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Kopsavilkums
Šis ziņojums apkopo informāciju par pārstrādei nenododamiem atkritumiem, kas nonāk vieglā
iepakojuma konteinerā, to sastāvu un biežāk pieļautajām iedzīvotāju kļūdām. Balstoties uz
iegūtajiem rezultātiem, ziņojuma autori sniedz ieteikumus ražotājiem un lēmumu pieņēmējiem,
lai veicinātu pareizu atkritumu šķirošanu, uzlabotu iedzīvotājiem paredzēto komunikāciju un
veiktu citas stratēģiskas darbības atkritumu apsaimniekošanas sistēmas uzlabošanai.
Pētījuma ietvaros biedrības “Zero Waste Latvija” brīvprātīgie analizēja 112,5 kg atkritumu, kas nāca
no vieglā iepakojuma konteineriem, bet kurus SIA “ZAAO” reģionālā atkritumu apsaimniekošanas
centra “Daibe” darbinieki bija atzinuši par nepiemērotiem nodošanai tālākai pārstrādei.
Lai gan pētījuma metodoloģija un dimensijas ir ierobežotas, rezultāti liecina, ka gandrīz 80% no
pārstrādei nederīgajiem atkritumiem rodas tādēļ, ka iedzīvotāji rīkojas neapzinīgi, proti, ievietojot
konteinerā citas lietas, nevis vieglo iepakojumu. Gandrīz piektā daļa ir iepakojums, kas nav
novirzāms pārstrādei. Neliela daļa no pārstrādei nepiemērotajiem atkritumiem ir netīrs
iepakojums un šķirošanas līnijas kļūdas rezultāts.
Gandrīz 30% no atkritumiem, kas nav iepakojums, bija tekstilatkritumi. Dažādi celtniecības,
mājokļa iekārtošanas materiāli (19,9% no vieglā iepakojuma definīcijai neatbilstošajiem
priekšmetiem), dažādi automašīnu piederumi (8,9% no vieglā iepakojuma definīcijai
neatbilstošajiem priekšmetiem) un rotaļlietas (8,6% no vieglā iepakojuma definīcijai
neatbilstošajiem priekšmetiem) bija nākamās lielākās atkritumu frakcijas.
Analizējot pārstrādei nederīgo iepakojumu, ir redzams, ka grupā lielākā kategorija (32% no visiem
pārstrādei nederīgajiem iepakojumiem) bija krāsaini un caurspīdīgi cietās plastmasas
iepakojumi. Šajā ne visai precīzajā kategorijā ietilpa dažādi gaļas produktu (kūpinātas gaļas, desu
u. c.), piena produktu (jogurta, krējuma u. c.), gatavo salātu trauciņi, blistera formas, sadzīves
priekšmetu iepakojumi (aizkaru stangu, pakaramo iepakojumi). Nākamā lielākā kategorija bija
polimēru plēves (18% no visiem pārstrādei nederīgajiem iepakojumiem). Trešā lielākā kategorija
(17% no visiem pārstrādei nederīgajiem iepakojumiem) bija necaurspīdīgi multislāņu iepakojumi:
saldo un sāļo uzkodu (čipsi, šokolāde utt.) iepakojumi, kafijas iepakojumi, tējas maisiņi, sadzīves
ķīmijas iepakojumi, dzīvnieku barības (lielie, spīdīgie) iepakojumi.

Gan publiskajam, gan privātajam sektoram ir jāstrādā pie tā, lai rastu pieejamas iespējas dalīti
nodot apsaimniekošanai tekstilu un citus atkritumu veidus, kā arī jāstimulē pārstrādāto
materiālu tirgus. Viens no lielākajiem izaicinājumiem ir nepārstrādājamo iepakojumu
aizstāšana ar pārstrādājamiem iepakojumiem, kas atvieglotu iedzīvotājiem domāto
komunikāciju par vieglā iepakojuma dalītu vākšanu.
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Ievads
Lai vieglā iepakojuma konteinerā iemestajiem materiāliem būtu iespēja dot otro dzīvi, ir
jāsadarbojas daudzām iesaistītajām pusēm: veikalos pieejamiem iepakojumiem jābūt
pārstrādājamiem, šķirojamo atkritumu konteineriem jābūt ērti pieejamiem, iedzīvotājiem
sniegtajām instrukcijām – skaidrām, bet pašiem iedzīvotājiem – motivētiem un ar sapratni,
kāpēc atkritumi ir jāšķiro.
Lai gan nepārtraukti tiek veiktas iedzīvotāju izglītošanas kampaņas, dalīti vākto atkritumu
konteineru sastāvs ne vienmēr ir kvalitatīvs. Iedzīvotāji tajos neapdomīgi ievieto dažādu veidu
sadzīves atkritumus vai arī apzinīgi šķiro iepakojumu, kas diemžēl nav piemērots pārstrādei.
Lai saprastu, kādi pārstrādei nepiemērotie atkritumu veidi visbiežāk nonāk šķirojamo
atkritumu konteineros, biedrība “Zero Waste Latvija” un AS “AJ Power Recycling” 2020. gada
12. augustā apmeklēja SIA “ZAAO” (turpmāk tekstā ZAAO) Reģionālo atkritumu
apsaimniekošanas centru “Daibe” (turpmāk tekstā RAAC). Šīs vizītes laikā biedrības “Zero
Waste Latvija” uzaicinātie brīvprātīgie analizēja to atkritumu daļu, kuru iedzīvotāji ir
ievietojuši dalīti vākto atkritumu konteinerā, bet kura nav tikusi atzīta par derīgu pārstrādei.

Atkritumu apsaimniekošanas mērķi
Galvenais dokuments, kas nosaka Latvijas atkritumu apsaimniekošanas politiku, ir
“Atkritumu apsaimniekošanas valsts plāns 2021.–2028. gadam”, kas pētījuma sagatavošanas
brīdī ir izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē. Šis plāns raksturo Latvijas atkritumu
apsaimniekošanas sistēmas darbību, iezīmē iespējamos nākotnes scenārijus, nosprauž
mērķus un apraksta plānu šo mērķu sasniegšanai. Pētījuma sagatavošanas brīdī atkritumu
apsaimniekošanas valsts plāna stratēģiskie virsmērķi ir sekojoši:
1.

Novērst atkritumu rašanos un nodrošināt kopējā radīto atkritumu daudzuma
ievērojamu samazināšanu;
2. Nodrošināt atkritumu kā resursu racionālu izmantošanu, balstoties uz aprites
ekonomikas pamatprincipiem;
3. Nodrošināt, ka radītie atkritumi nav bīstami vai arī tie rada nelielu risku videi un
cilvēku veselībai;
4. Nodrošināt apglabājamo atkritumu daudzuma samazināšanu un atkritumu
apglabāšanu cilvēku veselībai un videi drošā veidā.
Lielākā daļa ar atkritumu apsaimniekošanu saistīto mērķu izriet no ESAO (Ekonomiskās
sadarbības un attīstības organizācija) vadlīnijām, minēto ES (Eiropas Savienība) direktīvu
prasībām un no EK Agrīnās brīdināšanas ziņojuma. 1. tabulā ir apkopoti ES direktīvās noteiktie
būtiskākie kvantitatīvie atkritumu apsaimniekošanas mērķi laika posmam līdz 2035. gadam,
bet trīs no tiem ir īpaši svarīgi šī pētījuma kontekstā:
 “Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2018/850”, ar ko groza direktīvu
1999/31/EK par atkritumu poligoniem, nosaka, ka dalībvalstīm jāveic pasākumi, lai
nodrošinātu, ka līdz 2035. gadam poligonos apglabāto sadzīves atkritumu īpatsvars ir
samazinājies līdz 10% no kopējā radīto sadzīves atkritumu daudzuma (pēc svara) vai ir
vēl mazāks. 2018. gadā Latvija poligonos apglabāja 64% radīto atkritumu, kas rada
bažas par šī vērienīgā mērķa sasniegšanu.
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 “Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2018/851”, ar ko groza direktīvu
2008/98 par atkritumiem, nosaka, ka līdz 2025. gadam atkārtotai izmantošanai
sagatavoto un pārstrādāto sadzīves atkritumu apjoms pēc masas jāpalielina vismaz
līdz 55%. 2030. gadā jāpārstrādā jau 60% sadzīves atkritumu, bet 2035. gadā – vismaz
65%. Jau 2018. gadā “EK (Eiropas Komisija) agrīnais brīdinājuma ziņojums” secināja,
ka 2016. gadā Latvijā tika reciklēti tikai 25% sadzīves atkritumu (ieskaitot
kompostēšanu), savukārt poligonos tika apglabāti 64% sadzīves atkritumu. Šis “EK
agrīnais brīdinājuma ziņojums” norādīja, ka esošo un noteikti iecerēto atkritumu
apsaimniekošanas rīcībpolitiku analīze liecina, ka pastāv risks, ka Latvija varētu
nesasniegt 2020. gadam izvirzīto mērķrādītāju – atkalizmantošanai/reciklēšanai
sagatavot 50% sadzīves atkritumu.
 “Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2018/852”, ar ko groza Direktīvu
94/62/EK par iepakojumu un izlietoto iepakojumu, nosaka dažādu materiālu
pārstrādes mērķus. 2025. gadā jāpārstrādā 50%, bet 2030. gadā – 55% iepakojumam
izmantotās plastmasas. Atkritumu apsaimniekošanas valsts plāns 2021.–2028. gadam
informē, ka 2018. gadā Latvijā tika pārstrādāti 35% izmantotās plastmasas iepakojuma.
Lai gan radītā atkritumu daudzuma samazināšana tiek minēta kā galvenā prioritāte, ES
līmenī nepastāv konkrēti atkritumu samazināšanas mērķi. Uz to ir norādījusi arī biedrība
“Zero Waste Europe”, piedāvājot iespējamo rādītāju un mērķu analīzi.
Šeit var izcelt “Latvijas Nacionālo attīstības plānu”, kas nosaka mērķi līdz 2027. gadam
samazināt radīto sadzīves atkritumu daudzumu uz iedzīvotāju par 20 kg – līdz 450 kg. 2018.
gadā katrs Latvijas iedzīvotājs radīja 470 kg atkritumu.
Visi šie mērķi ir vērienīgi, un to sasniegšanai ir nepieciešama sadarbība starp dažādiem
sektoriem un domāšana par atkritumu samazināšanu un pārstrādi jau dizaina fāzē.
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Vērtība
(bāzes
gads)

Atkritumu kategorijas

Atkritumu apsaimniekošanas mērķi pa gadiem,
%
2023

2025

2029

2030

2035

-

60

65

Direktīva 2008/98/EK
1.

Izveidota dalītās savākšanas sistēma:

1.1.

bioloģiskajiem atkritumiem

1.2.

tekstilatkritumiem

1.3.

sadzīves bīstamajiem atkritumiem

2.

Pārstrādātie sadzīves atkritumu daudzumi
(% no radītā)

X
X
X
43,8 %
(2018)

55

Direktīva 1994/62/EK
3.

Pārstrādātie kopējie izlietotā iepakojuma
daudzumi (% no radītā), tai skaitā:

3.1.

plastmasa

3.2.

koks

3.3.

metāli

3.4.

alumīnijs

3.5.

stikls

3.6.

papīrs un kartons

58,82 %
(2018)
35,81 %
(2018)
27,31 %
(2018)
71,34 %
(2018)

68,84 %
(2018)
82,89 %
(2018)

65

70

50

55

25

30

70

80

50

60

70

75

75

85

Direktīva (EU) 2019/904
4.

Savāktais izlietotā vienreiz lietojamā
plastmasas dzērienu iepakojuma apjoms (%
no attiecīgajā gadā tirgū laisto dzērienu
attiecīgā iepakojuma apjoma)

77

90

Direktīva 1999/31/EK
5.

Poligonos apglabātais sadzīves atkritumu
daudzums (% no radītā sadzīves atkritumu
daudzuma)

63,8 %
(2019)

10

1. Tabula. ES direktīvās noteiktie būtiskākie atkritumu apsaimniekošanas mērķi laika posmam līdz 2035. gadam.
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Pētījuma vieta – SIA “ZAAO” Reģionālais atkritumu
apsaimniekošanas centrs “Daibe”
RAAC apsaimnieko 166,5 tūkstošus Latvijas iedzīvotāju atkritumus. Apsaimniekotajā teritorijā
ietilpst tādas pilsētas kā Valmiera, Cēsis, Limbaži, Smiltene un citas, bet lielāko reģiona
īpatsvaru tomēr veido lauku teritorijas.
2019. gadā ZAAO apsaimniekoja 29 051 tonnu sadzīves atkritumu, toties dalīti vākto atkritumu
konteineros tika savāktas 7 847 tonnas atkritumu, no kurām pārstrādei nodotas 5 885 tonnas
atkritumu. Aptuveni 75% no dalīti vāktajiem atkritumiem tiek atšķiroti kā derīgi pārstrādei,
bet 25% atkritumu tiek atzīti par pārstrādei nederīgiem. Šie pārstrādei nederīgie atkritumi
tiek apglabāti un samazina dalītās atkritumu vākšanas sistēmas ekonomisko izdevīgumu, jo
atkritumu apsaimniekotājs nesaņem maksu no iedzīvotājiem par šo atkritumu savākšanu,
ne arī maksu par to nodošanu tālākai pārstrādei.

1.attēls. Atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu uzņēmuma “ZAAO” darbības zonas. Avots: SIA “ZAAO”

Dalīti vāktā iepakojuma pāršķirošana SIA “ZAAO”
RAAC “DAIBE”
Pēc nogādāšanas RAAC, atkritumi no vieglā iepakojuma konteineriem tiek pāršķiroti uz
šķirošanas līnijas. Procesa sākumā ar magnētu tiek atdalīti magnētiskie metāli, tad
trumuļveida sijātājs atdala smalkākos elementus, kuru izmērs ir mazāks par 9 cm. Tālāk
darbinieki manuāli no plūsmas atdala materiālus, kurus iespējams ekonomiski pamatoti
nodot tālākai pārstrādei, atbilstoši pārstrādātāja noteiktajām kvalitātes prasībām.
Neliela daļa pārstrādei nododamā iepakojuma dažādu tehnisku un manuālu darbību
rezultātā pāršķirošanas procesā arī var nokļūt pie atdalītajiem sadzīves atkritumiem,
piemēram, ja iepakojums vai tā daļa nelielā izmēra vai pozīcijas dēļ ir izkritusi cauri
trumuļveida sijātājam vai arī personāls nav pamanījis derīgu materiālu zem cita pa lenti
slīdoša objekta. Pārstrādei nenovirzītie materiāli tiek noglabāti atkritumu šūnā.
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Materiāli, kas tiek sagatavoti un nodoti tālākai pārstrādei no ZAAO izveidotās dalīti vākto
vieglā iepakojuma atkritumu apsaimniekošanas konteineru sistēmas:
Kartons

PET dzērienu
pudeles – brūnas

LDPE plēves –
jauktas

HDPE kastes

Makulatūra

PET dzērienu
pudeles – zilas un
zaļas

Kartona dzērienu
pakas

PP spaiņi

Alumīnija dzērienu
bundžas

PET dzērienu
pudeles –
caurspīdīgas

HDPE kannas

Stikla pudeles un
burkas

Alvotais metāla
iepakojums

LDPE plēve –
naturāla

HDPE pudeles

Citas frakcijas pēc
pārstrādātāju
prasībām

ZAAO īsteno komunikācijas un vides izglītības stratēģijas, lai izglītotu savus klientus par
pareizu atkritumu šķirošanu trīs piedāvātajos konteineros – nešķiroti sadzīves atkritumi,
vieglais iepakojums un stikla iepakojums. ZAAO realizē licencētu vides izglītības programmu
Dabas un tehnoloģiju parkā “URDA”, kas atrodas blakus RAAC. Kaut arī uzņēmums īsteno
regulāras sabiedrību izglītojošas kampaņas, iedzīvotāji joprojām bieži kļūdās un ievieto
atkritumus nepareizajos konteineros.

2.attēls. “ZAAO” komunikācijas izglītojoši materiāli iedzīvotājiem. Avots: SIA “ZAAO”
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Metodoloģija
Atkritumu pāršķirošanu veica 13 biedrības “Zero Waste Latvija” brīvprātīgie AS “AJ Power
Recycling”, ZAAO un biedrības “Zero Waste Latvija” pārstāvju uzraudzībā. Biedrības “Zero
Waste Latvija” profesionāļi bija atbildīgi par pāršķirošanas procesa koordināciju, bet ZAAO
pārstāvji atbildēja uz neskaidriem jautājumiem par materiāliem, kas radās procesa laikā, kā
arī paskaidroja iemeslus, kādēļ noteikta veida iepakojumi nav tikuši nodoti pārstrādei, un
norādīja gadījumus, kad materiāls nav nodots pārstrādei kļūdas pēc.

3.attēls. Daļa no projekta komandas

4.attēls. Atkritumu dalīšanas process

ZAAO atkritumu pāršķirošanai nodrošināja 132,5 kg atkritumu, kas pēc pārskatīšanas uz
šķirošanas lentes nav atdalīti nodošanai pārstrādei, no kuriem brīvprātīgie izanalizēja 112,5 kg,
kā arī 47 kg smalko atkritumu, kas no dalīti vāktā vieglā iepakojuma tiek atdalīti mehāniski
un nevar tikt pārstrādāti to mazā izmēra dēļ. Smalkie atkritumi analīzes procesa ietvaros
netika svērti.
Abas atkritumu grupas tika pārskatītas atsevišķi. Smalkie atkritumi tika analizēti, tos apskatot
vizuāli un atlasot lielākā izmēra atkritumus. Pilnīga šīs frakcijas analīze nebija iespējama, jo
lielāko daļu šo atkritumu veidoja smiltis un citi ļoti smalki materiālu gabaliņi. Pirmais solis pēc
lielā izmēra atkritumu izņemšanas no maisa bija atdalīt iepakojumu no citiem atkritumiem,
piemēram, tekstila. Priekšmeti, kas nebija iepakojums, tika sadalīti vairākās apakškategorijās:
tekstils, rotaļlietas, elektronika un citas. Šīs kategorijas dalībnieki veidoja procesa gaitā.
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Arī vieglais iepakojums tālāk tika sadalīts apakškategorijās. Ņemot vērā, ka šāda formātā
pētījumiem nav pieejama precīza metodoloģija, informācija par sākotnējās kategorijas
iepakojuma grupēšanu tika veidota, balstoties uz “Ellen McArthur Foundation” ziņojuma
“New Plastic Economy” piedāvātajiem iemesliem tam, ka atkritumi netiek pārstrādāti:





pārlieku mazs izmērs;
netīri iepakojumi;
daudzslāņu materiāli;
reti materiāli.

5.attēls. Sākotnējās kategorijas iepakojuma grupēšanai. Avots: Ellen McArthur Foundation, “New Plastic Economy”

Jau pirms aktivitātes sākuma dalībnieki tika informēti, ka atkritumu pārskatīšanas gaitā un
rezultātā kategorijas tiks mainītas un papildinātas. Šādi papildinājumi radās gan tāpēc, ka
šāda aktivitāte tika veikta pirmo reizi, gan arī tāpēc, ka katra konteinera saturs ir unikāls.
Dalībnieki kopā atkritumu pāršķirošanai veltīja 3,5 stundas. Kopumā tika pāršķiroti 112,5 kg
atkritumu. Kategorijas un izdarītie secinājumi ir apskatīti nākamajās nodaļās.

Pētījuma ierobežojumi
Šis pētījums nevar tikt uzskatīts par zinātnisku, un tā autori šajā ziņojumā vēlas norādīt arī uz
vairākiem ierobežojumiem un iespējamām neprecizitātēm. Lai gan pētījuma rezultātu
vispārināšana ir ierobežota, tas sniedz ieskatu šķirošanas kļūdās un norāda iepakojuma
veidus, kas visbiežāk maldina patērētājus.
Pētījumu veica brīvprātīgais darbaspēks, nevis apmācīti profesionāļi, kas precīzāk orientējas
iepakojumu veidos un tos spēj labāk sagrupēt. Darba apjoms tika pielāgots cilvēku
noguruma pakāpei, un procesā paredzētais pāršķiroto atkritumu daudzums tika samazināts.
Pētījums tika veikts tikai vienu dienu, tādejādi tas atspoguļo tikai vienas grupas radītos
atkritumus ierobežotā laika periodā. Pārstrādei nederīgie atkritumi varētu atšķirties no to
rašanās vietas – atšķiras lauku un pilsētas teritoriju iedzīvotāju radītie atkritumi.
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Arī konteineru ģeogrāfiskā atrašanās vieta ietekmē to saturu – publiski pieejami konteineri
mēdz saturēt lielāku nepārstrādājamo atkritumu proporciju. Balstoties uz ZAAO
novērojumiem, pie daudzdzīvokļu namiem novietotajos dalīti vākto iepakojumu konteineros
piejaukumu ir vairāk – ap 30% no konteinera satura. Jāņem vērā arī sezonalitāte: ziemas un
vasaras mēnešos radītie atkritumi ir atšķirīgi. Arī atkritumu apsaimniekotāja izvēlētās
komunikācijas kampaņas un izvēlētais konteineru noformējums varētu ietekmēt to saturu.
Pētījuma laikā radītās kategorijas varētu tikt precizētas un uzlabotas. Tās tika radītas uz vietas
un tika izskaidrotas brīvprātīgajiem. Dažos gadījumos kategorijas tika apvienotas, citos
sadalītas. No šādām situācijām varētu izvairīties, šādu aktivitāti atkārtojot vairākkārt un
balstoties uz iepriekš iegūto pieredzi.
Dati tika iegūti ar pieejamo, pārtikas produktu un cilvēku svēršanai piemēroto elektronisko
aparatūru. Tā pētījumam netika īpaši kalibrēta. Lai mazinātu ar masas precizitāti saistītos
riskus, paraugi tika svērti ar precīzāko iespējamo apjomam piemēroto svaru veidu, pēc
iespējas izmantojot tieši tā sauktos “virtuves” svarus, kuru precizitāte ir salīdzinoši augstāka.
Uzskatām, ka šis pētījums sniedz pirmo ieskatu aktuālā tēmā, kas tālāk varētu tikt attīstīts kā
akadēmisks pētījums.

Pētījuma rezultāti
Veicot šo pētījumu, biedrība “Zero Waste Latvija” vēlējās saprast, vai vieglā iepakojuma
konteineros nepiemēroti atkritumi tiek ievietoti lielākoties tāpēc, ka iedzīvotāji pret šķirošanu
attiecas neapzinīgi, proti, ievieto konteineros atkritumus, kas nav vieglais iepakojums, vai arī
iedzīvotāji neatšķir pārstrādājamu iepakojumu no nepārstrādājama.
Pētījuma autori uzsver, ka tirgū pieejamo polimēru daudzums ir mērāms tūkstošos. Nebūtu
racionāli iedzīvotājiem likt par pienākumu pārzināt un analizēt katru iegādāto iepakojumu
un izvērtēt tā derīgumu pārstrādei. Līdz ar to nepārstrādājamu vieglo iepakojumu, kas ir
nonācis vieglā iepakojuma konteinerā, nevar uzskatīt par konkrētā patērētāja kļūdu, bet gan
par sistēmisku problēmu.

1.grafiks. Pārstrādei nederīgie atkritumi no kopējā atkritumu skaita
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Veiktā analīze liecina, ka gandrīz 80% no pārstrādei nederīgajiem atkritumiem rodas tādēļ,
ka iedzīvotāji rīkojas neapzinīgi, proti, ievieto konteinerā citas lietas, nevis vieglo iepakojumu.
Gandrīz piektā daļa ir iepakojums, kas nav novirzāms pārstrādei. Nelielu daļu no pārstrādei
nepiemērotajiem atkritumiem veido netīrs iepakojums un šķirošanas līnijas kļūdas rezultāts.
Tiesa, jāņem vērā, ka vieglais iepakojums, kā jau to izsaka pats vārds, ir viegls. Ja svara vietā
tiktu izmantots tilpums, kas gan ir neprecīza mērvienība, vai arī vienību skaits, proporcijas
atšķirtos un vieglā iepakojuma proporcija būtu lielāka.

Vieglā iepakojuma definīcijai neatbilstoši atkritumi
Kā jau tika minēts, 80% no analizētajiem atkritumiem ne tikai nebija piemēroti pārstrādei,
bet pat nebija iepakojums. Ir saprotams, ka cilvēki neorientējas iepakojuma materiālos un
pārstrādes detaļās, bet ZAAO klienti iepakojumam paredzētajos konteineros bija ievietojuši
arī citas lietas: apģērbu, rotaļlietas un pat pārtikas produktus. Šāda rīcība liecina ne tikai par
cilvēku neuzmanību – cilvēki nepievērš uzmanību atšķirībai starp sadzīves un iepakojuma
konteineriem vai arī neizprot šķirošanas pamatprincipus –, bet arī par ļaunprātīgu rīcību un
vēlmi atbrīvoties no sadzīves atkritumiem bez maksas.

2.grafiks. Vieglā iepakojuma definīcijai neatbilstošo atkritumu sadalījums

Aplūkojot sīkāk atkritumus, kas nav iepakojums, jāizceļ tekstilatkritumi, kas veido gandrīz
30% no šīs frakcijas. Ievietoti vieglā iepakojuma konteinerā, tekstila izstrādājumi kļūst par
atkritumiem, kas vairs nav piemēroti atkārtotai lietošanai, un to pārstrādes iespējas ir
ierobežotas. Tik liela tekstila izstrādājumu klātbūtne norāda uz nepieciešamību gan
pilnveidot tekstila šķirošanas sistēmu, gan arī veicināt apģērba ziedošanu. Kā svarīgāko
darbības virzienu gan vajadzētu izcelt ilgtspējīgu tekstila ražošanu un iegādi.
Trīs nākamās frakcijas norāda uz cilvēku neizpratni par atšķirību starp “vieglo iepakojumu”
un “plastmasu”. Daudzi cilvēki dēvē vieglā iepakojuma konteineru par plastmasas konteineru
un ievieto tajā plastmasas izstrādājumus. Dažādi celtniecības, mājokļa iekārtošanas materiāli
(19,9% no vieglā iepakojuma definīcijai neatbilstošajiem priekšmetiem), dažādi automašīnu
piederumi (8,9% no vieglā iepakojuma definīcijai neatbilstošajiem priekšmetiem) un
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rotaļlietas (8,6% no vieglā iepakojuma definīcijai neatbilstošajiem priekšmetiem) ir nākamās
lielākās frakcijas. Šo priekšmetu lielā masa un izmērs apgrūtina atkritumu šķirošanas
sistēmas darbību. Arī daudzas citas mazākās frakcijas bija dažāda veida plastmasas
izstrādājumi.
8,3% no vieglā iepakojuma definīcijai neatbilstošajiem priekšmetiem bija izlietotas higiēnas
preces – vienreizlietojamās autiņbiksītes, urīnu uzsūcošie paklājiņi u. tml. Iespējams, šādu un
citu acīmredzami nepārstrādājamu atkritumu (piemēram, bioloģiskie atkritumi) ievietošana
vieglā iepakojuma konteinerā varētu būt saistīta ar iedzīvotāju vēlmi izvairīties no
iesaistīšanās atkritumu apsaimniekošanas sistēmā, nenoslēgtiem līgumiem par sadzīves
atkritumu konteineru tukšošanu vai apzinātu atkritumu izmešanu publiski pieejamos
konteineros, lai ar negodprātīgu rīcību samazinātu savas ikmēneša izmaksas par sadzīves
atkritumu apsaimniekošanu.
Atkritumu vidū tika konstatēti arī medicīniskie atkritumi (2,7% no vieglā iepakojuma
definīcijai neatbilstošajiem atkritumiem). Šie atkritumi nerodas ārstniecības iestādēs, bet gan
cilvēku un dzīvnieku mājas aprūpes rezultātā. Šādi atkritumi būtu jānodod ārstniecības
iestādēs, bet ne visi medicīnas darbinieki šos atkritumus vēlas pieņemt. Iedzīvotāji
atkritumus mēdz uzkrāt pat gadiem un tad tos izmet reizē. ZAAO darbības laikā ir bijuši
vairāki gadījumi, kad pāršķirošanas lentes darbinieki saduras ar adatām.

6. attēls. Vieglā iepakojuma konteinerā ievietoti tekstilatkritumi

7. attēls. Vieglā iepakojuma konteinerā ievietotas rotaļlietas
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Pārstrādei nenododamais iepakojums
Gandrīz 20% no pārstrādei nenodotajiem atkritumiem bija iepakojums. Iepakojums netiek
nodots pārstrādei galvenokārt tāpēc, ka tā pārstrāde nav ekonomiski izdevīga: tehnoloģijas
nav pietiekami attīstītas, pārstrādes rūpnīcas ir pārlieku tālu, iepakojuma daudzums nav
pietiekams, lai būtu izdevīgi to atdalīt.

3.grafiks. Pārstrādei nederīgais iepakojums

Pārstrādei nenododamā iepakojuma vidū lielākā kategorija (32% no visiem pārstrādei
nederīgajiem iepakojumiem) bija krāsaini un caurspīdīgi cietās plastmasas iepakojumi. Šajā
ne visai precīzajā kategorijā ietilpa dažādi gaļas produktu (kūpinātas gaļas, desu u. c.), piena
produktu (jogurta, krējuma u. c.), gatavo salātu trauciņi, blistera formas, sadzīves priekšmetu
iepakojumi (aizkaru stangu, pakaramo iepakojumi). Šie iepakojumi ir izgatavoti vai nu no
polipropilēna (5 PP), vai arī no retiem materiāliem, kas uz iepakojuma atzīmēti ar 7. Daudzi
no šiem iepakojumiem izskatās ļoti līdzīgi HDPE iepakojumiem un vizuāli iedzīvotājiem šķiet
pārstrādei piemēroti. Tie ir caurspīdīgi, tīri, liela izmēra un stingri, turklāt tie ir ļoti bieži
sastopami. Iespējams, šo kategoriju vajadzētu uzlabot un sadalīt vairākās apakškategorijās,
lai gūtu dziļāku ieskatu šo iepakojumu tipoloģijā.
Nākamā lielākā kategorija bija polimēru plēves (18% no visiem pārstrādei nederīgajiem
iepakojumiem). Šajā kategorijā lielāko masas daļu veidoja maizes un bakalejas preču
(makaronu, brokastu pārslu u. c.) iepakojums, kā arī PET dzēriena pudeļu etiķetes un puķu
podu papildu iepakojums. Jāatzīst, ka viss puķu podu papildu iepakojums (dekoratīva plēve,
kas tiek aplikta ap podiem veikalos) izskatījās nācis no vienas mazumtirdzniecības vietas un
varētu nebūt reprezentatīvs.
Šeit jāpiebilst, ka maizes iepakojumi, kas bija visbiežāk sastopamais iepakojums šajā
kategorijā, var tikt izgatavoti no diviem materiāliem – 5 (PP), kas netiek pieņemts pārstrādei,
un 4 (LDPE), kas var tikt pārstrādāts. Šis atkal ir viens no gadījumiem, kad nevajadzētu lūgt
cilvēkiem pētīt maizes iepakojumus, kas izskatās identiski, un noteikt, vai tie ir pārstrādājami.
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Šāda tipa iepakojumi sagādā problēmas arī pārstrādes līniju darbiniekiem, jo arī tiem nav
iespēju meklēt apzīmējumu uz katra iepakojuma, lai noteiktu to izgatavošanai izmantoto
materiālu. Šī iemesla dēļ ZAAO nenodod maizes iepakojumu pārstrādei, pat ja tas ir
izgatavots no LDPE.
Trešā lielākā kategorija (17% no visiem pārstrādei nederīgajiem iepakojumiem) bija
necaurspīdīgi multislāņu iepakojumi: saldo un sāļo uzkodu (čipsi, šokolāde utt.) iepakojumi,
kafijas iepakojumi, tējas maisiņu iepakojumi, sadzīves ķīmijas iepakojumi, dzīvnieku barības
(lieli un spīdīgi) iepakojumi. Lai gan šādi iepakojumi, kuri ir izgatavoti no vairākiem slāņiem,
netiek pieņemti pārstrādei, to izmantošanai ir grūti atrast alternatīvas. Daudzslāņaini
iepakojumi daudzos gadījumos tiek izmantoti, lai saglabātu īpaši jutīgu produktu specifiskās
īpašības (čipsu kraukšķīgumu, kafijas sausumu u. c.).
Pētījuma autori vēlas izcelt vēl vienu kategoriju, kas pārsteidza daudzus no brīvprātīgajiem:
no PET izgatavoti olu un sadzīves ķīmijas iepakojumi. Lai gan šie iepakojumi veidoja mazu
daļu no pārstrādei nederīgā iepakojuma, daudzi “zaļi domājoši” cilvēki izvēlas sadzīves ķīmiju,
kas ir iepakota 1 (PET), apzinoties, ka tā ir visvieglāk pārstrādājamā plastmasa, lai gan šajā
gadījumā 2 (HDPE) ir tas iepakojums, kas tiek pieņemts pārstrādei.

8. attēls. Krāsaini un caurspīdīgi cietās plastmasas iepakojumi

9. attēls. Plastmasas plēves
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10. attēls. Pārstrādei nederīgs PET

11. attēls. Pārstrādājams un nepārstrādājams maizes iepakojums
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12. attēls. Multislāņu iepakojums

13. attēls. Tīkliņveida iepakojums – viegli atpazīstams nepārstrādājams iepakojums

Maza izmēra atkritumi
Atsijātās mazā izmēra atkritumu frakcijas analīze nebija iespējama atbilstoši sākotnējai
kvantitatīvajai metodei, jo atsijātie atkritumi tam bija par mazu. Tā vietā šī no pārstrādes
novirzītā atkritumu daļa tika novērota kvalitatīvi, aprakstīta un datēta fotogrāfijās.
Šīs frakcijas konsistence un aromāts liecina par bioloģiski noārdāmo atkritumu
piemaisījumiem. Dalīti vāktajos iepakojumu konteineros atrodami sadzīves atkritumi – koka
gabaliņi, banānu mizas, kabači, kaulu fragmenti, putekļi un matu kumšķi.
Daļa no frakcijā atrodamajiem materiāliem citos apstākļos būtu pārstrādājami. Piemēram,
tajā tika konstatēti daudzi kartona, saplēsta papīra, kā arī citi maza izmēra papīra gabaliņi,
piemēram, zeķu etiķetes. Arī daļa plastmasas varētu būt pārstrādājama, piemēram, HDPE
(dzeramo jogurtu trauciņu korķīši, plastmasas plēves gabaliņi u. c.).

VIEGLĀ IEPAKOJUMA KONTEINERĀ IEVIETOTO NEPĀRSTRĀDĀJAMO ATKRITUMU ANALĪZE

ZIŅOJUMS 2020

18

Tiesa, daudzi līdzīgi gabalos salūzuši cietās plastmasas iepakojumi, dražeju u. c. nelieli
plastmasas iepakojumi, jaukto kompozītmateriālu iepakojumi, piemēram, saldējuma vai
saldo biezpiena sieriņu iepakojumi, pirkumu čeki nebūtu pārstrādājami neatkarīgi no to
izmēra.
Atrastās stikla lauskas liecina, ka cilvēki vieglā iepakojuma konteinerā ievieto arī stikla
pudeles un burkas, kam šajā konteinerā nebūtu jānonāk. Stikls apdraud šķirošanas lenšu
darbiniekus, jo tie šķirošanas procesā var sagriezties, un šāds stikls nenonāk stikla pārstrādes
sistēmā.
Kā mazāk sastopamus atkritumus var pieminēt tekstilu un tam pielīdzināmos atkritumus,
piemēram, striķus, auklas, atlasa lentes, matu gumijas. Analīzes gaitā tika konstatēti loti maz
metāla piemaisījumu, tikai atsevišķi korķīši, kas liecina par labu pāršķirošanas līnijas magnēta
darbību. Vēl šajā frakcijā atrodami cigarešu izsmēķi, vadi, skuvekļi, pildspalvas, virsmu tīrāmie
sūkļi, ausu tīrāmie kociņi, mitrās salvetes, putu polistirola gabaliņi un citi neidentificēti
materiāli.
Kopumā pētījuma autori secina, ka pārstrādājamo iepakojumu konteineros, visticamāk,
iemesti jauktie sadzīves atkritumi. Cilvēki arī neiedomājas, ka mazi it kā pārstrādājamu
materiālu gabaliņi līdz pārstrādei nenonāks to izmēru dēļ. Vieglā iepakojuma atkritumu
konteinerā iemests pārstrādei piemērots materiāls pārāk mazos fragmentos, piemēram,
smalki saplēsti papīri, rada arī tehniskus sarežģījumus – nosprosto trumuļveida sijātāju. Šādos
gadījumos personālam jālien iekšā trumulī, tas jātīra un jāatbloķē.

14. attēls. Maza izmēra atkritumi
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Secinājumi un ieteikumi
 Pētījuma autori atgādina, ka šis ir kvalitatīvs pētījums un balstīts uz virkni statistiku
ierobežojumu, tāpēc to nevar uzskatīt par kvantitatīvu pētījumu. Tajā pašā laikā autori
uzskata, ka pētījumā izdarītie secinājumi ir indikatīvi un vērā ņemami turpmākā
problēmjautājuma attīstībā.
 Balstoties uz pētījuma laikā gūto ieskatu, autoru galvenie secinājumi ir šādi:
1.

Iedzīvotāji bieži šķiro lietas, nepārliecinoties, vai tās var ievietot konkrētajā šķiroto
atkritumu konteinerā.
2. Liels īpatsvars izlietotā iepakojuma, kas nonāk šķiroto atkritumu konteineros, nav
nododams pārstrādei – pārstrādes rūpnīcas atrodas pārāk tālu, lai tas būtu
ekonomiski izdevīgi, vai arī tādas nepastāv. Ir redzams, ka gan iedzīvotājiem, gan
iepakotājiem trūkst izpratnes un informācijas par pārstrādei piemērotajiem
materiāliem, lai varētu izvērtēt produktu iepakojuma ilgtspējību.
 Lai valsts varētu izpildīt ES normās un atkritumu apsaimniekošanas valsts plānā
noteiktos mērķus un ieviest aprites ekonomiku, ir nepieciešams kvantitatīvi pētīt
iedzīvotāju paradumus, kā arī atkritumu sastāvu. Tas ļaus precīzāk un mērķtiecīgāk
piemeklēt gan monetārus, gan normatīvus līdzekļus nepārstrādājama iepakojuma
apjoma samazināšanai atkritumos un, galvenais, veikalu plauktos.
 Ražotājiem iesakām izvērtēt un izvēlēties aprites ekonomikas piramīdai atbilstošus
iepakojuma veidus, kā arī izglītot savus klientus.
 Iedzīvotājiem iesakām meklēt vairāk informācijas par iepakojuma samazināšanas
iespējām, pēc iespējas izvēlēties preces bez iepakojuma, izmantot savu vairākas reizes
lietojamo iepakojumu, ar savu izvēli motivējot ražotājus mainīt izmantoto iepakojumu.

Ieteikumi ražotājiem
 Meklēt iespējas piedāvāt produkciju bez iepakojuma, atkārtoti izmantojamā
iepakojumā vai pārstrādājamā iepakojumā.
 Nesmērējošu produktu iepakojumam izmantot materiālus, kas ir pārstrādājami.
Piemēram: 2 (HDPE), 4 (LDPE).
 Smērējošu produktu (majonēzes, kečupa u. tml.) iepakojumam izvēlēties stiklu.
 Izvairīties no nepārstrādājamiem iepakojumiem, kas ir grūti atšķirami no
pārstrādājamiem iepakojumiem, piemēram, 5 (PP) maizes iepakošanai.
 Neizmantot 1 (PET) citiem nolūkiem, kas nav dzēriena iepakošana.
 Neizmantot iepakojumus, kuros vienlaikus lietoti vairāki materiāli, piemēram,
plastmasas lodziņus kartona iepakojumā.
 Izvēlēties iepakojumu, no kura nav atdalāmas smalkas detaļas, piemēram, pievienot
korķi pudelei, neievietot plastmasas sloksnītes starp gaļas vai siera šķēlēm.
 Atbalstīt iepakojuma ražotāju centienus izstrādāt alternatīvas multislāņu
iepakojumiem.
 Pirms jauna iepakojuma materiāla vai formas izvēles konsultēties ar speciālistiem par
tā pārstrādes iespējām.
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Ieteikumi publiskajam sektoram
 Tā kā pētījuma laikā šķiroto atkritumu konteineru atkritumu sastāvā tika konstatēti
diezgan lieli tekstila, plastmasas (kas nav izlietotais iepakojums), mēbeļu atkritumu
piejaukumi, aicinām valsti stimulēt tekstilmateriālu, plastmasas un mēbeļu dalītu
vākšanu – gan nosakot prasības atkritumu savācējiem, gan izveidojot jaunas
paplašinātās ražotāju atbildības sistēmas, vienlaikus ar normatīviem atbalstot
atkārtotu izmantošanu un pārstrādi.
 Izvērtēt iespēju izstrādāt pārstrādei nododamā iepakojuma definīciju un Latvijā
izmantojamu iepakojuma atpazīšanas zīmi, kas izvietots uz iepakojuma un ļautu
iedzīvotājiem vieglāk atpazīt un izvēlēties preci pārstrādājamā iepakojumā (sadarbībā
ar atkritumu apsaimniekotājiem, vides NVO un ražotājiem, Iepakojuma asociāciju).
 Diferencēt dabas resursu nodokli un ražotāju atbildības sistēmas pārstrādes mērķus
pārstrādei nododamam un nenododamam iepakojumam.
 Izsludinot publiskos iepirkumus, iespēju robežās iekļaut kritērijos iepakojuma
samazināšanu un pārstrādes iespējas.
 Samazināt iepakojuma, citu vienreizējo produktu un īpaši nepārstrādājama
iepakojuma izmantošanu publiskajos pasākumos.
 Atbalstīt ne tikai atkritumu dalītu vākšanu, bet arī pārstrādāto materiālu tirgu,
piemēram, ar valsts iestāžu garantētiem pasūtījumiem produktiem, kas ir izgatavoti
no pārstrādātiem materiāliem, un atvieglojumiem pārstrādes uzņēmumiem un tiem
uzņēmumiem, kas ražošanā izmanto pārstrādātus materiālus.
 Turpināt darbu pie sabiedrības informēšanas par atkritumu šķirošanas nozīmīgumu.

Ieteikumi iedzīvotājiem
 Pēc iespējas izmantot atkārtoti lietojamu iepakojumu (stikla burciņas, pudeles,
auduma maisiņus, vairākas reizes lietojamas plastmasas/metāla kastītes utt.) un pirkt
preces veikalos, kur iespējams tās iegādāties atkārtoti lietojamā iepakojumā.
 Iemācīties atpazīt biežāk sastopamos un vieglāk atšķiramos nepārstrādājamā
iepakojuma tipus un no tiem izvairīties.
 Pievērst uzmanību norādēm uz atkritumu konteinera un neskaidrību gadījumā
sazināties ar savu atkritumu apsaimniekotāju.
 Atkritumiem, kas nav iepakojums (tekstils, elektronika u. tml.), meklēt citas nodošanas
iespējas, piemēram, tuvāko atkritumu savākšanas punktu/laukumu.
 Pirms izmešanas konteinerā pārskalot pārtikas iepakojumu.
 Pēc iespējas neiegādāties preces nelietderīgā un nesamērīgā iepakojumā.
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Pielikums
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1. datu tabula

Pārstrādei nederīgie atkritumi
Nav iepakojums
78,7%
Pārāk netīrs iepakojums
1,1%
Pārstrādei nederīgs
iepakojums
19,5%
Kļūda šķirošanas procesā
0,6%
2. datu tabula
Vieglā iepakojuma definīcijai neatbilstošie atkritumi
% no
kopējās
masas
Tekstils un aksesuāri
23,1%
Celtniecības, mājokļa iekārtošanas materiāli
15,6%
Automašīnu piederumi
7,0%
Rotaļlietas
6,8%
Izlietoti personīgās higiēnas izstrādājumi
6,5%
Koks, skaidu plates
3,7%
Cietās plastmasas izstrādājumi
2,9%
Virtuves piederumi
1,6%
Sadzīves priekšmeti
1,6%
Bioloģiski noārdāmie atkritumi
1,4%
Elektriskie/elektroniskie izstrādājumi
1,4%
Kancelejas materiāli
1,4%
Jauktie sadzīves atkritumi
1,1%

% no vieglā iepakojuma
definīcijai neatbilstošajiem
atkritumiem
31,3%
21,1%
9,4%
9,1%
8,8%
5,0%
3,9%
2,2%
2,1%
1,9%
1,9%
1,8%
1,4%
3. datu tabula

Pārstrādei nederīgs iepakojums

Krāsaini un caurspīdīgi cietās plastmasas
iepakojumi
Plastmasas plēves
Multislāņu iepakojumi
Melni biezākas plastmasas sadzīves preču
iepakojumi
Putu polistirols
Plānie, mīkstie plastmasas iepakojumi
Plastmasas tīkli
Plastmasas olu iepakojumi
Krāsaini cietās plastmasas iepakojumi
"Diskvalificētais" PET iepakojums

%no kopējās
masas
6,3%

% no pārstrādei nederīgā
iepakojuma
32,0%

3,5%
3,0%
1,9%

17,9%
15,2%
9,8%

1,5%
1,3%
1,0%
0,4%
0,3%
0,3%

7,9%
6,5%
5,3%
2,0%
1,7%
1,6%
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