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SADZĪVĒ RADUŠIES 
BĪSTAMIE ATKRITUMI

VIDE A T K R I T U M U  A P S A I M N I E K O Š A N A

Materiāls tapis ar Latvijas  
Vides aizsardzības fonda 
finansiālu atbalstu. 

Ikvienā mājsaimniecībā laiku pa laikam rodas 
atkritumi, kas pieder pie bīstamo atkritumu kategorijas, 
jo var nodarīt kaitējumu cilvēka veselībai vai dabai. Ko 
ar tiem iesākt, un kā mazināt kaitīgās sekas?

Atbildība sākas ar 
šķirošanu

RIČARDS GROSBERGS

Sadzīvē radušos bīstamos atkritumus 
nedrīkst vieglprātīgi izmest dabā. No 
tiem izdalās kaitīgās vielas, kas galu 
galā nonāks mūsu organismā. 

Atkritumu savākšanas punkts – 

neliela vieta, kur cilvēks nodod 

konkrēto atkritumu veidu pats, 

ieliekot to noslēgtā konteinerā.

Atkritumu savākšanas 

laukums – plašāka teritorija, kur  

ir lielākas iespējas savākt dažāda 

veida atkritumus. Tos atdod 

apsaimniekošanas kompānijas 

darbiniekiem, kas dokumentē 

atkritumu veidu un apjomu.
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VARAM Vides aizsardzības 
departamenta direktore  
Rudīte Vesere

Ik reizi, kad iegādājamies 
kādu preci, rodas atkri-
tumi. Tie var būt gan pro-
dukta iepakojums, gan 
ar laiku arī pati prece, 

kas nolietojas. Lielākā daļa no tiem nonāk 
nešķiroto vai piemērotības gadījumā šķiroto 
atkritumu konteineros. 

Tomēr daži atkritumi satur bīstamas vie-
las, vai arī tiem piemīt īpašības, kas padara 
tos bīstamus cilvēka dzīvībai un veselībai 
vai videi. Tie var, piemēram, uzliesmot, būt 
toksiski, oksidējoši, kancerogēni vai kodīgi. 
Šos atkritumus klasificē kā sadzīvē radušos 
bīstamos atkritumus. Pie tiem pieskaitāmas 
elektriskās un elektroniskās iekārtas (ledus-
skapis, televizors, dators utt.), baterijas, rie-
pas un eļļas filtri, sadzīves ķīmija, pesticīdi, 
dažādas lakas un krāsas, medikamenti u. c. 

Tos nedrīkstam vienkārši vieglprātīgi izmest 
konteineros vai, vēl ļaunākā gadījumā, dabā. 
Bet ko ar tiem darīt?

Jāatrod īstā savākšanas vieta
Sadzīvē radušies bīstamie atkritumi atka-
rībā no to veida iedzīvotājiem jānogādā uz 
speciāli izvietotiem konteineriem vai dalī-
tās atkritumu vākšanas laukumiem, kuru 
atrašanās vietas var noskaidrot, piemēram, 
interneta mājaslapās – tādās kā skiroviegli.lv,  
zalajosta.lv un atkritumi.lv. Savukārt medika-
menti, kuri nav izlietoti vai kuriem beidzies 
derīguma termiņš, jāizņem no iepakojuma un 
jānogādā aptiekā vai to pieņemšanas punktos. 
Izlietotās baterijas var iemest tvertnēs noteik-
tos veikalos. Nolietotās automašīnu riepas vai 
elektrotehniskās ierīces jānogādā konkrētās 
vietās, kur tās pieņem. 

“No visiem iedzīvotāju radītajiem sadzī-
ves atkritumiem 4,45% ir bīstamie,” statis-
tiku atklāj Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijas (VARAM) Vides aiz-
sardzības departamenta direktore Rudīte 
Vesere. Pēdējo gadu laikā šis daudzums ir 
gandrīz nemainīgs, un arī kaimiņvalstu dati 
ir ļoti līdzīgi.

Sadzīvē radušos bīstamo atkritumu 
apsaimniekošanu konkrētajā teritorijā at-
bilstoši likumdošanai ir pienākums organi-
zēt pašvaldībai. Šis process ietver ne tikai 
savākšanu, bet arī pārstrādi vai apstrādi un 
uzglabāšanu. “Pašvaldībai jāiesaistās iedzī-
votāju informēšanā, lai motivētu bīstamos 
atkritumus nodot un neizmest vidē vai ne-
aprakt aiz šķūnīša. Protams, ne katrā ciema-
tā būs tāda iespēja, bet lielākoties apsaim-
niekošanas reģionu pārklājums ir tāds, 

EKSPERTU KOMENTĀRI

Jāveic videi  
draudzīgākā 
izvēle

Būtiska ir 
pareiza 
šķirošana

Pašvaldībai jāinformē  
iedzīvotāji un jāseko  
līdzi procesiem

Pats būtiskākais, kas būtu jāsaprot cilvēkam, 
ir tas, ka no viņa darbības vai lietotajām 
precēm var rasties bīstamie atkritumi. Viņam 
jāiegūst informācija, kā pēc iespējas no tā 
izvairīties vai to novērst. Bieži vien mēs 
nopērkam kādas ikdienā lietojamas 
elektropreces, kurām instrukcijā ir zīme ar 
krusteniski pārsvītrotu konteineru, kas 
nozīmē, ka to nedrīkst izmest pie pārējiem 
atkritumiem. Bet cik daudzi no mums tam 
pievērš uzmanību? Jau ejot uz veikalu, mums 
vajadzētu rūpīgi pārdomāt, ko pērkam, kāpēc 
to darām un kā pēc tam konkrēto mantu 
lietosim. Reizēm daudzas šīs ietekmes var 
izslēgt brīdī, kad esam pārdomāti iepirkušies 
un izvēlējušies tādu preci, kurai ir mazāks 
kaitīgo vielu sastāvs. Tādējādi mēs varam 
pasargāt savu zemi un visu planētu.

Manuprāt, lielākā problēma Latvijā bīstamo 
atkritumu apsaimniekošanas jomā ir tā, ka mēs, 
atkritumu radītāji un preču patērētāji, jau sākotnēji 
tos nešķirojam un nenododam, kur vajag. 
Piemēram, iemetam baterijas sadzīves atkritumu 
konteinerā. Lielākoties cilvēki par to neaizdomājas. 
Ja pirmais (šķirošanas) posms ir paveikts 
kvalitatīvi, arī pārējos posmos ir lielākas izredzes, 
ka galaprodukts būs kvalitatīvāks un atbilstoši 
apsaimniekojams un to varbūt pat varēs izmantot 
atkārtoti. Vidusposmā no vienas lielas atkritumu 
masas ir grūti kaut ko atdalīt kvalitatīvi. Mans 
ieteikums: vairāk uzmanības pievērst šķirošanai un 
sākt ar sevi. Ja uzlabosim šo atslēgas posmu, 
attiecīgi pakārtoti uzlabotos arī visa kopējā sistēma. 
Cilvēkiem vajadzētu būt atbildīgākiem un domāt 
par kaitējumu ilgtermiņā. Iespējams, šodien vai rīt 
tas nav redzams, bet noteikti būs pēc gadiem.

Ikvienai pašvaldībai būtu aktīvi jāiesaistās gan sadzīvē radušos 
bīstamo atkritumu apsaimniekošanas kontrolē, gan iedzīvotāju 
informēšanā. Jāseko līdzi Eiropas Savienības vadlīnijām un valsts 
politikai, pārskatot līgumus ar apsaimniekošanas kompānijām. Jāņem 
vērā arī ražotāja atbildības princips par noteiktām videi bīstamām 
precēm. Šiem uzņēmumiem jānodrošina nolietoto preču savākšana  
un utilizācija. Uzskatu, ka viena no problēmām atkritumu 
apsaimniekošanas jomā ir sabiedrības iepazīstināšana ar to, kā vajag 
šķirot un kur ko likt. Sabiedrība ir jāinformē tik daudz, lai katrs bērns to 
visu zinātu un pieaudzis cilvēks vairs nerīkotos nepareizi. Daļa nemaz 
nezina, ka rīkojas pretlikumīgi. Piemēram, mēs zinām, kādi ir sodi par 
ātruma pārsniegšanu, tāpat būtu arī jāzina, kas draud par atkritumu 
izmešanu dabā. Ja bīstamie atkritumi nonāk nešķiroto atkritumu 
konteinerā, tad tas, ko nevar attīrīt, nonāks poligonā, pēc tam infiltrātā 
un pēc tā daļējas attīrīšanas dabā. Bet tālāk jau, iespējams, barības 
ķēdē un arī paliks mūsu organismā. Mums ir jādomā par to, lai sistēma, 
kādā mēs dzīvojam, tiktu kvalitatīvi uzturēta. Ir vajadzīgs kvalitatīvs 
ūdens un pārtika, kā arī tīra vide.
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Valsts vides dienesta piesārņojuma 
kontroles vecākais inspektors 
Kalvis Avotiņš

Latvijas Atkritumu saimniecības 
asociācijas valdes locekle  
Rūta Bendere
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lai to varētu izdarīt un tuvējā apkārtnē 
būtu kāds atkritumu savākšanas punkts,” 
uzsver Valsts vides dienesta piesārņojuma 
kontroles vecākais inspektors Kalvis Avotiņš.

Droša pārstrāde vai noglabāšana
Kad bīstamie atkritumi ir nodoti, tos uzkrāj 
līdz noteiktam apjomam. Pēc tam vai nu 
pats atkritumu savācējs, vai pārvadātājs no-
gādā tos uz vietu, kur bīstamos atkritumus 
pārstrādās vai noglabās. Atkritumu plūsmu 
kontrolē Valsts vides dienests, izsniedzot 
atļaujas atkritumu savākšanai, pārvadāša-
nai un pārkraušanai. Atkritumu apsaimnie-
kotājs veic uzskaiti un reģistrē tos Bīstamo 
atkritumu pārvadājumu uzskaites sistēmā 
(BAPUS). Šajā sistēmā, ko administrē Lat-
vijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas 
centrs, tiek uzskaitīti pārvadāto atkritumu 
daudzumi un veidi. Valsts vides dienesta 
darbinieki sadarbībā ar policiju veic kon-
troles uz ceļiem, lai pārliecinātos, ka kravas 
tiek pārvadātas likumīgi. 

Tāpat Valsts vides dienests arī seko lī-
dzi, vai un kā atkritumus pārstrādā. “Nav 
pieļaujams, ka atkritumi tikai tiek savākti 
lielos apjomos, bet tālākas darbības nese-
ko. Atkritumu plūsmai jābūt organizētai un 
orientētai uz gala pārstrādi. Izsniegtajās at-
ļaujās ir minēts, kāds ir tehnoloģiskais pro-
cess, ko uzņēmumi nodrošina pārstrādei. 
Mērķis ir samazināt potenciālo kaitējumu 

videi. Vienlaikus atkritumi ir jāapsaimnieko 
maksimāli drošā veidā,” uzsver piesārņoju-
ma kontroles vecākais inspektors.

“Kas ar atkritumiem notiek tālāk, ir atka-
rīgs no to veida. Lielākoties bīstamie atkritu-
mi ir pārstrādājami. Bieži vien ir vajadzīga 
termiskā apstrāde, kas notiek speciālās ie-
kārtās tā, lai tie vairs nebūtu kaitīgi ne videi, 
ne cilvēka veselībai,” piebilst Rudīte Vesere, 
vienlaikus paskaidrojot, ka atsevišķas atkri-
tumu grupas ir iespējams pārstrādāt īpašā 
veidā. Piemēram, dzīvsudrabu saturošos at-
kritumus, kas galvenokārt rodas no noteikta 
veida spuldzēm, pārstrādā tā dēvētajā de-
merkurizācijas procesā. Atsevišķi atdalot 
dzīvsudrabu, to var tālāk izmantot ražošanā, 
un tas netiek apglabāts. 

“Protams, videi draudzīgākais veids ir 
pārstrāde, jo tā atkritumi tiek padarīti ma-
zāk bīstami, kā arī iespējams radīt produktu, 
ko var uzreiz izmantot tālāk vai kā izejvielu 
citu produktu ražošanā. Tādējādi tiek sama-
zināta slodze uz vidi, kā arī kaitīgo vielu ra-
žošanas apjomi un to ietekme un riski gan 
uz vidi, gan cilvēku veselību,” uzsver VARAM 
departamenta direktore. 

Ja tomēr pilnīgu pārstrādi nav iespējams 
veikt, šādi atkritumi ir jānoglabā bīstamo 
atkritumu poligonos. Latvijā tāds ir “Zeb-
rene”, kurā atkritumi tiek apglabāti veidā, 
kas nepieļauj piesārņojuma nonākšanu ap-
kārtējā vidē. To nodrošina gan īpaši izturīga 

ģeomembrāna, gan atrašanās vieta uz dabis-
kas māla iegulas ar ļoti vāju caurlaidību. To-
mēr arī šeit nevar uzglabāt jebko, tikai tāda 
veida bīstamos atkritumus, ko pieļauj nor-
matīvie akti un poligona darbībai izsniegtās 
atļaujas nosacījumi. 

Dabā nodara kaitējumu visiem
Kas notiek, ja bīstamie atkritumi nenonāk 
īstajā savākšanas vietā? “Atkritumu apgla-
bāšana poligonā ir kontrolēts process. Bet, ja 
tos vienkārši izmetam, ir svarīgi, kāds ir to 
ķīmiskais sastāvs,” stāsta Rudīte Vesere. Īpa-
ša uzmanība tiek pievērsta smagajiem metā-
liem, piemēram, dzīvsudrabam, svinam, kad-
mijam. Tomēr arī citas kaitīgās vielas dažādu 
ārējo vides faktoru iedarbības rezultātā var 
nokļūt augsnē vai ūdenstilpēs, no kurām ņe-
mam dzeramo ūdeni. Piemēram, baterijas, ko 
lietojam ikdienā, arī ietilpst videi kaitīgo pre-
ču grupā. Ja tās tiek izmestas dabā, saskarē 
ar apkārtējo vidi noteiktos apstākļos notiek 
ķīmiskā reakcija, un viss, kas ir izdalījies un 
radies, nonāk gruntsūdeņos un tālāk vietā, 
kur mēs ņemam dzeramo ūdeni. Arī virsmas 
aktīvās vielas no mazgāšanas līdzekļiem vai 
bioloģiski aktīvās vielas no medikamentiem 
var atstāt ietekmi. “Pirmajā brīdī var šķist, 
ka tas jau nav nekas nozīmīgs, taču sekas 
var būt ļoti bēdīgas,” uzsver departamenta 
direktore. Šīs vielas nonāk ūdenī, un aprites 
rezultātā tas viss gan būtiski ietekmē cilvēku 
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Ceļot jaunu māju, kā arī nojaucot vai remon-
tējot veco, rodas atkritumi. “Tos var novietot 
pie lielgabarīta atkritumiem savākšanas  
laukumā,” skaidro Latvijas Atkritumu saim-
niecības asociācijas valdes locekle Rūta 
Bendere. Tāpēc privātpersonai, kura rada 
celtniecības atkritumus, ir pienākums sa-
meklēt firmu, kurai ir atļauja atkritumus  
pārvietot, un noslēgt līgumu par speciālu 
celtniecības konteineru izmantošanu. Neliela 
izmēra celtniecības atkritumus, kas rodas 
remonta laikā, var novietot atkritumu uzkrā-
šanas punktā, ja ir vienošanās ar atkritumu 
apsaimniekotāju.

Flīzes, tāpat kā ķieģeļi, būtībā ir kerami-
kas izstrādājums. “Tos ved uz būvniecības 
atkritumu reģenerācijas iekārtām, kur tie 
tiek malti, drupināti un izmantoti atsevišķi, 
piemēram, noteiktu tilpņu aizbēršanai, būv-
niecībā vai kā citādi,” stāsta Kalvis Avotiņš.

Uzmanīgiem jābūt, mainot vecos šīfera 
jumtus. Šis materiāls satur kancerogēnu 
vielu – azbestu. Kamēr plāksne ir vesela, viss 
var būt kārtībā, bet, kad tā sāk drupt, rodas 

putekļi un šķiedras, kas ir bīstamas cilvēka 
veselībai. “Būtu svarīgi noņemto šīferi uzreiz 
sapakot. Tad vai nu pašiem nogādāt uz vietu, 
kur to apglabā, vai nolīgt atkritumu apsaim-
niekotāju, kas to dara. Nevajadzētu tos atstāt 
pie mājas pakša vai ierakt zemē kā dobīšu 
malas,” uzsver Rudīte Vesere.

Jāparūpējas arī par celtniecības atkritumiem

Arī daļa no celtniecības atkritumiem  
var būt bīstami, piemēram, azbestu 
saturošais šīferis.
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veselību, gan arī pasliktina vides stāvokli. Ga-
lu galā tās nokļūst arī augos un dzīvniekos, 
un mēs tās uzņemam. Tāpēc ir būtiski sekot 
līdzi, lai nebūtu šāda veida piesārņojuma un 
atkritumi nemētātos vidē.

“Bieži vien cilvēki, kuri izmet atkritumus 
dabā, nerēķinās ne ar ko. Viņiem nav izprat-
nes, ka šiem atkritumiem ir speciāli izveido-
tas vietas, kur tos var nodot,” uzsver Kalvis 
Avotiņš, piebilstot, ka piesārņojums, ko mēs 
radām, ilgtermiņā atkarīgs no tā, kurā vietā 
atkritumi nonāk, kādā apjomā tas notiek un 
kāda veida atkritumi tie ir. Turklāt ir svarīgi, 
vai piesārņojumu būs iespējams novērst. 

Sodam jāmāca rīkoties pareizi
Administratīvo pārkāpumu kodeksā ir pa-
redzēts sods par atkritumu apsaimniekoša-
nas noteikumu neievērošanu. “Ja runājam 
par bīstamajiem atkritumiem, soda apmērs 
fiziskām personām variē no 70 līdz 700 eiro, 
juridiskām personām – no 350 līdz 2900 eiro, 
tomēr, ja tie nonāk dabā lielā apjomā, jāvēr-
tē videi nodarītais kaitējums. Tad var tikt ie-
rosināts arī kriminālprocess, un atkarībā no 
kaitējuma apmēra sods palielinās,” skaidro 
Kalvis Avotiņš. Viņš arī uzsver, ka adminis-
tratīvā soda mērķis ir nevis izputināt cilvē-
ku, bet mācīt, lai viņš tā vairs nedarītu. Vien-
laikus jāsaprot, ka ne tikai jāsamaksā sods, 
bet arī jānodrošina atkritumu savākšana un 
nogādāšana atbilstošajās vietās. 

Atkritumu apsaimniekošanas reģioni
Latvijā ir 10 atkritumu apsaimniekošanas reģioni. Katrā 
no tiem ir pieejami atkritumu savākšanas punkti un 
laukumi dažāda veida atkritumiem. Informāciju par 
tiem var atrasti mājaslapās: skiroviegli.lv, zalajosta.lv, 
atkritumi.lv, zalais.lv.

Sadzīves atkritumu poligons

Bīstamo atkritumu poligons

Azbestu saturošo atkritumu poligons

Ķīvītes

Janvāri

Brakšķi
Zebrene

Getliņi

Daibe

Kaudzītes

Križevnieki

Dziļā vāda

Cinīši

Grantiņi

Dūmiņi

Pentuļi
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L I E P Ā J A S Z E M G A L E S

P I E R Ī G A S

Z I E M E Ļ V I D Z E M E S

M A L I E N A S

A U S T R U M L A T G A L E S

D I E N V I D L A T G A L E S

V I D U S D A U G A V A S

R Ī G AV E N T S P I L S

Baterijas jāsakrāj un jānodod noteiktās vietās. Tās nedrīkst nokļūt pie 
nešķirotiem atkritumiem vai dabā, jo no tām izdalās kaitīgas ķīmiskās vielas.

No spuldzēm, ko cilvēki nodevuši atkritumu savākšanas punktos vai laukumos, 
demerkurizācijas procesā var iegūt dzīvsudrabu, ko izmantot atkārtoti.

Medikamenti, kuri nav 
izlietoti vai kuriem beidzies 
derīguma termiņš, jāizņem 
no iepakojuma un jānogādā 
aptiekā vai to pieņemšanas 
punktos.
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