarīgi no pienākumu sadalījuma esošajā sistēmā atbildībai par visiem 
atkritumu veidiem jābūt nepārprotamai, un skaidri jānorāda atbildīgās 
personas, iestādes, utt. 
  
Nozīmīga atkritumu apsaimniekošanas plāna daļa ir visu pasākumu, kas 
vajadzīgi uzdevumu izpildei, ieviešanas laika grafiks. Var būt lietderīgi 
izmantot starpposmu indikatorus, kas ļauj savlaicīgi atklāt novirzes no 
grafika, lai varētu ieviest korekcijas pasākumus.  
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5.6. lodziņš: Piemērs – pienākumu sadalījums 
 
Valonijas reģiona atkritumu apsaimniekošanas plānā katram atkritumu veidam ir 
tabula, kurā parādīta darba organizācija un atbildīgie. Šeit parādīts piemērs no 
iedaļas par bīstamajiem atkritumiem. Pasākumi iedalīti šādi: atkritumu 
inventarizācija, atkritumu ražošanas novēršana, atkritumu savākšana, apglabāšana, 
utt. Attiecībā uz bīstamajiem atkritumiem tabulā ir 36 sadaļas, no kurām divas ir 
parādītas šeit.  

Pasākums Iniciators Operators Termiņš 
Atkritumu inventarizācija 
Darīt obligātu standartizēta reģistra 
ieviešanu, kurā atzīmē kvantitātes, 
kvalitātes un ekonomisko informāciju 
par bīstamajiem atkritumiem, to 
izcelsmi, galamērķi un apstrādes 
atliekas, kā arī standartizētu pusgada 
deklarāciju ar reģistra informāciju, kas 
tiks pēc izlases principa pārbaudīta, lai 
nodrošinātu deklarāciju pareizību un 
objektivitāti 

 
Valonijas 
valdība 

 
 Rūpniecība 
 Atkritumu 
nozare 
 Pašvaldību 
apvienība 

1999 

 

Atkritumu savākšana 
Izveidot sarakstu ar atsevišķiem 
daudzumiem bīstamo atkritumu, ko 
savāc atsevišķi 

 
Valonijas 
valdība 

 
 Rūpniecība 
 Pašvaldības 

 
1999 

 Avots: 
http://environnement.wallonie.be/cgi/dgrne/plateforme_dgrne/visiteur/frames.cfm 

 
 
Ekonomiskā ietekme un finansēšana 
Visgrūtāk ir panākt apstrādes metožu pareizo kombināciju katram atkritumu 
veidam jaunajā atkritumu apsaimniekošanas plānošanas sistēmā. 
Galarezultāts var sastāvēt no vairākiem pasākumiem un instrumentiem 
(juridiskiem un ekonomiskiem), sabiedrības apziņas kampaņām, jauniem 
atkritumu savākšanas mehānismiem un piekļuves jaunām apstrādes 
iekārtām. 
 
Papildus iniciatīvu efektivitātes novērtējumam saistībā ar atkritumu 
apjomiem kopējā atkritumu plūsmā, jaunā atkritumu apsaimniekošanas 
sistēma parasti nozīmē ievērojamas investīcijas un papildu darbības 
izdevumus.  
 
Nozīmīga sastāvdaļa galīgo lēmumu pieņemšanā un jaunās atkritumu 
apsaimniekošanas sistēmas apstiprināšanā ir lēmums par ekonomiskajām 
sekām gan attiecībā uz sākotnējiem ieguldījumiem un darbības izdevumiem, 
gan arī gaidāmajām izmaksām lietotājiem. Arī šeit katra iniciatīva jānovērtē 
attiecībā uz ekonomiskajām sekām, un tad tās ietver kopējā pārskatā.  
 
Uzdevums ir novērtēt kopējās izmaksas, ietverot kapitāla izmaksas un 
darbības izmaksas. Tomēr, tā kā savākšanas iekārtām, poligoniem un citām 
iekārtām kopējā atkritumu apsaimniekošanas sistēmā ir dažādi lietošanas un 
nolietošanās ilgumi, veic aprēķinus, lai salīdzinātu un apkopotu dažādo 
operāciju izmaksas. Viens veids ir aprēķināt kopējās izmaksas gadā, t.i., 
darbības izmaksas plus ikgadējās investīcijas.  
 
Ja iespējams, izmaksas jāiedala šādi:  
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 vispārējās administratīvās izmaksas, piemēram, plānošanas, atļauju 
likumdošanas utt. izmaksas,  

 vispārējās atkritumu ražošanas novēršanas iniciatīvas,  
 izmaksas saistībā ar dažādu atkritumu veidu apstrādi, ietverot 

investīcijas.  
 
Šādi var izsekot izdevumiem uzdevumu izpildē. Tāpat, var salīdzināt arī 
pastāvošās atkritumu apsaimniekošanas sistēmas izmaksas ar izmaksām 
jaunajā atkritumu apsaimniekošanas plānā.  
 
Izmaksu aprēķini par atkritumu tonnu var palīdzēt gūt priekšstatu par 
vidējām izmaksām, un tos var izmantot, lai salīdzinātu izmaksas ar 
iespējamām alternatīvām.  
 
5.4 Iespējamie pasākumi atkritumu apsaimniekošanas 

plāna īstenošanai 

Lai ieviestu atkritumu apsaimniekošanas plānu, jāveic virkne pasākumu. 
Katram uzdevumam plānā parasti jābūt piesaistītam vienam vai vairākiem 
specifiskiem pasākumiem.  
 
Galvenais jautājums attiecīgajai iestādei pasākumu izvēlē ir šāds: kādi 
pasākumi visefektīvāk izmainīs cilvēku uzvedību? Attiecībā uz katru 
uzdevumu šai iestādei jānovērtē ne tikai tas, kurš pasākums ir vislabākais, 
lai novērstu saspīlējumu vides jomā, bet arī pasākuma ekonomiskās sekas 
un tā politiskā iespējamība.   
 
Dažiem uzdevumiem vislabākā izvēle ir reglamentējoši pasākumi. Tas īpaši 
attiecas uz gadījumiem, kad uzdevums saistās ar konkrētu bīstamu vielu 
izplatīšanās novēršanu. Tādiem uzdevumiem kā atkritumu ražošanas 
samazināšana vai otrreizējās pārstrādes apjoma palielināšana noderīgāki var 
būt ekonomiskie stimuli. Tomēr ir arī citi piemēroti pasākumi. Viens no tiem 
ir sabiedrības apziņas veicināšana.  
 
Šajā iedaļā ir aprakstīti pasākumi, ko var izmantot atksitumu 
apsaimniekošanas plāna ieviešanā. Tiesību aktu pieņemšanu uzskata par 
visparastāko un visplašāk pazīstamo pasākumu, tādēļ tā nav sīkāk apskatīta. 
Šajā nodaļā galvenā uzmanība pievērsta tādiem pasākumiem kā sabiedrības 
apziņas veicināšana, ekonomiskie stimuli (piemēram, nodokļi, maksas, 
subsīdijas), integrēto produktu politika, vides vienošanās un plānošana.  
 
Sabiedrības apziņa 
Lai atkritumu apsaimniekošanas sistēma būtu efektīva un pareizi darbotos, 
sabiedrībai tā jāizprot un jāatbalsta. Dažu otrreizējās pārstrādes režīmu 
izdošanās ir gandrīz pilnīgi atkarīga no lietotāju atbalsta, piemēram, 
mājsaimniecībām. Kā lai vietējās pārvaldes iestādes pārliecina iedzīvotājus 
nodot tukšās stikla pudeles, ja tās gluži vienkārši var izmest atkritumos?   
 
Cilvēku uzvedību var mainīt juridiski un ekonomiski stimuli. Tomēr 
sabiedrības apziņas veidošana un vēlmes radīšana sekot norādēm atkritumu 
apsaimniekošanā arī var būt ļoti efektīvs instruments.  
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5.7. lodziņš: Sabiedrības informēšanas piemēri  
 
Austrijas vadlīnijas par atkritumu šķirošanu 
Austrijas Federālā lauksaimniecības, mežsaimniecības, vides un ūdens 
apsaimniekošanas ministrija ir izstrādājusi visaptverošas vadlīnijas par atkritumu 
šķirošanu "Abfall-Trenn-ABC", kas ietver galvenos atkritumu veidus, noderīgu 
kontaktinformāciju un atkritumu vārdnīcu. Vadlīnijas ir pieejamas internetā: 
http://www.ooe.gv.at/umwelt/abfall/wegweiser/abfwegw.htm 
 
Francijas praktiskās vadlīnijas 
Francijas Vides un enerģijas pārvaldes aģentūra (ADEME) ir publicējusi vairākus 
praktisko vadlīniju izdevumus "Les guides pratiques"  par mājsaimniecības 
atkritumiem, kompostēšanu mājas apstākļos, elektroiekārtu un elektronisko iekārtu 
atkritumiem un bīstamajiem atkritumiem: 
http://www.ademe.fr/particuliers/Default.htm 
 
 
ir vairāki veidi, kā veidot sabiedrības apziņu par atkritumu jautājumiem un 
sniegt informāciju, kā tos risināt.  
 
Šo apziņu var palielināt ar informācijas kampaņām vai vadlīnijām. Uzsākot 
jaunu iniciatīvu, piemēram, bateriju vai elektroiekārtu un elektronisko iekārtu 
savākšanu mājsaimniecībās, var izmantot TV reklāmas vai reklāmas 
laikrakstos.  
 
Vēl viena dabīga informācijas izvietošanas vieta ir internets. Interneta lapas 
izveide, no kuras iedzīvotāji var lejupielādēt atkritumu apsaimniekošanas 
plānu un brošūras, ir samērā vienkārši, un tas nemaksā dārgi. Interneta lapu 
pat var paplašināt ar atbildēm uz biežāk uzdotiem jautājumiem un saitēm uz 
citām interneta lapām, kur lietotāji var atrast plašāku informāciju. 
 

5.8. lodziņš: Zemu izmaksu instrumenti sabiedrības apziņas veicināšanai 
 
1. Plašas sabiedrības izglītošanas pasākumi: 
• raksti laikrakstos 
• preses paziņojumi 
• runas 
• pašvaldību amatpersonu uzstāšanās radio programmās 
• sabiedrisko pakalpojumu paziņojumi 
2. Lekcijas 

• skolās 
• universitātēs 
• klubos 
• interešu grupās / NVO  
• sabiedriskos pasākumos 

3. Vienkārša interneta lapa  
4. Plakātu konkursi un izstādes  
5. Bezmaksas darbaspēka apmācība 
6. (Brīvprātīgo) programmas dalībnieku vizītes mājās 
7. Vietējās komitejas informācijas un sabiedrības apziņas veicināšanai attiecībā uz 

sabiedrības veselību, vidi un atkritumiem.  
 
Avots: Pasaules bankas grupa: Stratēģiskās plānošanas vadlīnijas pašvaldību cieto atkritumu 
apsaimniekošanai.  

 
Vietējā vai reģionālajā līmenī kompetentās iestādes vai atkritumu 
apsaimniekošanas uzņēmums var izveidot informācijas telefona līniju vai 
elektroniskā pasta adresi, kur iedzīvotāji var uzdot jautājumus attiecībā uz 
atkritumu apsaimniekošanas sistēmu.  
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Vēl kāda iespēja ir mācīšanās praksē, piemēram, apmācīta personāla 
uzturēšanās otrreizējās pārstrādes centrā, lai palīdzētu iedzīvotājiem pareizi 
šķirot atkritumus.  
 
 
Ekonomiskie instrumenti 
Nosakot ekonomiskos instrumentus, galvenais mērķis būtu radīt stimulu 
patērētājiem vai ražotājiem izmanīt savu uzvedību, lai panāktu vides 
situācijas saspīlējuma mazināšanos. Tas nozīmē atrast veidus kā novērst 
atkritumu ražošanu vai izvēlēties tādus apsaimniekošanas veidus, kas ir 
mazāk kaitīgi videi. Nodokļi, dažādas maksas un maksājumi 5 ir parastie 
ekonomiskie stimuli. Pazīstami piemēri būtu nodokļi par apglabāšanu 
poligonos un iepakojumu, kā arī dažādas maksas par atkritumu savākšanu 
un apstrādi. Maksas par atkritumu savākšanu un apstrādi var veidot dažādi, 
piemēram, pamatojoties uz svaru, apjomu vai arī samazināt kādu maksu, ja 
mājsaimniecība veic kompostēšanu mājas apstākļos. 
 
Taču dažādās maksas un maksājumi nav vienīgie ekonomiskie instrumenti. 
Stimulam var izmantot arī subsīdijas. Nolietota transportlīdzekļa īpašniekam 
var piešķirt prēmiju, ja mašīnu nodod apstiprinātā autolūžņu apstrādes vietā, 
kas nodrošina atkritumu apstrādi saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem, 
piemēram, ka tiek savāktas un apstrādātas atkritumeļļas, utt. Attiecīgās 
iestādes var subsidēt arī dažādu atkritumu, piemēram, Ni-Cd bateriju 
savākšanu.  
 

5.9. lodziņš: Ekonomisko instrumentu piemēri  
 
Komisija ir veikusi pētījumu "Sekas uz ekonomiku un vidi, piemērojot vides 
nodokļus Eiropas Savienībā un tās dalībvalstīs". Viens no pētītajiem nodokļiem ir 
poligonu nodoklis. Pētījums ir publicēts 
http://europa.eu.int/comm/environment/enveco/taxation/ch10_landfill.pdf 
 
Cits pētījums, "Finansēšana un stimuli sadzīves atkritumu apsaimniekošanā", 
apskata 20 gadījumus attiecībā uz novatoriskām finansēšanas sistēmām. 
Skat. http://europa.eu.int/comm/environment/waste/costwastemanagement.pdf  
 
ESAO ir izveidojusi ar vidi saistītu nodokļu datu bāzi ar iepriekš definētiem  
jautājumiem par valstu nodokļiem, tostarp atkritumu nodokļiem. Skat. 
http://www.oecd.org/EN/document/0,,EN-document-8-nodirectorate-no-1-3016-
8,00.html#title1 
 
 
 
Integrēto produktu politika 
Integrēto produktu politika ir pamats vairākiem pasākumiem, piemēram, 
ražotāja atbildība, ekomarķējums, aprites cikla analīze un vides 
apsaimniekošanas sistēmas. Tās mērķis ir integrēt vides apsvērumus jau 
pašā produktu konstrukcijā, lai samazinātu vides situācijas saspīlējumu visā 
šo produktu izmantošanas laikā. Vides situācijas saspīlējuma samazināšanu 

                                                
5 ESAO ar vidi saistīto nodokļu datu bāzē nodokļi ir definēti kā visi obligātie, 
neatmaksājami maksājumi valdībai, ko iekasē kā nodokļus īpašā saistībā ar vidi. 
Nodokļi ir neatmaksājami, jo ieguvumi, ko valdība sniedz nodokļu maksātājiem, 
parasti nav proporcionāli to maksājumiem. Atmaksājamus maksājumus valdībai, 
piemēram, dažādas maksas un maksājumus, iekasē vairāk vai mazāk proporcionāli 
sniegtajiem pakalpojumiem (piemēram, savāktajiem un apstrādātajiem atkritumiem). 



 

 46

panāk, piemēram, samazinot bīstamo vielu izmantošanu vai palielinot 
produktu otrreizējās pārstrādes iespēju.  
 
Pēdējos gados populāra kļuvusi ražotāja atbildība, galvenokārt tādēļ, ka 
tādējādi tiek īstenots princips "piesārņotājs maksā" un samazināti vietējās 
pārvaldes iestādes izdevumi. Turklāt lēmumu par to, kā izveidot sistēmas 
ražotāju atbildības nodrošināšanai, parasti pieņem paši ražotāji. No otras 
puses, finansiālie jautājumi var būt mazāk zināmi sabiedrībai.  
 

5.10. lodziņš: Ražotāju atbildības piemēri 
 
Zviedrija – ražotāju atbildība par elektroiekārtu un elektronisko iekārtu 
atkritumiem 
Zviedrijā 2001. gada 1. jūlijā stājās spēkā Rīkojums par ražotāju atbildību par 
elektroiekārtu un elektronisko iekārtu atkritumiem. Ražotājs cita starpā ir atbildīgs 
par vecā aprīkojuma paņemšanu atpakaļ bez maksas, kad klients pērk jaunu 
produktu, un viņam vietējām iestādēm jāiesniedz atpakaļ savākšanas plāns.  
Skat. http://www.internat.naturvardsverket.se/index.php3 
 
Direktīva par elektroiekārtu un elektronisko iekārtu atkritumiem 
Ražotāja atbildība gan savākšanas, gan apstrādes līmenī ir ieviesta arī šajā direktīvā. 
Tādējādi, piegādājot jaunu produktu, izplatītāji ir atbildīgi par to, lai vecos produktus 
varētu nodot izplatītājam vismaz bez maksas viens pret vienu, ciktāl šis aprīkojums 
ir līdzvērtīgs un tam ir bijušas tādas pašas funkcijas kā piegādātajam aprīkojumam. 
Ražotājiem jāizveido sistēmas elektroiekārtu un elektronisko iekārtu atkritumu 
apstrādei.  
Skat. http://europa.eu.int/comm/environment/waste/weee_index.htm 
 
 
 
Vides vienošanās 
Vides vienošanās starp rūpniecību un attiecīgajām iestādēm, lai izpildītu 
kādu konkrētu uzdevumu, var būt noderīgs līdzeklis kā samazināt 
rūpniecības ietekmi uz vidi. Rūpniecībai bieži ļauj izvēlēties vai izpildīt 
konkrētas juridiskas prasības, vai arī parakstīt vienošanos par zināmu mērķu 
sasniegšanu.  
 

5.11. lodziņš: Vides vienošanās piemēri 
 
Pētījums par vides vienošanās 
Eiropas Vides aģentūra ir veikusi vides vienošanos pētījumu. Pētījuma mērķis ir 
informēt politiķus un sabiedrību par vides vienošanās izmantošanu Eiropas 
Savienībā, sniedzot īsu pārskatu par šo vienošanās pašreizējo piemērošanu 
dalībvalstīs. Pētījums atrodams http://reports.eea.eu.int/92-9167-052-9 
 
Nīderlandes iepakojuma vienošanās 
Kad Nīderlandes valdība savos tiesību aktos pārņēma iepakojuma direktīvu, 
atsevišķajiem iepakojuma ražotājiem un ievedējiem tika uzliktas dažādas saistības. 
Tomēr iepakojuma piegādātājiem tika dota iespēja noslēgt vienošanos, kurā puses 
vienojas par to, kā ieviest attiecīgās saistības. Otrā iepakojuma vienošanās tika 
parakstīta 1997. gadā. Viens no mērķiem šajā vienošanās ir tāds, ka tirgū laistā 
iepakojuma daudzuma pieaugums nedrīkst pārsniegt IKP pieaugumu mīnus 10%. 
Šobrīd notiek sarunas par trešo iepakojuma vienošanos.  
Skat. http://www2.minvrom.nl/pagina.html?id=5001 
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Plānošana  
Izvēloties starp dažādajām savākšanas un apstrādes iespējām, jāņem vērā 
atkritumu apsaimniekošanas iekārtu jauda nākotnē, lai nodrošinātu, ka jauda 
ir pietiekama, lai sasniegtu apsaimniekošanas plānā noteiktos uzdevumus.  
 
Šeit jāņem vērā divi apstākļi. Pirmais attiecas uz finanšu prasībām un to, 
kam jāuzņemas finansiālās saistības par jaudas palielināšanu. Otrais attiecas 
uz jauno iekārtu atrašanās vietu. Parasti problēma ir tāda, ka neviens 
nevēlas atkritumu apsaimniekošanas iekārtu sev kaimiņos, tādēļ tas bieži 
jāplāno ilgu laiku iepriekš.   
 

5.12. lodziņš: Plānošanas piemērs  
 
Dānijas Vides aizsardzības aģentūra ir aprēķinājusi atkritumu daudzumu, kas būtu 
piemērots sadedzināšanai, un atkritumu sadedzināšanas jaudu. No Dānijas 
atkritumu sadedzināšanas vietām ir savākta informācija par esošo un nākotnes 
sadedzināšanas jaudu, kurtuvju skaitu, atkritumu sadegšanas siltumu, darba laiku 
gadā, atļaujām un paredzamajām jaudas izmaiņām vai citām ievērojamām 
izmaiņām, kas plānotas līdz 2008. gadam. Sadedzināšanai piemēroto atkritumu 
daudzums nākotnē salīdzināts ar paredzamo sadedzināšanas jaudu 2004. un 2008. 
gadā.  
 
Ziņojums Affaldsforbrænding i 2004 og 2008, mængder og kapaciteter 
(kopsavilkums angļu valodā) atrodams 
http://www.mst.dk/udgiv/Publikationer/2001/87-7944-724-4/pdf/87-7944-725-
2.PDF  

 
 
5.5 Ilgtermiņa attīstība 

Kā minēts 3.1. iedaļā plāns var aptvert tikai trīs līdz piecus gadus. Tomēr, lai 
izveidotu vajadzīgo jaudu atkritumu apsaimniekošanai nākotnē, vajadzīga 
ilgtermiņa perspektīva. Tādēļ noderīgi var būt apsvērumi attiecībā uz 
ilgtermiņa jaudu un izmaksām.  
 
Turklāt mērķu sasniegšanai var būt nepieciešamas tālākas inicitīvas. 
Piemēram, ja jāizpilda mērķi attiecībā uz bioloģiski noārdāmiem sadzīves 
atkritumiem, kas izstrādāti poligonu direktīvā, nākošo 12 gadu laikā var būt 
jāveido jaunas savākšanas sistēmas un utilizācijas iekārtas.  
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Kontrolsaraksts 
 
 
♦ Uzdevumu noteikšana:  

 vai uzdevumi atbilst ES atkritumu apsaimniekošanas principiem?  
 vai ir noteikti uzdevumi attiecībā uz ES prioritārajiem atkritumu veidiem?  
 vai ir veikts uzdevumu izvērtējums no vides un ekonomiskā viedokļa?  

 
♦ Stratēģijas / plāna pārskatīšanas uzdevumu uzraudzība un novērtēšana:  

 vai visiem uzdevumiem ir noteikti izmērāmi mērķi - ES vai valsts tiesību 
aktos vai plānošanas procesa rezultātā?  

 vai ir noteikti indikatori situācijas attīstības  novērošanai? Vai tie ir 
izmērāmi?  

 stratēģijas / plāna pārskatīšanas grafika izveide: kā un kad stratēģija / 
plāns tiks pārskatīts?  

 
♦ Stratēģijas formulēšana un rīcības plāns: 

 vai ir novērtēts atkritumu daudzums nākotnē? Vai izvēlētie pieņēmumi ir 
saprātīgi un vai tie aptver visus parametrus, kas varētu ietekmēt atkritumu 
ražošanu nākotnē?  

 kādas ir esošās atkritumu apsaimniekošanas iekārtas? Vai tām ir pietiekama 
jauda atbilstīgi nākotnes prasībām (pamatojoties uz paredzamajiem 
atkritumu daudzumiem nākotnē) un jaunajiem uzdevumiem?  

 vai ir sadalīti pienākumi starp valdību, vietējām pārvaldes iestādēm, 
rūpniecību, utt.? 

 vai ir novērtētas plāna ieviešanas izmaksas? Vai plānu finansē no maksas 
par atkritumiem, ienākumu nodokļiem vai citiem līdzekļiem?  

 vai ir izstrādāts laika grafiks jauno rīcības plāna pasākumu ieviešanai? 
 
♦ Ieviešanas pasākumi: 

 vai plānā ir ietverti pasākumi, kas veicina tā ieviešanu – sabiedrības apziņas 
veicināšana, ekonomiskie stimuli, citi administratīvi vai reglamentējoši 
pasākumi?  

 
 
 



 

 49 

6 Noderīgas tīmekļa vietnes un publikācijas 
 
 
Šeit pievienotais internetā pieejamo atsauču saraksts nebūt nav pilnīgs. Tajā 
ietverti plašākas informācijas avoti par atkritumu apsaimniekošanas 
plānošanu, dažādas vadlīnijas, kā arī valstu un reģionālie plāni un līdzīgi 
stratēģiski dokumenti. 
 
Pievienots arī saistītu publikāciju pārskats. 
 
 
6.1 Plašāka informācija 

Eiropas Komisija, Vides 
ĢD, Kodoldrošība un civilā 
aizsardzība 

Vispārējā tīmekļa vietne:  

http://europa.eu.int/comm/environment/index_en.htm 

ES par atkritumu apsaimniekošanu:  

http://europa.eu.int/comm/environment/waste/facts_
en.htm 

Integrēto produktu politika: 

http://europa.eu.int/comm/environment/ipp/home.ht
m 

ES tiesību akti, EUR-Lex 15.10.30.30. iedaļa – Atkritumu apsaimniekošana un 
tīrā tehnoloģija 

http://europa.eu.int/eur-
lex/en/lif/reg/en_register_15103030.html 

Eiropas Statistikas birojs – 
Eurostat 

http://www.europa.eu.int/eurostat.html 

Eiropas Vides aģentūra Vispārējā tīmekļa vietne: 

http://www.eea.eu.int/ 

Par atkritumiem:  

http://themes.eea.eu.int/Environmental_issues/waste 

Eiropas Atkritumu un 
materiālu plūsmas centrs 

http://waste.eionet.eu.int/ 

"Wastebase", elektroniska datu bāze ar informāciju 
par atkritumiem, atkritumu politiku, plānošanu, 
apsaimniekošanu un apstrādi Eiropā: 
http://wastebase.eionet.eu.int/ 

Bāzeles konvencijas par  
bīstamo atkritumu 
pārrobežu kustības un to 
apglabāšanas kontroli 
sekretariāts 

 

http://www.unep.ch/basel/ 

 

Ārhusas konvencija http://www.unece.org/env/pp/ 

Ārhusas konvencijas ieviešana ES tiesību aktos: 
http://europa.eu.int/comm/environment/aarhus/index.
htm 

ESAO Vides direktorāts http://www.oecd.org/oecd/pages/home/displaygenera
l/0,3380,EN-home-8-nodirectorate-no-no--8,FF.html 

Ar vidi saistīto nodokļu datu bāze 

http://www1.oecd.org/scripts/env/ecoInst/index.htm 

ACRR (Pilsētu un reģionu 
asociācija par otrreizēju 
pārstrādi) 

http://www.acrr.org/german/about-us/uber-uns.htm 

Asociācija par resursu 
ilgtspējīgu izmantošanu 

http://www.assurre.org 
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un utilizāciju Eiropā  

Resursu utilizācijas forums http://www.residua.com/rrf/index.htm 

 

 

 
6.2 Vadlīnijas 

Stratēģiskā 
plānošana 
ilgtspējīgai 
atkritumu 
apsaimniekošanai: 
vadlīnijas variantu 
izstrādei un 
novērtēšanai 

Apvienotās Karalistes valdības premjerministra vietnieka 
birojs ir publicējis labas praktiskās vadlīnijas par 
stratēģisko plānošanu ilgtspējīgai atkritumu 
apsaimniekošanai.  

http://www.planning.odpm.gov.uk/spswmgod/index.htm 

Méthode de révision 
des plans and 
Gestion des déchets: 
état des 
connaissances 

Publicējusi Francijas Vides un enerģijas pārvaldes aģentūra 
ADEME. Teksts franču valodā ir publicēts 
http://www.ademe.fr/collectivites/Dechets-new/Politique-
planif/plans/guide.htm. Pieejams arī kopsavilkums angļu 
valodā "Sadzīves atkritumu apsaimniekošana: departmentu 
plāni".  

Stratēģiskās 
plānošanas 
vadlīnijas cieto 
sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanai 

Publicējusi Pasaules Banka. Šā dokumenta nolūks ir sniegt 
informāciju, atbalsta tehnoloģijas un instrumentus, lai 
palīdzētu izstrādāt stratēģiskos cieto sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanas plānus vietējā un reģionālajā līmenī. 
Galvenā mērķauditorija ir vietējās un reģionālās pārvaldes 
iestādes jaunattīstības valstīs un pārejas ekonomiku valstīs, 
tomēr daudz kas šajā materiālā būs noderīgs visām 
valstīm. 

http://wbln0018.worldbank.org/External/Urban/UrbanDev.
nsf/Urban+Waste+Management/349F2CDAE6E96C628525
6B3A007DB3D1?OpenDocument 

Valsts atkritunu 
apsaimniekošanas 
stratēģija: atbalsta 
vadlīnijas 

 

Skotijas Vides aizsardzības aģentūras dokuments, 
izstrādājot reģionālos atkritumu apsaimniekošanas plānus 
valsts līmeņa stratēģijas ieviešanai.  
http://www.sepa.org.uk/nws/guidance/nws/nws_supportin
g_guidance.htm 

Atkritumu vadlīnijas. 
Pamati un 
stratēģijas 
atkritumu 
apsaimniekošanai 
Eiropas pilsētās 

Publicējusi Kopenhāgenas Vides aizsardzības aģentūra ar 
Eiropas Komisijas Vides ģenerāldirektorāta atbalstu, 1999.  

http://euronet.uwe.ac.uk/waste/ 

Atkritumu daudzuma 
samazināšanas 
vislabākās prakses 
vadlīnijas 

Publicējusi Apvienotās Karalistes Vides aģentūra. Vadlīnijas 
ir noderīgs dokuments mazajiem un vidējiem 
uzņēmumiem, izstrādājot atkritumu samazināšanas 
programmas darba vietā. http://www.environment-
agency.gov.uk/commondata/105385/good_practice.pdf 

Les guides pratiques 
 

Francijas Vides un enerģijas pārvaldes aģentūra ADEME ir 
publicējusi četras praktiskās vadlīnijas: Les déchets des 
ménages, Le compostage individuel, Les appareils 
électroménagers un Les déchets dangereux. 

http://www.ademe.fr/particuliers/  
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6.3 Valstu atkritumu apsaimniekošanas plāni un 
stratēģijas 

Austrija Federālais atkritumu apsaimniekošanas plāns 2001, Austrijas 
Federālā lauksaimniecības, mežsaimniecības, vides un ūdens 
apsaimniekošanas ministrija: 
http://gpool.lfrz.at/gpoolexport/media/file/federalwaste.pdf 

Beļģija Flandrija: Stratēģiskais atkritumu apsaimniekošanas plāns (2002-
2006) un citi atkritumu apsaimniekošanas plāni: 
http://www.ovam.be/ 
Valonija: Horizon 2010, Plan Wallon des déchets, Valonijas Vides 
ministrija 
http://environnement.wallonie.be/cgi/dgrne/plateforme_dgrne/vis
iteur/frames.cfm 
Brisele: Plan de prévention et de gestion des déchets 1998-2002.  

Dānija Atkritumi 21, Atkritumu apsaimniekošanas plāns 1998-2004, 
Dānijas Vides aizsardzības aģentūra: 
http://www.mst.dk/udgiv/Publications/1999/87-7909-571-
2/pdf/87-7909-570-4.PDF  

Somija Valsts atkritumu apsaimniekošanas plāns, 1998-2005, Vides 
ministrija:  

http://www.vyh.fi/eng/environ/policy/waste/planning.htm 

Brošūra Somijas valsts atkritumu apsaimniekošanas plāns īsumā: 

http://www.vyh.fi/eng/orginfo/publica/electro/waste/waste.pdf 

Francija Plans départementaux piemēri: Pieņemti vai publicēti:  

 Pas-de-Calais : Plan départemental 
révisé d’élimination de déchets menagers 
et assimiles 

2002. gada 13. 
septembrī 

 Alpes de Haute-Provence: Plan 
départemental d’élimination de déchets 
menagers et assimiles 

2002. gada 15. 
februārī 

Vācija Abfallwirtschaftsplanen piemēri: Pieņemti vai publicēti: 

 Bavaria: Abfallwirtschaftsplan Bayern, 
Verordnung und Begründung 

2001. gada decembrī 

 Freie Hansestadt Bremen: 
Abfallwirtschaftsplan und Abfallbilanz 

2002. gada februārī 

Grieķija Plāna kopsavilkums pieejams angļu valodā WasteBase lapā 
(neoficiāls kopsavilkums): 
http://waste.eionet.eu.int/wastebase/plans/details_html?pk=P-
GR01-0 

Īrija “Politikas paziņojums: atkritumu apsaimniekošana – attieksmes 
maiņa”, Vides un pašvaldību departaments, 1998. gada 
septembris: http://www.environ.ie/environ/envindex.html 

Reģionālā plāna piemērs: Dublinas reģiona atkritumu 
apsaimniekošanas plāns 1999-2003.  

Itālija Plāna kopsavilkums pieejams angļu valodā WasteBase lapā 
(neoficiāls kopsavilkums): 
http://waste.eionet.eu.int/wastebase/plans/details_html?pk=P-
IT1 

 Reģionālo plānu piemēri: Pieņemti vai publicēti: 

 Lazio: Piano di gestione dei rifiuti 2002. gada septembrī 
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 Puglia: Piano di gestione dei rifiuti e 
delle bonifiche in Puglia – 
Completamento, integrazione e 
modificazione 

2002. gada septembris

Luksemburga Plan national de gestion des déchets (2001-2006).  

http://www.mev.etat.lu/home.html 

Nīderlande Dzīvokļu, teritorijas plānošanas un vides ministrs kopā ar 
Atkritumu apsaimniekošanas padomi ir izstrādājuši Valsts 
atkritumu apsaimniekošanas plānu 2002-2012.  
http://www.aoo.nl/default.htm?http%3A//www.aoo.nl/page.asp
%3Fmenu_id%3D76 

Norvēģija Valdības atkritumu apsaimniekošanas politika, Vides ministrija 

http://odin.dep.no/md/engelsk/publ/rapporter/022051-
220006/index-dok000-b-n-a.html 

Portugāle Projecto Para o Plano Nacional de Resíduos, Pilsētu, teritoriālās 
plānošanas un vides ministrija:  

http://www.ambiente.gov.pt/ 

 

Spānija Plan Nacional de Residous Urbanos (2000-2006). [Angļu valodā:  
Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas valsts plāns Spānijā].  

http://www.mma.es/calid_amb/residuos/plan/index.htm 

Zviedrija Regeringens skrivelse, 1998/99:63, En nationell strategi för 
avfallshanteringen 
http://miljo.regeringen.se/propositionermm/skrivelser/pdf/skr989
9_63.pdf 

 Vietējo plānu piemēri: Pieņemti vai publicēti: 

 Malmö stad: Avfallsplan 1993. gadā 

 Nybro: Avfallsplan for Nybro 1989-2000 1991. gada aprīlī 

Apvienotā 
Karaliste 

Anglija un Velsa: Atkritumu apsaimniekošanas stratēģija 2000 (1. 
un 2. daļa), Vides, transporta un reģionu departaments: 
http://www.defra.gov.uk/environment/waste/strategy/cm4693/pd
f/wastvol1.pdf 
http://www.defra.gov.uk/environment/waste/strategy/cm4693/pd
f/wastv2_1.pdf 

Skotija: Valsts atkritumu apsaimniekošanas stratēģija 1999, 
Skotijas Vides aizsardzības aģentūra:  

http://www.sepa.org.uk/nws/guidance/nws/nws_1999.htm 

Reģionālo plānu projekti pieejami  
http://www.sepa.org.uk/nws/guidance/dawp.htm 

 
 
6.4 Publikācijas 

ES par atkritumu apsaimniekošanu 
Eiropas Savienība ir izstrādājusi atkritumu apsaimniekošanas stratēģiju un 
ievieš to. Tā ir aprakstīta šeit norādītajā dokumentā. Tās nolūks ir informēt 
vietējos un reģionālos elementus, NVO, politiķus visos līmeņos, sociālos 
partnerus un patērētājus, kā arī iedzīvotājus. Stratēģijā iekļautas saites uz 
saistītiem Komisijas pētījumiem par atkritumiem. Stratēģija ir atrodama  
http://europa.eu.int/comm/environment/waste/publications/eufocus.htm 
 
ES pētījums par atkritumu ražošanas novēršanu un samazināšanu 
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Šajā pētījumā apskatītas vislabākā atkritumu ražošanas samazināšanas 
prakse gan attiecībā uz rūpnieciskajiem, gan sadzīves atkritumiem. Pētījuma 
mērķi ir šādi:  
a. identificēt un analizēt pasākumus, ko veikuši dažādie valstu operatori 

rūpniecisko atkritumu daudzuma un bīstamības samazināšanai;  
b. sadzīves atkritumu jomā identificēt un analizēt vislabāko praksi 

atkritumu ražošanas novēršanai;  
c. identificēt horizontālos pasākumus, kas veikti ar mērķi nepieļaut bīstamu 

vielu nonākšanu atkritumos;  
d. mērīt un analizēt ar dažiem konkrētiem piemēriem vides un ekonomiskos 

ieguvumus saistībā ar atkritumu ražošanas novēršanu.  
Pētījums atrodams  
http://europa.eu.int/comm/environment/waste/studies/prevention&minimisa
tion.htm 
 
Finansēšana un stimuli sadzīves atkritumu apsaimniekošanā 
Konkrēts mērķis ir veikt 20 atsevišķus pētījumus par novatoriskām 
finansēšanas sistēmām vietējā un reģionālajā līmenī, ko izvēlas ar Eiropas 
Komisijas piekrišanu. Šie pētījumi koncentrējas īpaši uz sistēmām, kas ir 
spējušas nodrošināt stimulu samazināt atkritumu daudzumu un palielināt 
otrreizējo pārstrādi un kompostēšanu. Aprakstīta pieredze un rezultāti. 
Pētījums atrodams 
http://europa.eu.int/comm/environment/waste/studies/financingmunicipalwa
ste_management.htm 
 
Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas izmaksas ES 
Eiropas Komisija ir publicējusi nozīmīgu ziņojumu par cieto sadzīves 
atkritumu apsaimniekošanas izmaksām. Ziņojumā sniegts pārskats par 
izmaksām dažādiem atkritumu apsaimniekošanas variantiem vietējā un 
reģionālā līmenī visās 15 ES dalībvalstīs. Pētījums ir Komisijas mēģinājums 
veidot pamatdatus par izmaksām politikas izmaiņām nākotnē. Ziņojums un 
papildinājumi ir atrodami: 
http://europa.eu.int/comm/environment/waste/studies/eucostwaste_manag
ement.htm  
 
Sadzīves atkritumu apsaimniekošana kandidātvalstīs 
Eurostat ir savācis informāciju par desmit Centrāleiropas un Austrumeiropas 
valstīm un abām Vidusjūras valstīm.  
http://europa.eu.int/comm/eurostat/Public/datashop/print-
catalogue/EN?catalogue=Eurostat&product=KS-47-02-301-__-N-EN 
 
Izdevušies projekti kompostēšanā un atsevišķā savākšanā 
Šeit identificēti vairāki sekmīgi projekti centralizētā kompostēšanā un 
kompostēšanā mājas apstākļos sešās dalībvalstīs - Spācijā, Francijā, Īrijā, 
Itālijā, Portugālē un Apvienotajā Karalistē. Katrs projekts pētīts atsevišķi, 
pasvītrojot tā izdošanās iemeslus. 
http://europa.eu.int/comm/environment/waste/compost/index.htm 
 
Bioloģiski noārdāmu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas 
variantu ekonomiskā analīze 
Pētījuma galvenais mērķis ir veikt ekonomisku izvērtējumu, kurā ņemtas 
vērā gan privātās, gan sociālās labklājības izmaksas un ieguvumi no 
esošajiem bioloģiski noārdāmu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas 
variantiem. Galvenais uzsvars likts uz atsevišķu savākšanu un kompostēšanu 
/ anaerobo sadalīšanos. Pētījums koncentrējas uz Eiropas Savienības 
dalībvalstīm un pirmā paplašināšanās viļņa valstīm.  
http://europa.eu.int/comm/environment/waste/compost/ 
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Bioloģiski noārdāmo sadzīves atkritumu apsaimniekošana Eiropā 
Šis Eiropas Vides aģentūras ziņojums ir paredzēts kā vadlīnijas lēmumu 
pieņēmējiem centienos ievērot ES poligonu direktīvas mērķus attiecībā uz 
bioloģiski noārdāmo sadzīves atkritumu apglabāšanas poligonos 
samazināšanu.  
http://reports.eea.eu.int/topic_report_2001_15/en 
 
Vides instrumenti 
Eiropas Vides aģentūra veic vairākus pētījumus par politikas pasākumiem un 
instrumentiem. Viens no piemēriem ir Vides nodokļi – nesena notikumu 
attīstība attiecībā uz integrācijas instrumentiem, kur aģentūra ziņo par 
jaunākajiem notikumiem vides nodokļu pielietošanā un to ietekmi un par 
panākumiem ekoloģijas nodokļu reformā. Pētījums atrodams 
http://themes.eea.eu.int/Actions_for_improvement/policy/reports 
 
Metodes un instrumenti tās informācijas novērtēšanai, kas saistās 
ar atkritumiem un materiāliem 
Pētījumā ietverts pārskats par dažādiem instrumentiem, piemēram, aprites 
cikla novērtējums (LCA), ietekmes uz vidi novērtējums, izmaksu un guvumu 
analīze, ģeogrāfiskās informācijas sistēmas (GIS), indikatori, utt. un sniedz 
piemērošanas aprakstu. Tiks publicēts Eiropas Vides aģentūras lapā 
http://www.eea.eu.int/ 
 
Vide un veselība 
Dānijas Vides aizsardzības aģentūra 2001. gadā ir publicējusi ziņojumu, kurā 
aprakstīts tās darbs, lai aizsargātu cilvēku veselību ar likumdošanu par 
ķīmiskām vielām un vidi. Ziņojums koncentrējas uz cilvēka pakļaušanu 
veselības apdraudējumam no gaisa, augsnes, dzeramā ūdens, peldvietu 
ūdens, ūdens baseinos, atkritumiem, notekūdeņiem, trokšņa un ķīmiskām 
vielām. Ziņojums tika sagatavots galvenokārt izmantošanai Centrāleiropas un 
Austrumeiropas valstīs. Plašāka informācija: Vides faktori un veselība – 
Dānijas pieredze, atrodams  
http://www.mst.dk/udgiv/Publications/2001/87-7944-519-5/html/default_eng.htm 
 


