






Vidēji vienā dienā 2020. gadā 
saražojām 1,3 kg atkritumu

2005. gadā – 0,88 kg

Kas ir mainījies?
Cik no šiem 1,3 kg mums labi kalpoja?





Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) maģistrantūras studente 
Vineta Haritonova pētīja, kā no kafijas biezumiem varētu ražot 
sienas paneļus un dažādus dizaina priekšmetus.

SWIMBE® peldkostīmu ražošanā izmanto 
unikālus audumus, kas ir radīti Itālijā 
uzņēmumā Carvico no veciem zvejas 
tīkliem, paklājiem, PET pudelēm u.c. 
plastmasas atkritumiem

SIA Balticfloc ražo un piedāvā ekovati. Ekovate
ir dabīgs, elpojošs un efektīvs siltumizolācijas 
materiāls, kas iegūts no dabīgas celulozes 
šķiedras, pārstrādājot makulatūru.

SIA “Rubrig” no samalto riepu gumijas granulām, kas zem 
spiediena un augstā temperatūrā sajauktas ar jaunu gumiju, ražo 
segumu bērnu rotaļu laukumiem, sporta laukumiem un sporta 
zālēm.
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Sadzīves atkritumu daudzums uz vienu iedzīvotāju, kg/gadā

Pārstrādātais sadzīves atkritumu daudzums uz vienu iedzīvotāju,
kg/gadā

Ko darīt?

1.Radīt mazāk atkritumu

un

2. Atkāroti izmantot vai pārstrādāt 
vairāk atkritumu

Dati: Eurostat, 2022



LIFE WASTE TO RESOURCES IP
Atkritumi kā resursi Latvijā – Reģionālās ilgtspējas 
un aprites veicināšana ieviešot atkritumu kā resursu 
izmantošanas koncepciju

Projekta mērķis: samazināt atkritumu rašanos, kas uzlabo materiālu reģenerāciju un
apritīgumu un samazina oglekļa emisijas ekonomikas pēdas nospiedumu, pilnībā
īstenojot Atkritumu apsaimniekošanas valsts plānā 2021.-2028. gadam noteiktos
pasākumus

Projekta budžets:
15 245 351 EUR

Projekta īstenošanas periods:
11.2021. – 12.2028.

LIFE Waste to Resources IP



LIFE Waste to Resources IP

Projekta partneri
Vadošais partneris: VARAM  
Saistītie partneri:
• Valsts vides dienests
• Būvniecības kontroles valsts birojs
• Latvijas Atkritumu saimniecības
uzņēmumu asociācija (LASUA)

• Latvijas Atkritumu saimniecības
asociācija (LASA)

• Latvijas Būvuzņēmēju partnerība
• Biedrība «CleanTech Latvia»
• Biedrība «Zero Waste Latvia»
• Biedrība «Zaļā brīvība»
• Biedrība «Baltijas Krasti»
• Nodibinājums «Vides izglītības fonds»

• Rīgas Tehniskā universitāte
• Cēsu novada pašvaldība
• SIA «ZAAO»
• SIA «Vidusdaugavas SPAAO»
• SIA «Clean R»
• SIA «Ecobaltia Vide»
• AS «Latvijas Zaļais punkts»
• SIA «Zaļā josta»
• SIA «Hyrogas»
• SIA «Druplat»
• SIA «Econova Latvia»



2 modernu šķiroto atkritumu 
savākšanas parauglaukumu 

izveide 

Galvenie plānotie rezultāti

Principa «Maksā, kad izmet» 
ieviešanas optimālā modeļa 

izstrāde 

Pilotprojekti atkritumu 
šķirošanas un pārstrādes 

uzlabošanai

Bioloģisko atkritumu dalītas 
vākšanas un apsaimniekošanas 

sistēmas izveide un 
demonstrācija 

Pārstrādājamu būvmateriālu 
aprites sistēmas izstrāde un 

pilotprojekts

Ražošanas atkritumu simbiozes 
platformas izveide 

Tekstilizstrādājumu savākšanas 
sistēmas izveide un 

demonstrācija 

Atkritumu-resursu aprites 
pilotprojekti un demonstrācija 

Lietu atjaunošanas (up-cycling) 
atkārtotas izmantošanas un 

labošanas sistēmas izstrāde un 
demonstrācija

LIFE Waste to Resources IP



Atkritums vai resurss?

PETit accessories – Latvijā 
radītas rotas no PET plastmasas
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mara.deksne@baltijaskrasti.lv

aija.rantina@baltijaskrasti.lv

www.baltijaskrasti.lv


