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VIDE A T K R I T U M I

Cilvēces radītie atkritumi ir problēma  
visā pasaulē, tāpēc laikus jādomā, kā ar  
tiem tikt galā. Eiropas Savienības mērķis  
ir pēc divdesmit gadiem poligonos noglabāt 
ne vairāk kā desmito daļu no visiem 
atkritumiem. Ko iesākt ar pārējiem?

No problēmas par resursiem

ATKRITUMU 
TVERTNĒM 
JĀKĻŪST PAR 
ZELTA PODIEM

Plastmasas pamata izejviela ir neatjaunojamais dabas resurss 
nafta. Vidē plastmasas atkritumi rada problēmas, piemēram, 
nokļūstot barības ķēdē. Tāpēc tie jāsavāc.
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Dina Bēma

Mājsaimniecībās radītie sa-
dzīves atkritumi būtībā ir 
ikviena cilvēka atbildība. 
ES statistikas pārvaldes 
“Eurostat” 2016. gada dati 

liecina, ka viens Latvijas iedzīvotājs vidēji 
gadā saražo aptuveni 410 kilogramu sadzī-
ves atkritumu. Pēdējā laikā to apjomam ir 
vērojama tendence pieaugt. Ko ar to visu 
iesākt, un kā lietderīgāk izmantot sadzīves 
atkritumus?

No problēmas par iespējām
“Pirms desmit gadiem atkritumi visā pa-
saulē bija tikai atkritumi, bet mūsdienās tie 
aizvien vairāk kļūst par resursiem,” uzsver 
SIA “Zaļā josta” valdes priekšsēdētājs Jānis 
Lapsa. Viņš arī skaidro, ka pats vienkāršā-
kais ir atkritumu apglabāšana poligonā, bet 
tas ir gan fiziski, gan morāli novecojis ap-
saimniekošanas veids, jo aizņem teritoriju, 
turklāt jāiegulda līdzekļi, lai novērstu pie-
sārņojuma izplatību. Tagad tiek uzsvērts, 
ka nepieciešams maksimāli daudz atšķirot 
visu noderīgo. Tādējādi daļu materiāla var 
izmantot atkal, piemēram, stiklu pārkausēt 
jaunās pudelēs vai no plastmasas iegūt ci-
tus plastmasas izstrādājumus un tamlīdzī-
gi. Notiek tā sauktā reģenerācija. 

“Neizmantojamos atkritumus sadedzi-
not, var saražot enerģiju. No bioloģiskajiem 
atkritumiem var iegūt kompostu, un kā bla-
kusprodukts, atkritumiem pūstot, izdalās 
gāze, ko var izmantot elektrības un siltuma 
ražošanai. Tātad atkritumus var nogādāt 
atpakaļ apritē visdažādākajos veidos,” Jānis 
Lapsa skaidro dažādās iespējas. Tomēr, lai 
tas notiktu, sākotnēji nepieciešama atkri-
tumu dalīta vākšana.

Dalītā vākšana ir pirmais solis
Izmetot atkritumus, svarīgi, lai mēs to da-
rām dalītās vākšanas konteineros. Tad tie 
tālāk tiks pārstrādāti. “Tas jādara ikvienam        

no mums. Šī elementārā rīcība faktiski ne-
maksā neko, patiesībā pat ļauj ietaupīt. Tas 
ir jautājums par mūsu slinkumu vai ieradu-
miem. Vienīgās investīcijas būs ielikt jaunu 
plauktiņu virtuves skapītī un nopirkt papil-
du atkritumu konteineru,” šķirošanas izde-
vīgumu skaidro SIA “Zaļā josta” valdes 
priekšsēdētājs. 

Jānis Lapsa piebilst, ka Eiropas Savienī-
bas prasības stimulē atkritumu pārstrādi, 
savukārt ar dabas resursu nodokli par ap-
glabāšanu tirgus regulē apsaimniekošanas 
cenu. Tāpēc par šķirotiem atkritumiem  
nemaksājam vai dažos gadījumos pat  
maksā mums. 

“No 2021. gada atsevišķi būs jāvāc arī 
bioloģiski noārdāmie atkritumi. Dažas paš-
valdības to jau uzsākušas darīt. Kopumā ir 
mērķis mazināt bioloģiski noārdāmo atkri-
tumu apjomu, kas nonāk poligonos,” skaidro 
VARAM Vides aizsardzības departamenta 

Iepakojums vienlaikus ir  
ērtības un posts. Tas ir būtisks 

mārketinga un produktu 
kvalitātes saglabāšanas 

elements, līdz ar to ir svarīgi 
meklēt risinājumus iepakojuma 

apjoma samazināšanai, 
saglabājot produktu kvalitāti un 

tajā pašā laikā saudzējot un 
sargājot apkārtējo vidi.

Dr. sc. ing.
SANDRA MUIŽNIECE-BRASAVA

Materiāls tapis ar Latvijas  
Vides aizsardzības fonda 
finansiālu atbalstu. 
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direktore Rudīte Vesere. Šos atkritu-
mus optimālā variantā plānots izman-
tot komposta ražošanai. Tad, kad tas būs 
dalīti savāktais materiāls, uzlabosies kom-
posta kvalitāte un palielināsies noieta ie-
spējas. Vides aizsardzības departamenta 
direktore piebilst, ka jau patlaban tiek ražots 
tā dēvētais tehniskais komposts, ko veido, 
nolasot no kopējās atkritumu masas, bet tā 
izmantošanas iespējas ir ierobežotas. 

Svarīgi ir šķirot pareizi
Visbiežāk dalītajai vākšanai izmantojam at-
sevišķus konteinerus stiklam, plastmasai 
un papīram vai kartonam. Tomēr jau patla-
ban ir kopēji konteineri vieglajam iepakoju-
mam, kurā drīkst likt plastmasu, papīru un 
metālu, bet tajos nedrīkst nonākt stikls. Šeit 
jārēķinās arī ar to, ka pēc savākšanas no 
konteineriem šie materiāli tiek pāršķiroti, 
šajā procesā stikla lauskas ir bīstamas dar-
biniekiem no drošības apsvērumu viedokļa, 
kā arī var sabojāt šķirošanas iekārtas.

“Ja cilvēks redz, ka pie dalītās vākšanas 
konteineriem atbrauc mašīna, kas no 

vairākiem atšķirīga veida konteineriem saber 
visu kopā, tam var būt vairāki skaidrojumi,” 
uzsver Rudīte Vesere. Vienā mašīnā ir pieļau-
jams sabērt to, kas ir vienotajos konteineros 
vieglajam iepakojumam, jo viss tiks pāršķi-
rots un atsevišķi nogādāts pārstrādei. Savu-
kārt, ja, teiksim, papīra vākšanai paredzētā 
konteinera saturu ieber pie nešķirotajiem 
atkritumiem, iespējams, tajā ir bijis daudz 
piemaisījumu, piemēram, kartupeļu mizas, 
ēdiena atliekas, kas nozīmē, ka materiāls pa-
tiesībā ir sabojāts un vairs nav izmantojams. 
Tāpēc ir būtiski pirms atkritumu izmešanas 
pārliecināties, kam konteiners ir paredzēts.

Latvija seko pasaulei
SIA “Zaļā josta” valdes priekšsēdētājs 

Jānis Lapsa uzsver, ka Latvija nav atrauta 
no visas pasaules tendencēm: “Labā ziņa ir 
tā, ka ar katru gadu mums uzlabojas atkri-
tumu vākšanas infrastruktūra un palielinās 
arī pārstrādes jaudas un iespējas.” Pilnīgi 
visu dalīti savākto materiālu Latvijā nevar 
pārstrādāt, jo mums nav tādu jaudu, tāpēc 
pieaug atkritumu vai no atkritumiem atda-
līto izejvielu eksports ārpus Latvijas tālākai 
to apstrādei.

Jaunās ES direktīvas prasības ir diezgan 
stingras  – no visiem atkritumiem jau  
2025. gadā būs jāpārstrādā 55%, savukārt 
2035. gadā apglabāt drīkstēs vien 10%. “Bū-
tībā tā ir tā daļa, kas varētu būt atlikušie 
pelni pēc atkritumu sadedzināšanas, pretē-
jā gadījumā tik mazus rādītājus fiziski nav 
iespējams sasniegt. Tādas tehnoloģijas pat-
laban vēl nav,” skaidro Jānis Lapsa. Tāpēc 
Latvijai būs jādomā par atkritumu dedzinā-
šanas iekārtām, kas palīdzēs samazināt 
atkritumu apjomu, vienlaikus iegūstot no 
tiem enerģiju.

Statistika liecina, ka atkritumu pārstrā-
des un reģenerācijas apjomi Latvijā ir bū-
tiski pieauguši. 2013. gadā pārstrādāja 
96 600 tonnu atkritumu, savukārt  
2016. gadā – jau 364 120 tonnu, kas 
nozīmē trīskārtēju pieaugumu. Speciā-
listi vērtē, ka tāds pieaugums nebūtu ie-
spējams bez iedzīvotāju iesaistīšanās 
dalītajā atkritumu apsaimniekošanā.

Sadzīves 
atkritumu 
apsaimniekošana 
kļūst efektīvāka

VIDE A T K R I T U M I

Izvēlies gudri jau veikalā!
Mēs daudzas lietas darām gudri un pamatoti. Tāpēc atkritumu jomā runa ir ne tikai 
par gudru šķirošanu, bet arī par gudru saimniekošanu, tātad arī gudru iepirkšanos. 
Bieži vien iegādājamies vienreiz lietojamas preces, tādējādi palielinot atkritumu 
daudzumu un arī savus izdevumus. Mums jāpārdomā, ko pērkam, kā to lietojam, 

kāds ir nopirktā sastāvs, cik ilgi to varēs lietot, vai to varēs 
salabot un, galu galā, vai to varēs pārstrādāt? Tas viss ir 
stāsts par gudru izvēli. Jau sākotnēji vajadzētu censties 
samazināt atkritumu rašanās iespēju. Mums vajadzētu ne 
tikai domāt, kā pareizi apsaimniekot, bet arī kā neradīt 
atkritumus vai vismaz samazināt to apjomu.

Rudīte Vesere, VARAM Vides aizsardzības 
departamenta direktore 

Uzņemies atbildību un mazini patēriņu!
Cilvēkiem ir jāapzinās ‒ ja gribam dzīvot tīrā un sakoptā vidē, mēs paši esam par to 
atbildīgi. Mums zināmā mērā ir paveicies ar mazu iedzīvotāju blīvumu un kulturālu 
sabiedrību. Talku kustība, no vienas puses, ir laba, no otras ‒ degradē sabiedrību, jo 
dažiem ļauj domāt, ka visu drīkst mest zemē, gan jau kāds aiz viņa savāks. Turklāt 
mēs paši iegriežam patēriņa ratu. Augot labklājībai, pierodam pie komforta, vēlamies 

visu iepakotu, bet patiesībā ilgtermiņā degradējam vidi. 
Vajadzētu mazināt pārspīlēto iepakošanu, vienreizējo 
trauku lietošanu un tamlīdzīgi. Pirmais solis ir iet uz 
veikalu ar auduma maisiņu, nākamais – izvēlēties mazāk 
iepakotu preci. Parādoties spiedienam uz tirgu, tas reaģēs 
un piedāvās videi draudzīgākus produktus.

Jānis Lapsa, SIA “Zaļā josta” valdes 
priekšsēdētājs

EKSPERTU KOMENTĀRI
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ES direktīvas nosaka, ka bioloģiski 
atkritumi no 2021. gada būs jāvāc 
atsevišķi. Tas ļaus iegūt kvalitatīvu 
kompostu un būtiski samazinās kopējo 
nešķiroto atkritumu apjomu.
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“Pēc iespējas samazinot apglabāto atkri-
tumu apjomu, aizņemsim mazākas terito-
rijas un brīvās varēsim izmantot citām 
saimnieciskajām darbībām. No otras puses, 
atšķirotais materiāls ir izmantojams, lai ie-
gūtu otrreizējās izejvielas, kas ir resursi, 
kurus izmantojot nebūs jāiegūst jauni re-
sursi no dabas. Piemēram, stikla ražošanā 
daļu kvarca smilšu var aizvietot ar stikla 
lauskām. Tādējādi tiek samazināts dabas 
resursu patēriņš,” citus izdevīgus ieguvu-
mus uzskaita Rudīte Vesere.

Zinātnieki meklē jaunas iespējas
Ne tikai pasaulē, bet arī Latvijā zinātnieki 
veic pētījumus, piemēram, lai novērtētu, kā 
var izmantot kompostu, ko iegūst no atkri-
tumiem. Tāpat tiek meklētas dažādas jau-
nas pārstrādes metodes noteiktiem atkritu-
mu veidiem. Citi pētījumu veicēji lūkojas 
aizstājējmateriālu virzienā, piemēram, iz-
strādājot dabai draudzīgākus bioplastmasu 
veidus. Rudīte Vesere arī stāsta, ka dažkārt 
komersanti paši pasūta pētījumus, lai no-
skaidrotu, kā to radītie ražošanas atkritumi 
ir pārstrādājami vai kādā veidā varētu 

Kopējās tendences pasaulē ir pāriet no lineārās ekonomikas (kad  
resursi tiek iegūti, izmantoti un izmesti) un ķēdes ekonomikas (kad 
tiek veikta daļēja atkritumu pārstrāde) uz aprites ekonomiku, kas ir 
slēgts ražošanas un patēriņa cikls. Aprites ekonomiku dažkārt pielī-
dzina barības ķēdēm dabā, kurās atkritumu nav, – atlikušais ir pārti-
ka nākamajam barības ķēdes posmam. Aprites ekonomikā visi ra-
žošanas un patēriņa atlikumi būs jāizmanto kā izejvielas citiem 

produktiem. Jānodrošina, ka dabas resursi, materiāli un produkti  
saglabājas ekonomiskajā apritē pēc iespējas ilgāk. Jau produkta  
izstrādes posmā jādomā par ilgtspējīgu patēriņu un kvalitatīvas  
pārstrādes iespējām. Tamdēļ jāattīsta jaunas tehnoloģijas, jārada 
inovatīvi materiāli, ražotājiem jādomā par savstarpēju sadarbību, 
vienlaikus jānodrošina produkta apkopes, labošanas iespējas  
un tamlīdzīgi. Tad atkritumu nebūs gandrīz nemaz.

Nākotnē atkritumu nebūs gandrīz nemaz

Kompostēšana var 
samazināt sadzīves 
atkritumu apjomu.

aizstāt izejvielas, lai veidotos pēc iespējas 
mazāk atkritumu. Citi komersanti ir ieinte-
resēti izmantot tādus iepakojuma veidus, 
kas saglabā funkcijas, taču kam ir samazi-
nāts tilpums. 

Rudīte Vesere arī piebilst, ka Latvijas Iepa-
kojuma asociācija katru gadu rīko dažādus 
konkursus un izstādes, kur startē uzņēmumi 
ar saviem iepakojumiem, un viens no aspek-
tiem, kas tiek vērtēts, ir ietekme uz vidi. 

RIČARDS GROSBERGS

GETTY IM
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ŠĶIRO VIEGLI AR KARTI
Tīmekļa vietnē skiroviegli.lv, pamatojoties 
uz pašvaldību iesniegto informāciju, ir 
izveidota karte, kurā ikvienam ir pieejama 
informācija par dalītās vākšanas atkritumu 
šķirošanas punktiem. Informācija tiek 
papildināta, ja kāds no tiem nedarbojas vai 
nav norādīts kartē.

L I N E Ā R Ā  E K O N O M I K A C I R K U L Ā R Ā  E K O N O M I K A
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Bieži vien atkritumu tvertne ātri vien tiek piepildīta ar pārtikas produktu  
iepakojumu. Tomēr transportēšanai un uzglabāšanai iepakojums ir  
nepieciešams, tāpēc zinātnieki meklē risinājumus šai problēmai.

VIDE A T K R I T U M I

PĒTA PĀRTIKAS IEPAKOJUMA PROBLĒMAS

Latvijas Lauksaimniecības universitātes Pārtikas tehnoloģijas fakultātes zinātnieki veic 
pētījumus, kas visdažādākajos veidos ir saistīti ar pārtikas iepakojumu. Tā ir liela daļa no 
sadzīvē radītajiem atkritumiem, tāpēc ražotājiem un arī pircējiem būtu jāpievērš uzmanība 
iepakojumam. Par pētījumiem sīkāk stāsta iepakojumu eksperte, Pārtikas tehnoloģijas 
fakultātes profesore Dr. sc. ing. Sandra Muižniece-Brasava.

LLU zinātnieki vairāk nekā desmit gadu garumā veikuši 
apjomīgu Latvijas iedzīvotāju anketēšanu, katru gadu 
aptaujājot vairāk nekā tūkstoš respondentu dažādos re-
ģionos, lai noskaidrotu viņu informētību un zināšanas 
par iepakojumu, kā arī uzzinātu, kādu uzmanību viņi pie-
vērš iepakojumam, iegādājoties pārtikas produktus. Vai 
ir svarīgi, no kādiem materiāliem tas sastāv? Tāpat arī 
pētnieki sekojuši līdzi, vai cilvēkiem ir mainījies viedoklis 
par zero waste kustību, un noskaidrojuši, cik lielā mērā 
iedzīvotājus satrauc apkārtējās vides piesārņojums un 
vai viņi būtu gatavi maksāt vairāk par dabai draudzīgā-
kiem iepakojuma risinājumiem.

Biežāk izmantoto plastmasas veidu klasifikācijai lieto ciparus no 1 līdz 7, kas attēloti trīsstūrītī, piemē-
ram, 1 ir PET (polietilēntereftalāts), ko visbiežāk pamanām uz negāzēto un gāzēto dzērienu pudelēm, 
3 – PVC (polivinilhlorīds), savukārt 5 – PP (polipropilēns), kas ir viens no inertākajiem pārtikas iepako-
juma plastmasas materiāliem, kurā produktus drīkst ilgstoši uzglabāt, saldēt un tā tālāk. Sandra 
Muižniece-Brasava uzsver, ka ne vienmēr iepakojums, kas apzīmēts ar kārtas numuru 7, nozīmē kaut 
ko sliktu. Bieži vien ierasts domāt, ka tas obligāti satur kaitīgo bisfenolu A, tomēr pēc klasifikācijas tas 
nozīmē other jeb citi plastmasas veidi. Pie tiem pieder visi tie plastmasas materiāli, kas neiekļaujas 
grupās līdz 6. numuram, tostarp arī jaunā veida plastmasas, kas ir videi draudzīgas, piemēram, bio-
materiāli, kas gatavoti no kukurūzas, sūkalām vai uz pienskābes bāzes (PLA materiāli). Tāpēc uz  
iepakojuma jāmeklē papildu informācija par tā sastāvu.

Sandra Muižniece-Brasava skaidro, ka patlaban nevar pilnībā atteikties no iepakojuma. 
Ja tā nebūs, daudzi produkti sabojāsies tāpēc, ka būs pakļauti dažādiem apkārtējās vi-
des faktoriem (laikapstākļiem, grauzējiem, insektiem, mikrobioloģiskajam piesārņoju-
mam u. c.), kā arī tiem būs pārāk īsi uzglabāšanas termiņi, jo produktiem būs tieša sa-
skare ar apkārtējā vidē esošo skābekli un mainīgu gaisa relatīvo mitrumu. Veikalos 
produktus bez iepakojuma varēs uzglabāt salīdzinoši īsus periodus, tādējādi radīsies lieli 
zaudējumi, kas pretēji gaidītajam atkal palielinās atkritumu apjomu. Zinātniece atgādi-
na, ka iepakojumam ir vēl kāda būtiska funkcija – informēt patērētāju par produkta sa-
stāvu un tā derīguma termiņu. Līdz ar to izmantotā iepakojuma apjoma samazināšana 
jāveic, rūpīgi izvērtējot potenciālos riskus. “Jāsāk tieši ar tāda plastmasas iepakojuma 
samazināšanu, kura funkcija ir tikai produktu saturēšana, jo te pastāv iespēja izvēlēties 
dabai draudzīgākus risinājumus,” piebilst speciāliste.

Plastmasas iepakojumu  
klasificēšanas knifi

Latvijas iedzīvotāju izpratne 
par iepakojumu Vai iespējams iztikt bez iepakojuma?
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PĒTA PĀRTIKAS IEPAKOJUMA PROBLĒMAS

Runājot par jaunajiem iepakojumiem, zinātniece uzsver, ka cilvēki bieži 
vien nav informēti par to, ka ne visi biomateriāli vienkārši sadalīsies, 
kad nokļūs dabā. Būtiski zināt, ka ir dažāda veida biodegradējamie ie-
pakojuma materiāli, un, lai tie sadalītos, ir nepieciešami specifiski no-
sacījumi, piemēram, attiecīga temperatūra, noteikts mitrums, atbil- 
stošs pH u. c. parametri. Daži no tiem sadalīsies apkārtējā vidē  
25–40 grādu temperatūrā, bet citiem ir vajadzīgi 60 grādi. Tas nozī-
mē, ka arī biomateriālus nedrīkst vienkārši mest zemē, tie ir jāšķiro un 
tad atbilstošā veidā jāpakļauj biodestrukcijas procesam. Piemēram, 
tiem materiāliem, kuri sadalīsies apkārtējās vides temperatūrā, uz ap-
zīmējuma klāt būs pielikts vārds “HOME”, kas nozīmē, ka šāda veida 
iepakojumā varat ievietot organiskos atkritumus, teiksim, kartupeļu 
mizas, un aprakt sava dārziņa kompostkaudzē; nākamajā gadā  
kaudzē maisiņu vairs neatradīsiet, jo tas būs sadalījies.

Iepakojumam uzlabo īpašības
Patlaban iepakojuma industrijā valda tendence daudzslāņu materiālus ražot pēc iespējas plānākus, lai 
samazinātos to apjoms. Zinātniece kā piemēru min ražotāju praksi – pirms desmit gadiem plastmasas 
materiālus pārdeva uz kilogramiem, tagad tie bieži tiek mērīti kilometros. Uzlabojot iepakojuma īpašības, tas 
kļūst plānāks, vienlaikus saglabājot materiālu barjerīpašības, un var ātrāk sadalīties. Pētnieki arī palīdz 
ražotājiem izvērtēt, vai iepakojums tiek izmantots optimāli un lietderīgi, proti, lai, izmantojot pēc iespējas 
mazāk iepakojuma materiālu, netiktu pazemināta produktu kvalitāte uzglabāšanas un transpor-tēšanas 
laikā. Nav nepieciešams produktu ietīt plēvē, tad ielikt kartona kastītē un vēl maisiņā. Šajā gadījumā 
produktam vajadzētu tikai pusi no iepakojuma, un tādējādi varētu samazināt atkritumu apjomu.

Tāpat LLU Pārtikas tehnoloģijas fakultātē pēta dažāda veida 
jaunos iepakojumus – tā dēvētos aktīvos un inteliģentos 
iepakojumus, kas maina krāsu atkarībā no produkta kvalitātes, 
kā arī vidi ap to uzglabāšanas laikā iepakojuma iekšienē, 
tādējādi pagarinot pārtikas realizācijas laiku. Izmantojot 
piemērotāko iepakojumu, kas pēc iespējas labāk saglabā 
produktu, var samazināt atkritumu daudzumu, kā arī nodrošināt 
garākus realizācijas termiņus, tādējādi paverot plašākas 
iespējas eksportam. Vienlaikus notiek pētījumi, lai atrastu 
materiālus, ko var izmantot vairākkārt. Tāpat tiek meklētas 
iespējas, kā labāk izmantot tos, ko nevar lietot vēlreiz, jo, 
piemēram, veidojas mikroplaisas.

Katram produktam ir piemērots savs iepakojums
Svarīga ir arī iepakojuma saderība ar konkrēto pārtikas produktu. Kā piemēru zinātniece min 
picas kastes, kurās kartonam ir vairāki slāņi (bieži mēs to pat nepamanām), jo šajā gadījumā ir 
būtiski, lai tad, kad karstais, taukainais ēdiens nonāk saskarē ar kartonu un atstāj uz tā pleķi, 
no kārbas picā neuzsūcas krāsas vai kādas citas vielas. Pretējs piemērs ir maisiņi, ko cilvēki 
bieži vien izmanto saldēšanai, lai gan iepriekš nav noskaidrojuši, vai to maz drīkst darīt, jo 
dažiem iepakojuma materiāliem sasalstot rodas mikroplaisas, tādējādi pastāv risks, ka šādā 
veidā sasaldētu produktu uzglabāšanas laikā var notikt nevēlamo vielu pārvietošanās.

Biodegradabls nenozīmē bezatbildībuIlgāks termiņš – mazāk atkritumu
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