
1

Rūta Bendere, LASA

Projekta rezultāti, ieteicamās izmaiņas 

likumdošanas aktos  

Latvijas vides aizsardzības fonda līdzfinansēts projekts Reģ. Nr. 1-08/410/2014

Bioloģiskie atkritumi 
Atkritumu apsaimniekošanas likums

� 37. pants.(1) Bioloģiskie atkritumi ir bioloģiski noārdāmi 
dārzu vai parku atkritumi, mājsaimniecību, restorānu, 
sabiedriskās ēdināšanas iestāžu un mazumtirdzniecības 
telpu pārtikas un virtuves atkritumi un citi tiem 
pielīdzināmi pārtikas ražošanas atkritumi.

� Bio-waste is defined as biodegradable garden and park waste, food 
and kitchen waste from households, restaurants, caterers and retail 
premises, and comparable waste from food processing plants. It 
does not include forestry or agricultural residues, manure, sewage 
sludge, or other biodegradable waste such as natural textiles, 
paper or processed wood. It also excludes those by-products of 
food production that never become waste.
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Bioloģisko atkritumu klasifik ācija
Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus

Ministru kabineta noteikumi Nr. 302
Rīgā 2011. gada 19. aprīlī

927. 20 Sadzīvē radušies atkritumi (m ājsaimniec ību 
atkritumi un tiem l īdzīgi tirdzniec ības un r ūpniec ības 
uzņēmumu un iest āžu atkritumi), ar ī atseviš ķi savāktie 
atkritumu veidi
� 931. 200108 Bioloģiski noārdāmi virtuves atkritumi

959. 2002 Dārzu un parku atkritumi (ar ī kaps ētu 
atkritumi)
� 960. 200201 Bioloģiski noārdāmi atkritumi

Vadlīnijas par atkritumu klasifik āciju saskaņā ar Eiropas Atkritumu 
katalogu (EWC) –Statistikas kategorijām (Guidance on classification 

of waste according to EWC-Stat categories Supplement)

Extract Regulation (EC) 2150/2002 ANNEX III: Table of equivalence Animal and 
mixed food waste
� 09 Animal and vegetal wastes
� 09.1 Animal and mixed food waste
� 09.11 Animal waste of food preparation and products
� 0 Non-hazardous
� 02 01 02 animal-tissue waste
� 02 02 01 sludges from washing and cleaning
� 02 02 02 animal-tissue waste
� 02 02 03 materials unsuitable for consumption or processing
� 02 05 01 materials unsuitable for consumption or processing
� 09.12 Mixed waste of food preparation and products
� 0 Non-hazardous
� 02 03 02 wastes from preserving agents
� 02 06 02 wastes from preserving agents
� 19 08 09 grease and oil mixture from oil/water separation containing only edible oil and fats
� 20 01 08 biodegradable kitchen and canteen waste
� 20 01 25 edible oil and fat
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EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA 
(EK) Nr. 1069/2009,  no 21.10.2009.

2.   Šo regulu nepiemēro šādiem dzīvnieku izcelsmes 
blakusproduktiem:

g) ēdināšanas uzņēmumu pārtikas atkritumi, izņemot tos, 
kuri:

i) ir no starptautisko līniju transportlīdzekļiem;

ii) ir paredzēti lietošanai dzīvnieku barībā;

iii) ir paredzēti apstrādei ar sterilizāciju spiediena 
ietekmē vai apstrādei ar metodēm, kas minētas 
15. panta 1. punkta pirmās daļas b) apakšpunktā, 
vai biogāzes ieguvei, vai kompostēšanai;

KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 142/2011
(2011. gada 25. februāris)

� (6) Regula (EK) Nr. 1069/2009 attiecas uz ēdināšanas 
uzņēmumu pārtikas atkritumiem, ja to izcelsme ir no 
starptautisko līniju transportlīdzekļiem, piemēram, materiāli no 
pārtikas produktiem, ko pasniedz lidmašīnā vai uz kuģa, kas 
Eiropas Savienībā ieradies no kādas trešās valsts. Ēdināšanas 
uzņēmumu pārtikas atkritumi ietilpst minētās regulas darbības 
jomā arī tad, ja tie paredzēti izbarošanai, pārstrādei ar kādu no 
šajā regulā atļautajām pārstrādes metodēm vai transformēšanai 
biogāzē vai kompostā. Regulā (EK) Nr. 1069/2009 ir aizliegts 
izbarot ēdināšanas uzņēmumu pārtikas atkritumus 
lauksaimniecības dzīvniekiem, izņemot kažokzvērus. Tāpēc 
saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1069/2009 ēdināšanas uzņēmumu 
pārtikas atkritumus var pārstrādāt un tad izmantot, ja vien 
atvasināto produktu neizbaro minētajiem dzīvniekiem.
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Atkritumu iedal ījums kategorijās

10. pants. 

Trešās kategorijas materiāls ir šādi dzīvnieku izcelsmes 
blakusprodukti:

p) ēdināšanas uzņēmumu pārtikas atkritumi, 
izņemot tos, kas minēti 8. panta f) punktā.

8. pants.

Pirmās kategorijas materiāls

Pirmās kategorijas materiāls ir šādi dzīvnieku izcelsmes 
blakusprodukti:

f) pārtikas atkritumi no starptautisko līniju 
transportlīdzekļiem;

Noteiktu kategoriju atkritumu likvidēšana

14. pants
Trešās kategorijas materiāla likvidēšana un izmantošana
� Trešās kategorijas materiālu:

a) likvidē kā atkritumus sadedzināšanas iekārtā, veicot 
iepriekšēju pārstrādi vai bez tās;

b) likvidē vai reģenerē līdzsadedzināšanas iekārtā, ja trešās 
kategorijas materiāls ir atkritumi;

c) pēc pārstrādes likvidē atļautā atkritumu poligonā;
f)  kompostē vai transformē biogāzē;
i) izmanto kā kurināmo ar vai bez iepriekšējas pārstrādes;
k) ēdināšanas uzņēmumu pārtikas atkritumus, kas minēti 10. 

panta p) punktā, pārstrādā veicot sterilizāciju spiediena 
ietekmē vai izmantojot 15. panta 1. punkta pirmās daļas 
b) apakšpunktā minētās pārstrādes metodes vai kompostē 
vai transformē biogāzē
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Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) 
Nr. 852/2004 (2004. gada 29. aprīlis) 

par pārtikas produktu higi ēnu

VI NODAĻA

PĀRTIKAS ATKRITUMI

1. Pārtikas atkritumi, neēdami blakusprodukti un citi atkritumi pēc iespējas ātrāk 
jāaizvāc no telpām, kur atrodas pārtika, lai izvairītos no to uzkrāšanās.

2. Pārtikas atkritumi, neēdami blakusprodukti un citi atkritumi jānovieto aiztaisāmos 
konteineros, izņemot gadījumus, kad pārtikas apritē iesaistītie tirgus dalībnieki var 
pārliecināt kompetentās iestādes par to, ka ir atbilstoši cita veida izmantotie 
konteineri vai atkritumu aizvākšanas sistēmas. Minētajiem konteineriem jābūt ar 
attiecīgu konstrukciju, tie jātur labā stāvoklī, tiem jābūt viegli tīrāmiem un 
vajadzības gadījumā dezinficējamiem.

3. Atbilstoši jāparedz pārtikas atkritumu, neēdamu blakusproduktu un citu atkritumu 
glabāšana un likvidēšana. Atkritumu glabātavām jābūt projektētām un 
apsaimniekotām tā, lai tās varētu turēt tīras un vajadzības gadījumā bez 
dzīvniekiem un kaitēkļiem.

4. Visi atkritumi jālikvidē higiēniski un tādā veidā, kas nekaitē videi, saskaņā ar šim 
nolūkam piemērojamajiem Kopienas tiesību aktiem un neradot tiešu vai netiešu 
piesārņojuma avotu.

Bioloģisko atkritumu iedal ījums un pārstr ādes nosacījumi

Bioloģiskie 
atkritumi

Virtuves un 
sabiedriskās 
ēdināšanas 
atkritumi

(200108)

Virtuves 
atkritumi no 
iedzīvotājiem 
tiek pārstrādāti 
bez papildus 
prasībām 

Sabiedriskās 
ēdināšanas 
atkritumi tiek 
pārstrādāti 
atbilstoši 
regulu 
prasībām

Dārzu un 
parku (tai 
skaitā kapsētu) 
zaļie atkritumi

(200201)

Nav bīstami, 
pārstrādes 
metodēm nav 
papildus 
prasības
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Bioloģisko atkritumu savākšana
MK noteikumi Nr. 898 no 22.11.2011.

Noteikumi par atkritumu savākšanas un šķirošanas vietām

1. Noteikumi nosaka atkritumu savākšanas un šķirošanas 
vietu veidus, kā arī atkritumu savākšanas un šķirošanas 
vietu un bioloģisko atkritumu kompostēšanas vietu 
ierīkošanas un apsaimniekošanas prasības.

2. Noteikumi neattiecas uz bioloģisko atkritumu 
kompostēšanas vietām, kuras uz savā īpašumā vai 
lietošanā esošas zemes ierīko fiziskā persona tās 
mājsaimniecībā radīto bioloģisko atkritumu 
kompostēšanai.

4. Sadzīves atkritumu dalītās savākšanas punkts ir speciāli 
aprīkota vieta, kur konteineros dalīti savāc un īslaicīgi 
uzglabā dažādu veidu sadzīves atkritumus pirms to 
pārvadāšanas –ne ilgāk kā nedēļu bioloģiskos atkritumus un 
ne ilgāk kā sešas nedēļas – pārējos sadzīves atkritumus. 

Sadzīves atkritumu dalītās savākšanas punktā nodrošina ne 
mazāk kā divu veidu sadzīves atkritumu dalītu savākšanu.

5. Šķiroto atkritumu savākšanas laukums ir speciāli aprīkota 
norobežota vieta, kur konteineros savāc un uzglabā dažādu 
veidu atkritumus pirms to apglabāšanas vai pārstrādes –ne 
ilgāk kā divas nedēļas bioloģiskos atkritumus un ne ilgāk kā 
trīs mēnešus – pārējos sadzīves atkritumus. Videi kaitīgu 
preču atkritumus, sadzīvē radušos bīstamos atkritumus, 
mēbeļu atkritumus un būvniecības atkritumus šķiroto 
atkritumu savākšanas laukumā drīkst uzglabāt ne ilgāk par 
gadu pēc to savākšanas dienas.

Bioloģisko atkritumu savākšana
MK noteikumi Nr. 898 no 22.11.2011.

Noteikumi par atkritumu savākšanas un šķirošanas vietām
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Bioloģisko atkritumu p ārstr āde

2) Atkritumu apsaimniekošanas valsts plānā un reģionālajos plānos paredz 
pasākumus, kas veicina no bioloģiskajiem atkritumiem ražotu videi 
nekaitīgu materiālu izmantošanu, bioloģisko atkritumu atsevišķu 
savākšanu to reģenerācijai, kompostēšanai un pārstrādei, kā arī 
pasākumus bioloģisko atkritumu apstrādei atbilstoši šā likuma 4. panta
prasībām.

(3) Bioloģiskos atkritumus kompostē sadzīves atkritumu poligonos vai 
vietās, kuras speciāli ierīkotas bioloģisko atkritumu kompostēšanai.

IV. Prasības bioloģisko atkritumu kompostēšanas vietu 
ierīkošanai un apsaimniekošanai

27. Bioloģisko atkritumu kompostēšanai (bioloģisko atkritumu aeroba apstrāde 
atmosfēras skābekļa klātbūtnē kontrolētos apstākļos, izmantojot 
mikroorganismus) ierīko atkritumu kompostēšanas laukumus. Bioloģisko 
atkritumu kompostēšanas laukums var atrasties sadzīves atkritumu poligona 
teritorijā.

28. Bioloģisko atkritumu kompostēšanas laukumā pieņem atkritumus, kuri ir 
norādīti atļaujā A vai B kategorijas piesārņojošas darbības veikšanai.

29. Ja bioloģisko atkritumu kompostēšanas laukums atrodas ārpus sadzīves 
atkritumu poligona, tajā nodrošina:

29.1. virszemes ūdeņu savākšanas sistēmu (tajā skaitā smilšu uztvērējus) 
savākto virszemes ūdeņu izsmidzināšanai uz komposta kaudzēm vai 
novadīšanai poligona infiltrāta uzkrāšanas iekārtās, lai veiktu 
priekšattīrīšanu pirms novadīšanas uz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām;

29.2. ūdensnecaurlaidīgu segumu, lai nepieļautu gruntsūdeņu un pazemes 
ūdeņu piesārņošanu, nodrošinot, ka ekspluatācijas laikā maksimālais 
gruntsūdens līmenis ir zemāks par vienu metru no laukuma pamatnes;

29.3. koku un krūmu stādījumu ap bioloģisko atkritumu kompostēšanas 
laukumu;

29.4. iežogojumu un apgaismojumu;

Seminārs „Atkritumu uzskaites datu bāzes pilnveide par radīto un centralizēti uzskaitīto pārtikas atkritumu daudzumu” 
Organizēts Latvijas vides aizsardzības fonda līdzfinansētā projekta Reģ. Nr. 1-08/410/2014 ietvaros. 
Notika 2015. gada 8. janvārī, VARAM, Rīgā 



8

Laukuma darb ībai nepieciešamās būves un iekārtas

29.5. laukuma darbībai nepieciešamās būves un iekārtas:

29.5.1. svarus ievesto un izvesto kravu masas reģistrācijai;

29.5.2. telpas sargam un operatoram;

29.5.3. elektroapgādes sistēmu;

29.5.4. ugunsdzēšanas aprīkojumu;

29.5.5. ūdensapgādes sistēmu;

29.6. informāciju par bioloģisko atkritumu kompostēšanas laukuma 
īpašnieku un operatoru, laukuma darba laiku un par atkritumu 
veidiem, kas tiek pieņemti.

30. Ja bioloģisko atkritumu kompostēšanas laukumu ierīko atkritumu 
poligona teritorijā, savāktos virszemes ūdeņus izsmidzina uz komposta 
kaudzēm vai novada poligona infiltrāta uzkrāšanas iekārtās.

31. Lai veicinātu bioloģisko atkritumu kompostēšanas procesu, izmanto 
komposta materiālu smalcināšanas, sajaukšanas un maisīšanas 
iekārtas, kā arī nodrošina regulārus komposta materiāla temperatūras 
mērījumus un mitrināšanu.

Noteikumi par notekūdeņu dūņu un to komposta izmantošanu, 
monitoringu un kontroli

MK noteikumi Nr.362 , no 02.05.2006.

16. Notekūdeņu dūņas vai kompostu novieto pagaidu uzglabāšanai un kompostu 
gatavo šim mērķim īpaši paredzētā un iekārtotā stacionārā vietā, kas nepieļauj 
notekūdeņu dūņu un komposta, kā arī filtr ējošo ūdeņu nokļūšanu augsnē, 
virszemes ūdeņos un pazemes ūdeņos. Stacionārā pagaidu uzglabāšanas vietā 
notekūdeņu dūņas vai kompostu drīkst uzglabāt ne ilgāk kā trīs gadus. Ja 
notekūdeņu dūņas uzglabā ilgāk par trim gadiem, to dara atbilstoši 
normatīvajiem aktiem par atkritumu apsaimniekošanu.

17. Ja notekūdeņu dūņas vai kompostu novieto pagaidu uzglabāšanai vai kompostu 
gatavo vietā, kas neatbilst šo noteikumu 16.punktāminētajām prasībām, to 
iekārto šādā kārtībā:

17.1. izvēlas līdzenu laukumu, kur pazemes ūdens līmenis notekūdeņu dūņu 
vai komposta uzglabāšanas vai komposta gatavošanas laikā ir vismaz 
vienu metru no zemes virsmas;

17.2. pirms notekūdeņu dūņu novietošanas vai komposta gatavošanas vietā, 
kas atbilst šo noteikumu 17.1.apakšpunktā minētajām prasībām, 
izveido vismaz 30 cm biezu paklāju no zāģu skaidām, kūdras, 
salmiem vai citiem līdzīgiem augu izcelsmes materiāliem.
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Ārstniecības iestādēs radušos atkritumu apsaimniekošanas prasības
MK noteikumi Nr. 353 no  22.05.2012.

30. Pārtikas atkritumus no iestādēm:

30.1. savāc, transportē un pārstrādā saskaņā ar prasībām, ko nosaka:

30.1.1. Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 21. oktobra Regula Nr. 1069/2009, ar ko 

nosaka veselības aizsardzības noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes 

blakusproduktiem un atvasinātajiem produktiem, kuri nav paredzēti cilvēku 

patēriņam, un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1774/2002;

30.1.2. Eiropas Komisijas 2011. gada 25. februāra Regula Nr. 142/2011, ar kuru īsteno 

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1069/2009, ar ko nosaka veselības 

aizsardzības noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem un 

atvasinātajiem produktiem, kuri nav paredzēti cilvēku patēriņam, un īsteno Padomes 

Direktīvu 97/78/EKattiecībā uz dažiem paraugiem un precēm, kam uz robežas 

neveic veterinārās pārbaudes atbilstīgi minētajai direktīvai;

30.2. savāc un ar tiem rīkojas kā ar infekciozajiem atkritumiem, ja tie radušies infekcioza pacienta 

uzņemšanas, izvietošanas vai aprūpes laikā, vai piemērojot izolācijas režīmu atbilstoši 

normatīvajiem aktiem par higiēniskā un pretepidēmiskā režīma pamatprasībām ārstniecības 

iestādē.

Atkritumu apsaimniekošanas kontrole

14.pants.

(1) Valsts vides dienests attiecīgi periodiski kontrolē atkritumu 

apsaimniekotāja darbību, kā arī tāda komersanta darbību, kurš 

rada atkritumus, atbilstoši normatīvajiem aktiem atkritumu 

apsaimniekošanas jomā un attiecīgajai atļaujai, it īpaši attiecībā 

uz savākto un pārvadāto atkritumu izcelsmi, īpašībām, 

daudzumu un pārvadājuma galamērķi.

(2) Veselības inspekcija atbilstoši savai kompetencei kontrolē šā 

likuma 6. panta6. punktā minēto atkritumu apsaimniekošanu 

ārstniecības iestādēs.
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Bioatkritumu (dz īvnieku, augu, virtuves , dārza u.c.) 
daudzums atsevišķās ES valstīs – EUROSTAT dati

Secinājumi un ieteikumi

Normatīvo aktu 
tekstā nav 
precizēts 

bioatkritumu veids

Nodalīt prasības 
atbilstoši 

bioloģisko 
atkritumu veidiem 

AAL 37. panta 3. p-tā  
sniegta norāde par 

bioloģisko atkritumu 
kompostēšanu. 

AAL 37. pantu papildināt ar 
nosacījumiem par 

sabiedriskās ēdināšanas 
atkritumu pārstrādes 

prasībām atbilstoši regulu 
nosacījumiem. 

Kā pārtikas atkritumu 
apsaimniekošanas 

kvalitātes kontroles 
iestāde nav norādīts 

PVD

Papildināt AAL 14. 
pantu  ar nosacījumu 
par pārtikas atkritumu 

kontroli
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