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Apzīmējumi un saīsinājumi 
 

Mt  megatonna ( 1000000 t) 

kt                    kilotonna ( 1000 t) 

HDPE  augsta blīvuma polietilēns 

LDPE  zema blīvuma polietilēns 

LLDPE lineārais zema blīvuma polietilēns 

PP  polipropilēns 

PS  polistirols 

EPS  putu polistirols 

PVC  polivinilhlorīds 

PET  polietilēntereftalāts 

PA  poliamīds 

PC  polikarbonāts 

PFOS  perfluoroktāna sulfonāts 
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1. Projekta izstrāde un tā pamatojums 
 

Polimēru izstrādājumi, jeb plastmasas ir kļuvušas par vienu no populārākajiem 

materiāliem mūsu ikdienā un rūpniecībā. Tai pašā laikā plastmasas materiāli, 

izstrādājumi un to atkritumi pie noteiktiem nosacījumiem var radīt negatīvu iespaidu uz 

vidi un cilvēku veselību. To nosaka plastmasas sastāvs – tajā ietilpstošās vielas un 

apstākļi kā to izmanto, uzglabā un jau kā atkritumus – pārstrādā, bet nevajadzīgos 

izstrādājumus, iznīcina. Kopumā plastmasa un tās izstrādājumi nav uzskatāmi tieši par 

bīstamiem, bet galvenā problēma ir tā, ka plastmasas ražošana tiek nemitīgi kāpināta tās 

daudzveidīgās izmantošanas dēļ. Kā parādīja tehniskais pētījums, ko pasūtīja Eiropas 

Komisija (EK) 2014. gadā (1), no 50 Mt plastmasas izstrādājumu gadā, kuru 

izmantošanas laiks ir relatīvi īss, tikai aptuveni puse tiek  šķiroti savākta un nodota 

pārstrādei. Tas nozīmē, ka plastmasas ražošanā naftas un dabas gāzes resursi tiek 

aizvien vairāk izmantoti, bet netiek pietiekami atgriezti apritē.  

Lai veicinātu Eiropas Savienības (ES) iedzīvotāju uzmanību un aktivitāti virknei 

izmantoto materiālu, tai skaitā  plastmasas resursu apguvē, EK 2015. gadā izstrādāja un 

2018. gadā tika  pieņemta - Aprites ekonomikas pakete (2). Dokumentā ietvertās 

darbības, kas tagad jau iegūst likuma spēku, nosaka, ka ir jāveicina izstrādājumu 

atbilstība ne tikai pircēju vajadzībām, bet arī  tad, kad izstrādājums ir kļuvis par 

atkritumu, tam jābūt piemērotam atkārtotai pārstrādei. Katra no ES dalībvalstīm, tai 

skaitā Latvija, pirms vēl ir pieņemta visā ES atbilstoša likumdošana,  izstrādā savus 

nosacījumus atkritumu savākšanai un tālākai sagatavošanai, lai tie pēc pārstrādes būtu 

kvalitatīvas  otrreizējas izejvielas.  

Saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma (3) 4.panta trešajā daļā noteikto - 

atkritumus, ja tie atbilst Eiropas Savienības normatīvajos aktos noteiktajiem kritērijiem 

par atkritumu stadijas izbeigšanu vai Ministru kabineta noteiktajiem kritērijiem par 

atkritumu stadijas izbeigšanu un ja no tiem ir iegūti materiāli, kuri tiks izmantoti gala 

produkta ražošanai, uzskata par otrreizējām izejvielām, savukārt saskaņā ar šā likuma 6. 

panta 1. punktā noteikto - Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā piemērojami kritēriji 

blakusproduktiem un atkritumu statusa piemērošanas izbeigšanai. 

Projekta “Atsevišķu otrreizēji izmantojamu plastmasu pārstrādes produktu gala statusa 

noteikšana “ izstrāde  2018. gadā tika veikta Latvijas Atkritumu saimniecības 

speciālistiem sadarbojoties ar VARAM,  to finansēja Vides Aizsardzības fonds. 

Atskaites ziņojums ietver pārskatu par ES plastmasu atkritumu pārstrādes datiem un 

apkopo datus par plastmasas atkritumu rašanos, savākšanu un pārstrādi Latvijā, 

izmantojot atkritumu apsaimniekošanas atļauju datu bāzi (4), kā arī apkopojot  2017. 

gada gala ziņojumā  (5) sniegtos datus pēc noteiktu plastmasas veidu klasifikācijas. 

Ņemot vērā, ka Latvijas likumdošanā šobrīd nav izstrādāti kritēriji plastmasas 

atkritumu beigu statusa noteikšanai, projektā ir izstrādātas vadlīnijas jaunu MK 

noteikumu sagatavošanai, kas noteiks plastmasas atkritumu izcelsmes un savākšanas, 

uzglabāšanas un pārstrādes prasības, un ļaus piemērot iegūtajam produktam otrreizējās 

izejvielas statusu. Kā pamats ziņojuma un vadlīniju izstrādei ir ņemts Eiropas 

Komisijas 2014. gadā izstrādātie tehniskie ieteikumi kritērijiem plastmasas atkritumu 

beigu statusa noteikšanai (1), bet tajā iekļauti arī Latvijas plastmasas atkritumu 
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savācēju un lielāko pārstrādātāju uzņēmumu priekšlikumi. EK Tehniskie ieteikumi ir 

pamatā arī vairāku citu Eiropas valstu, kā Portugāle (6) un Īrija (7) šobrīd spēkā 

esošiem kritērijiem par atkritumu beigu statusu piemērošanu otrreizējai plastmasai. 

1.1 Plastmasas ražošana un tās atkritumu pārstrāde ES 
 

Dati par ES izmantoto plastmasu un to atkritumu pārstrādi ņemti no literatūras (1, 6, 7) 

un raksturo laika posmu no 2010. līdz 2017. gadam. Šajā laikā ES tirgū  pamatā dominē 

5 plastmasu veidi, kuru kopējais apjoms sasniedz 75%. 2016. gadā tie bija: 

• Polietilēns – 29 % ( tajā skaitā LDPE , HDPE LLDPE) 

• Polipropilēns – 19 % 

• Polivinilhlorīds – 12 % 

• Polietilēntereftalāts – 8 % 

• Polistirols – 6 % (tajā skaitā PS un EPS) 

 

1.attēlā sniegts plastmasu patēriņš pēc to veidiem  rūpniecībā, bet 2. attēlā - plastmasu 

veidu izmantojums noteiktos sektoros. 

 

1.attēls. Plastmasu patēriņs atbilstoši to veidam. 2016.gada dati (EU28+NO+CH; 

Plasticseurope market research group) 
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2.attēls. Plastmasu izmantojums dažādos rūpniecības sektoros. 2016.gada dati 

(Plastic-the Facts, 2017) 

Savukārt plastmasas atkritumu sastāvā dominē iepakojums -62,2% (skat. 3. attēlu), 
bet pārējās nozares sniedz daudz mazāku plastmasas atkritumu daudzumu – 
celtniecības un ēku nojaukšanas atkritumi -6%, lauksaimniecības atkritumi 5%; 
automašīnu atkritumi-5%; elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi - 5%, 
mājsaimniecības sporta un atpūtas priekšmetu atkritumi -3%, citi -14%.  
 

 

3.attēls. Plastmasas atkritumu (post-consumer) daudzums pa nozarēm. 2012.gada dati 

(EU27+2; Plastics Europe) 

Kā parāda 1.tabula, plastmasas atkritumu pārstrāde ir ievērojami atšķirīga pa 
nozarēm, dominējot iepakojuma plastmasām. Ievērojamais iepakojuma pārsvars pār 
citām nozarēm skaidrojams galvenokārt ar īso lietošanas laiku, kā arī visvairāk 
sakārtoto atpakaļsavākšanas sistēmu esamību lielākajā daļā valstu 
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1.tabula. Radīto un pārstrādāto plastmasas atkritumu daudzumi ES valstīs 
 

Nozare 
Radīto plastmasas 
atkritumu 
daudzums (1000 t) 

Pārstrādāto 
plastmasas atkritumu 
daudzums ( 1000 t) 

Pārstrāde 
pret radīto 
(%) 

Iepakojums 15 379 4 951 32 
Būvniecība 1 365 273 20 
Automašīnas 1 270 133 10 
Lauksaimniecība 1 275 293 23 
Elektr./elektr. iek. 1 183 137 12 
Citas 4 241 100 2 
Kopā 24 713 5 886 24 

 
 
Kā plastmasas atkritumu pārstrādes metode dominē mehāniskā pārstrāde, kas pamatā 

ietver tādu otrreizējās izejvielas formu kā granulu vai pārslu ražošanu (skat. 2. tabulu), 

kā arī aglomerāciju un tiešu materiāla izmantošanu noteikta artikula preču izgatavošanai 

(piemēram, preču paliktņi vai kastes, dārza mēbeles vai to detaļas u.tm.l.). . 

 
 
2. tabula. Saražotā reciklāta (otrreizējās izejvielas) daudzumi pēc to veida 2014.gadā  

ES 27+2 valstīs  

 

Reciklāta (otrreizējās izejvielas)  

veids 
Saražotā daļa (±5%) 

Saražotais daudzums 

(Mt/gadā) 

Granulas ~50% 1,7-2,3 

Pārslas/ drupinājumi   

(mazgātas un nemazgātas) 
~25% 0,8-1,1 

Tieša plastmasas atkritumu 

transformācija gala produktā * 
~15% 0,5-0,7 

Aglomerāti ~10% 0,3-0,5 

Kopā 100% 3,5-4,5 

 

*- visbiežāk tas ir atkārtoti izmantojamais iepakojums, ko smalcina vai nu izmantošanas 

vietā pirms transportēšanas vai tieši jaunā iepakojuma ražotnē 

 
Plastmasas atkritumu sagatavošanu atkārtotai izmantošanai būtiski kavē to sastāvā esošo 

pildvielu un piedevu dažādība, kā arī noteikta veida piedevu bīstamība. Pievienoto 

īpašību modifikatoru daudzums svārstās robežās no 1% (piem., PET) līdz 60% (PVC 

izstrādājumos). 

Dažādu pildvielu izmantošanas piemēri plastmasu izstrādājumos sniegti 3. tabulā. 
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3.tabula. Piemēri biežāk izmantoto piedevu veidiem plastmasu ražošanā  

Piedevas veids Daudzums % no kopējās polimēra masas 

Stabilizatori Līdz 4% 

Plastifikatori 20%-60%, vairāk elastīgajos PVC materiālos    

Minerālie liesmu 

slāpētāji 

Elastīgajos PVC izstrādājumos – kabeļos, izolācijas 

materiālos no 5-30% 

Pildvielas Visbiežāk lietotais ir kalcija karbonāts PVC grīdu segumos 

līdz pat 50%, caurulēs 0-30% vai vairāk. Talks un stikla 

šķiedra tiek izmantota PP automašīnu izstrādājumos  20-40 

% apjomā. Stikla šķiedra bieži tiek izmantota 5-70% apjomā  

inženiertehniskajos izstrādājumos (PA) 

Krāsvielu piedevas 

(pigmenti) 

Titāna dioksīds tiek izmantots logu stiklu profilos 4-8%. 

 
 
 
 

1.2. Plastmasas atkritumu pārstrādes tehnoloģijas 

 

Ņemot vērā, ka plastmasas atkritumi rodas dažādās saimnieciskās darbības nozarēs, 

kurās atšķiras ne tikai izmantoto plastmasu veidi un pievienotās piedevas, kā arī to 

lietojums un dzīves cikla garums nosaka atšķirīgas atkritumu apsaimniekošanas 

iespējas, šīs vadlīnijas tiek piedāvātas atkritumu statusa izbeigšanai pamatā  tikai 

atsevišķu veidu dalīti savāktiem vai rašanās vietā savāktiem plastmasas 

atkritumiem, kuriem nodrošināta atbilstoša uzglabāšana līdz piegādei pārstrādes 

iekārtā, kurā tiks saražota otrreizējā izejviela jeb reciklāts (šāda terminoloģija tiek 

lietota lielā daļā profesionālu plastmasas ražotāju un atkritumu apsaimniekotāju 

organizāciju izdevumos un publikācijās). Tāpēc šajā dokumentā netiks apskatītas 

atkritumu pārstrādes ķīmiskās metodes, bet tikai fizikāli ķīmiskās un mehāniskās, 

ar kurām iespējams nodrošināt mehānisko piemaisījumu atdalīšanu un 

pamatpolimēra koncentrāciju pietiekošā līmenī. 

Otrreizējās plastmasas izejvielas ražošanas galvenie etapi ir šķirošana, attīrīšana 

(tai skaitā smalcināšana) un gala formas veidošana1, 2, 3. Atkarībā no plastmasas 

atkritumu izcelsmes un iegūtās izejvielas izmantošanas mērķiem, šķirošana un 

attīrīšana viena cikla ietvaros var tikt pielietota vairākas reizes. 4.attēlā parādīta 

                                                           
1 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2873020/ 
2 http://www.eco-vision.co.in/plastic-recycling-process/ 
3 WRAP Final Project Report. An assessment of the technical, environmental and economic viability of 

recycling domestic mixed plastics packaging waste in the UK. 2008. 78 pp. 
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viena no iespējamām procesa shēmām. 

 

 

4.attēls. Plastmasas otrreizējās izejvielas ražošanas cikla shēmas piemērs 

 

Ražojot izstrādājumus no tehnoloģiskā brāķa vai, piemēram, atkārtoti izmantojamā 

transportiepakojuma, ražošanas cikls ir ievērojami īsāks:  

izstrādājumu šķirošana (piemēram, kastu vai mucu šķirošana pēc krāsas)  >  

mazgāšana  >>  smalcināšana  >>> formēšana (jauna izstrādājuma ražošana). 

Savukārt izmantojot paša izstrādājumu ražotāja tehnoloģisko brāķi, nepieciešama 

tikai smalcināšana. Mazgāšanas etaps var nebūt vajadzīgs, ja līguma nosacījumos 

par transportiepakojuma nodošanu pārstrādei ir iekļauts nosacījums, ka tiek 

pieņemts tikai tīrs iepakojums. 

 

Detalizētas prasības plastmasas atkritumu pārstrādē nosaka standarti:  

• ISO standartā 15270 pieejamas vadlīnijas plastmasas atkritumu reģenerācijai 

un pārstrādei.  

• Standarts EN 13437 “Iepakojums un materiālu otrreizējā pārstrāde” nosaka 

vairākus īpašus kritērijus attiecībā uz pārstrādes metodēm, kā arī pārstrādes 

metožu kopumu un ar to saistītās materiālu plūsmas diagrammas. 

Otrreizējās izejvielas ražošanā izmantojamo paņēmienu kopuma izvēli katrā 

gadījumā nosaka trīs galvenie faktori: pastāv pieprasījums pēc šādas izejvielas; 

izejviela atbilst normatīvajos aktos (un arī pircēja) noteiktajām tehniskajām 

prasībām tās izmantošanai preču un izstrādājumu ražošanā; saražotās izejvielas 

izmantošana nerada negatīvu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību. 

Atkarībā no ražošanas un atkritumu apsaimniekošanas attīstības pakāpes un 

specifiskajām vajadzībām, bet atsevišķos gadījumos ar mērķi aizsargāt vietējo tirgu, 

atsevišķās dalībvalstīs tiek noteikti papildus klasifikācija dažādiem otrreizējās 
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izejvielas veidiem, līdz ar to mainās arī procesa pašizmaksa. Divi galvenie kritēriji 

papildus klasifikācijas izveidošanā ir mērķa polimēra vai pamatkomponentu saturs 

un mehānisko piemaisījumu (papīrs, stikls, metāls, inerti materiāli) saturs saražotajā 

izejvielā. 

Eiropas Komisijas 2014. gadā izstrādātajos tehniskajos ieteikumos kritērijiem 

plastmasas atkritumu beigu statusa noteikšanai (1) šāda pieeja ir apskatīta un netiek 

rekomendēta, bet ir pieļaujama, ja dalībvalstis var pamatot šādas gradācijas 

nepieciešamību atsevišķiem plastmsu veidiem.  

 

Piemērs  Pārstrādājamā polimēra klasēm mērķa polimēra saturs nav mazāks par 95%: 

 

A –mehānisko piemaisījumu daudzums 0-2% 

B - mehānisko piemaisījumu daudzums 2-5% 

C - mehānisko piemaisījumu daudzums 5-15% 

D – pircēja noteikts mērķa polimēra un piemaisījumu daudzums 

 

Ieteicamās nepolimēru piesārņojuma samazināšanas metodes jeb tīrīšana 

(cleaning): 

- mazgāšana (aukstā, karstā, ūdens, šķīdumi/šķīdinātāji, atkarībā no materiāla 

un piesārņojuma pakāpes, kā arī tālākās izmantošanas veida); skalošana un 

žāvēšana ir kā obligāta papildus darbība pēc mazgāšanas 

- mehāniskās jeb fizikālās un uz berzi (friction methods) balstītas metodes 

(piemēro galvenokārt sausu piemaisījumu atdalīšanai) – magnēti, cikloni, 

centrifūgas, u.tm.l.  

 

Tīrīšanas metodes iespējams kombinēt, kā arī tās var izmantot pirms vai pēc 

šķirošanas un smalcināšanas vai gan pirms, gan pēc smalcināšanas. 

 

Škirošana metodes (piemaisījumu un mērķa plastmasu atdalīšanai) (sorting): 

- manuālā (piemēram, pēc krāsas, formas vai izteiktām citām vizuālām 

pazīmēm); 

- automatizēta (parasti pēc smalcināšanas), kas balstīta galvenokārt uz 

fizikālo īpašību (blīvums, krāsa, hidrofobās, magnētiskās, 

elektrovadītspējas u.tm.l. īpašības), atšķirībām: 

• flotācija 

• ūdens galdi (water table separation) 

• centrifūgas 

• cikloni un hidrocikloni 

• vibrācijas galdi (air vibration tables) 

• optiskās un spektroskopiskās metodes 

•  magnētiskās un virpuļstrāvu (eddy current) metodes (galvenokārt 

metālu atdalīšanai) 

 

Šķirošanas metodes izvēle atkarīga kā no mērķa plastmasas veida un izcelsmes, tā arī 

no piemaisījumu veida un daudzuma, 4.tabulā parādīts biežāk izmantoto metožu 

piemērotības un efektivitātes salīdzinājums tehnoloģiskajiem (pre-consumer) 

atkritumiem un nolietoto izstrādājumu (post-consumer) atkritumiem. 
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4. tabula. Atsevišķu plastmas šķirošanas metožu salīdzinājums (vērtējums 1- zems, 5 

– augsts) 4 

 

Metode 

Piemērotība 

tehnoloģiskajām 

(post-industrial) 

plastmasām 

Piemērotība 

izmantotajām 

(post-consumer) 

plastmasām 

Šķirošanas 

efektivitāte 

Flotācija 5 5 4 

Selektīvā 

flotācija 
2 1 4 

Ūdens galdi 5 4 4 

Infrasarkanā 

spektroskopija 
5 5 4 

Rengenstaru 

spektroskopija 
5 5 4 

Ramana 

spektroskopija 
3 1 5 

Elektrostatiskā 

šķirošana 
5 5 4 

Centrifūga 5 4 3 

Hidrociklons 5 4 3 

Konveijeru sietu 

sistēmas 

(Windsifter) 

5 4 3 

Verdošā slāņa 

metodes 
2 1 3 

Šķīdināšana un 

izgulsnēšana 
2 1 4 

 
Otrreizejās izejvielas (reciklāta) gala formas veidošana jeb formēšana 

 

Galvenie otrreizējās izejvielas formu veidi ir 5 : 

- drupinājumi un pārslas (regrind and flake) (skat.5.attēlu) – materiāls, kas 

iegūts mehāniskajā smalcinātājā un kura izmērs nav lielāks par 2,5 cm, ja 

pasūtītājs (pircējs) nav noteicis citādāk; 

                                                           
4 Final Report.  Research into the use of recyclate.  Centexbel-VKC (Bob Vander Beke, Wim 

Grymonprez, Stijn Devaere) UGent, CPMT (Kim Ragaert, Sara Hubo). 92.pp. 
5 https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/end-waste-
criteria-waste-plastic-conversion-technical-proposals 
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(a)

(b)  

5.attēls. Plastmasu reciklāts drupinājums (a) un pārslas (b) 

- aglomerāts (agglomerate) (skat.6. attēlu)  – mehāniski sasmalcināts 

materiāls (galvenokārt plēves vai auduma formas, bet ne tikai), kas 

mehāniski ar vai bez termiskās apstrādes palīdzību saspiests cilindriskas vai 

citas formas veidojumos, kuru tipiskais izmērs ir 2x3x3 cm, ja pasūtītājs 

(pircējs) nav noteicis citādāk; 

  

6.attēls. Plastmasu reciklāts - aglomerāts 

 

- granulas (pellet) (skat. 7.attēlu) – ekstrūzijas procesā iegūts produkts, kura 

tipiskais izmērs ir 0,2x0,2x0,2 cm, ja pasūtītājs (pircējs) nav noteicis 

citādāk. 
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7.attēls. Plastmasu reciklāts - granulas 

 

Granulu ražošanas shēmas piemērs parādīts 8.attēlā. 

 

 
8.attēls. Granulu ražošanas procesa shēmas piemērs 6 

 

 

Visi uzskaitītie otrreizējās izejvielas veidi var pretendēt uz atkritumu statusa 

izbeigšanu vienādā mērā, jo, atkarībā no plastmasas veida nevis izejvielas formas, ir 

izmantojami jaunu produktu ražošanai ar ekstrūzijas (extrusion), izpūšanas (blow 

moulding, film blowing), izliešanas metodēm (injection moulding).  

 

Reciklāta (otrreizējās izejvielas) ražošanu var uzskatīt par pabeigtu neatkarīgi no tā, ir 

                                                           
6 https://mechanical-engg.com/gallery/image/2523-plastic-recycling-processing-plant/ 
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notikusi plastmasas termiskā apstrāde vai nē, ja vien tiek iegūts šķirots un tīrs 

materiāls (9.attēls – etaps “sorted clean plastic peaces”) tādā kvalitātē 

(pamatpopilmēra saturs un piemaisījumu daudzums) un formā (drupinājumi, pārslas, 

granulas, aglomerāts), kurai ir pieprasījums tirgū.  

 

 

9.attēls. Plastmasas atkritumu menedžmenta etapi 7 

 

Otrreizējā izejviela pirms realizācijas tiešajam jaunu izstrādājumu ražotājam var tikt 

vēl papildus apstrādāta trešo pušu apstrādes iekārtā, kurā tai tiek paaugstināta 

reciklāta klase (piemēram, vienveidīga materiāla šķirošana pēc krāsas vai PP 

piemaisījumu atdalīšana no PE), papildus piedevu pievienošana granulēšanas laikā 

un/vai mainīta gala forma (drupinājumu vai aglomerātu granulēšana, šķiedras 

ražošana no granulām). Reciklāta klases paaugstināšana un formas maiņa nav 

uzskatāma par atkritumu pārstrādes darbību, bet gan par plastmasas pārstrādes 

darbību. Savukārt – optisko un citu moderno šķirošanas metožu, kuras nodrošina 

                                                           
7 http://en.howtopedia.org/wiki/How_to_Recycle_Plastics. (fig.4). 
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maksimāli augstu pamatpolimēra saturu gala frakcijā, izmantošana ir ekonomiski 

pamatota tikai pie lielām materiālu plūsmām, kādas Latvijā un Baltijā nav iespējams 

nodrošināt bez importēto materiālu izmantošanas.  

 

Otrreizējās izejvielas (reciklāta) kvalitātes testi 

 

Ņemot vērā, ka ikviens plastmasas izstrādājums satur dažāda veida pievienotas 

piedevas, kas nodrošina nepieciešamās elastības, barjerīpašības un citas, kā arī to, ka 

katrā no izstrādājumu ražošanas un izmantošanas jomām ir savi standarti un 

ierobežojumi par šo piedevu izmantošanu, kvalitātes testiem jābūt pietiekoši 

elastīgiem.  

Būtiskākais kvalitātes garants ir izsekojama un dokumentēta atkritumu izcelsme 

pirms to nonākšanas pārstrādes iekārtā. Līdz ar to, nosakot ierobežojumus atsevišķām 

plastmasu atkritumu plūsmām pretendēt uz atkritumu beigu statusa piešķiršanu, tiek 

samazināta arī obligāto testu nepieciešamība reciklātam.  

Riska plastmasu grupai, kuras var saturēt nozīmīgus videi un cilvēka veselībai 

bīstamus riskus izraisošas piedevas, pieder galvenokārt: 

- Paklāji un dažādi polsterēšanas materiāli (var saturēt PFOS un dažādus tās 

atvasinājumus) 

- Dažādi tehniski policarbonāta un epoksīdu izstrādājumi, piemēram, CD 

matricas un automobiļu un elektropreču detaļas  (var saturēt bisfenolu A) 

- Dažādi intensīvas krāsas izstrādājumi un autoplastmasas un elektropereču 

plastmasas izstrādājumi var saturēt Cd, Cr (VI), Pb, Sn (krāsvielās un 

stabilizatoros) un dažādus pretaizdegšanās stabilizatorus (Br un citu 

halogēnu savienojumus u.c.) 

- Dažādi plēvju un citi paaugstinātas elastības materiāli var saturēt ftalātu 

grupas plastifikatorus 

- Akrilamīdu (monomēra formā) saturoši materiāli (galvenokārt krāsās). 

 

Ņemot vērā, ka šo noteikumu subjekti nav minēto grupu plastmasas izstrādājumi, 

padziļināti ķīmiskie testi nebūtu nosakāmi kā obligāti, bet piemērojami tikai 

gadījumos, kad rodas pamatotas šaubas par materiāla izcelsmi vai uzglabāšanu, kā arī 

ja to pieprasa pircējs vai saņēmējvalsts normatīvi. 

Kā otrreizējo materiālu veidu un tā kvalitāti raksturojoši parametri būtu jānosaka 

katra pamatmateriāla sandartā (EN 1534-x) noteiktie: 

krāsa; forma (granulas, pārslas utt); izcelsme; vēlams mērķa polimēra 

daudzums %; ja iespējams – citu polimēru piemaisījumu saturs %; nepolimēru 

piemaisījumu saturs %; fizikālo īpašību kopums, kuras noteiktas atbilstoši 

standartizētai procedūrai, kas apkopota 5.tabulā. 
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Katrai no plastmasām ir izstrādāts savs standarts:  EN 15342 - PS, EN 15344 - PE, 

EN 15345 - PP, EN 15346 - PVC un EN 15348 - PET. 

Fizikālo parametru un raksturlielumu noteikšanai piemērojamie standarti apkopoti 

5.tabulā, taču to izmantošana var nebūt obligāta un ir atkarīga no vienošanās starp 

materiālu pircēju un pārdevēju, kāda specifikācija tiek pieprasīta katrai piegādātajai 

partijai un cik lielas novirzes no standarta un atšķirības starp partijām tiek pieļautas 8. 

5. tabula. Standarti noteiktu parametru novērtējumam  

 

 

                                                           
8 https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/end-waste-
criteria-waste-plastic-conversion-technical-proposals 

Parametrs Standarts 

Mehāniski reciklētas plastmasas 

izsekojamība un atbilstības novērtējums/  

Traceability and assessment of the 

conformity 

EN 15343 

Pārstrādei izmantojamā iepakojuma 

noteikšana un  procedūru noteikšana, kas 

jāpiemēro, lai novērtētu atbilstību kvalitātes 

prasībām / Indicates which recovered 

packaging can be recycled, as well as the 

procedures which need to be applied for 

assessing compliance with the applicable 

requirements 

EN 13430 

Plastmasas iepakojuma pārstrādes procesa 

kritēriju noteikšana un galveno mehānisko 

pārstrādes procesu apraksts /  Packaging and 

material recycling. Criteria for recycling 

methods. Description of recycling processes 

and flow chart 

EN 13437 

Triecienizturība/Impact Strength  Izvēles (EN ISO 179-1 and EN 179-2 

or EN ISO 180)  

Kausējuma viskozitāte/Melt mass flow rate  Izvēles  (EN ISO 1133)  

Vicat mīksttapšanas temp / Vicat softening 

temperature  

Izvēles (EN ISO 306 Method A)  

Pelnainība / Ash content  Izvēles  (EN ISO 3451-1)  

Mitrums / Moisture  Izvēles  (EN 12099)  

Stiepes stiprības robeža/ Tensile strain at 

break  

Izvēles (EN ISO 527, parts 1 to 3)  

Stiepes deformācija /Tensile strain at yield  Izvēles  (EN ISO 527, parts 1 to 3)  

https://shop.bsigroup.com/ProductDetail/?pid=000000000030109074
https://shop.bsigroup.com/ProductDetail/?pid=000000000030109074
https://shop.bsigroup.com/ProductDetail/?pid=000000000030109074
https://shop.bsigroup.com/ProductDetail/?pid=000000000030109074
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Standarts EN 15343 apraksta procedūras, ko izmanto, lai izsekotu un novērtētu 

mehāniski pārstrādāto plastmasu atbilstību. Izsekojamības prasības attiecas uz ienākošo 

materiālu pārbaudi (savākšanas sistēma, šķirošanas procesu diagrammas, partijas 

identifikācija, atkritumu izcelsme, ienākošās plūsmas pārbaudes dati) un pārstrādes 

procesa (-u) kontroli (procesa parametri, iegūtā materiāla pārbaudes rezultāti). 

 

 

1.3. Plastmasas atkritumu pārstrāde Latvijā 

 

 Apsaimniekotais plastmasas atkritumu daudzums  

  

Novērtējot plastmasa atkritumu radīto daudzumu Latvijā tika izmantots  valsts 

statistiskā pārskata "Nr.3- Atkritumi.” kopsavilkums par 2017.gadu (5). Datu 

apkopojums parāda, ka mājsaimniecību un tām pielīdzināmo atkritumu struktūru 

(mazie uzņēmumi u.tm.l.) radītie atkritumi 2017.gadā ir bijuši 850 677 t. Lai noteiktu 

plastmasas atkritumu daudzumu šajā kopējā masā,  tika izmantots 2017. gada pētījums 

“Novērtējums par sadzīves, bīstamo un ražošanas atkritumu sastāvu atkritumu 

apsaimniekošanas reģionos un atkritumu poligonos apglabājamo atkritumu daudzuma 

samazināšanas iespējām” (9). Izmantojot abas datu bāzes, tika noteikts (skat. 6. 

tabulu), ka 2017. gadā  tika radīti 108 461 t plastmasas atkritumu.jeb 12,3% no visiem 

mājsaimniecības un tiem līdzīgiem atkritumiem. 

 

6.tabula. Latvijā radīto  plastmasu atkritumu sastāvs, 2017.gads 

Plastmasas veids Daļa no kopējiem 

atkritumiem ( %) 

Atkritumu daudzums ( t) 

Elastīgā plastmasa (plēve 

PE) 

1,3 11 059 

Elastīgā plastmasa ( PE 

iepak.) 

1,6 13 611 

Elastīgā plastmasa (maisiņi 

, PE) 

3,6 30 624 

Blīvā plastmasa (HDPE 

u.c.) 

0,8 10 633 

 

Blīvā plastmasa (iepak. 

PET) 

5 42 534 

 

Kopā 12,3 108 461 

 

 

Diemžēl, plastmasas atkritumu apsaimniekošanas statistiskie dati par 2017.gadu, kas 

sniegti 7.tabulā, norāda, ka tikai ļoti neliela daļa no radītajiem plastmasas  atkritumiem 

tiek šķiroti savākta un nodota pārstrādei. 

 

 

 



18 
 

7. tabula. Plastmasas atkritumu apsaimniekošanas statistiskie dati  (Atkritumi -3) 2017. 

gadā (daudzums tonnās) 

 

 

 
*Apzīmējumi: 

R1 - atkritumu izmantošana galvenokārt par degvielu vai citā veidā, lai iegūtu enerģiju; R3B - 

plastmasu pārstrāde; R12 - atkritumu īpašību mainīšana; R12B - atkritumu šķirošana; R12C - 

nolietoto transportlīdzekļu izjaukšana un sagatavošana pārstrādei; R13 - atkritumu uzglabāšana; 

D1 - apglabāšana uz zemes vai zemē; D10 - sadedzināšana uz sauszemes 

 

Latvijas plastmasu izstrādājumu ražošanas uzņēmumi pamatā izmanto tīru, pirmreizēju 

materiālu – PE, PP, PVC. Tikai atsevišķi uzņēmumi kā “PET Baltija”, “Nordicplast”,  

Klase Apraksts Radīts Savākts 

Sašķirots, 

nodots 

sadedzināšanai, 

uzglabāts* 

Pārstrādāts*  

Apglabāts

* 

Impor- 

tēts 

Ekspor- 

tēts 

150102 
Plastmasas 

iepakojums 
46 016 12 022 

2 850 (R12); 

40 793 (R12B) 

  

4 522 (R3);  

41 112 (R3B)   4,8 (D1) 59287,6 9 849 

160119 

Plastmasa 

(transportlīdz

ekļi) 

1 078 265 
37 (R12);    

0,5 (R12C);   

 

31,44 (D1)   19,2 

170203 
Plastmasa 

(būvniecība) 
19,9 4,04  

60 (R3B)   
0,86 (D1) 65,5 65,5 

191204 

Plastmasa un 

gumija 

(mehāniskā 

apstrāde) 

8 213 526,6 

3543 (R1);  

396 (R12);   

2452 (R12B)  

1226 (R3B);   

111 (D10) 6242 4052,9 

200139 

Plastmasa 

(atsevišķi 

savākti 

sadzīvē 

radušies) 

503 652,1 181 (R12B);    

72 (R3B)   

14,7 (D1) 176,8 581,7 

020104 

Plastmasas 

atkritumi 

(lauksaimniec

ība) 

57,35 0,07  0,06 (R12B) 

 

27,4 (D1)     

070213 

Plastmasas 

atkritumi 

(ražošanas 

procesa 

atkritumi) 

79,8 35,6    

60 (R3B)   

  24,5 22,9 

120105 

Plastmasu 

virsmas 

apstrādes un 

formēšanas 

atkritumi 

100.2 14.7  

 

4.740 (D1)   

Kopā  56067 13520 50252 47 052 195 65 796 14 591 
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“Green World” izmanto atšķirotu vai šķiroti savāktu PET, PE plastmasu, no kuras tālāk 

pēc attiecīgas apstrādes veido otrreizējo izejvielu -  pārslas vai granulas.  

 

8.tabulā apkopoti Latvijas plastmasu izstrādājumu ražošanas uzņēmumi, kas saņēmuši 

A vai B atļaujas atbilstoši likuma “Par piesārņojumu” 4. punkta 4.11. apakšpunkta 

prasībai – iekārtas plastmasas preču ražošanai, izmantojot spiedienliešanu no 

kausējuma, ekstrūzijas procesu, tai skaitā kalandrēšanu vai termoformēšanu, ja tiek 

izlietotas piecas un vairāk tonnu plastmasas dienā. Iekārtas plastmasas preču 

ražošanai no putupolistirola, ja tiek izlietotas piecas un vairāk tonnu plastmasas 

dienā.  

 

 

Izdodot atļaujas, RVP bieži nepietiekamu uzmanību pievērš uzņēmumā izmantotā 

materiāla kvalitātei, kas sevišķi būtiski uzņēmumiem, kas nodarbojas ar atkritumu 

sagatavošanu atkārtotai izmantošanai jaunu materiālu un produktu ražošanā. Apkopojot 

izsniegtās atļaujas plastmasas atkritumu pārstrādei, var secināt, ka ļoti vispārēji 

norādītas materiālu attīrīšanas un pārstrādes metodes, atsevišķos gadījumos nav noteikts 

kādas tieši metodes tiek izmantotas pārstrādei, te visbiežāk ietverti punkti no likuma 

“Par piesārņojumu”. Tomēr, kā būtiskākais trūkums, uzskatāma atšķirīga pieeja gan 

starp reģionālajām pārvaldēm, gan vienas pārvaldes ietvaros.  Izsniedzot atļaujas, 

atkritumu pārstrādes procesiem netiek piemēroti R3B, R3C, R4 grupas kodi. Šādas 

pieejas dēļ uzņēmumiem, kuri faktiski nestrādā ar atkritumiem, bet otrreizējām 

izejvielām, rodas problēmas pašvaldībās, saskaņojot ražotnes adresi, jo atkritumu 

pārstrādes uzņemumiem neatbilst teritorijas plānojums. 

  

Neskatoties uz to, ka Atkritumu apsaimniekošanas likuma 4.panta 3.daļā noteikts, ka 

“atkritumus, ja tie atbilst Eiropas Savienības normatīvajos aktos noteiktajiem kritērijiem 

par atkritumu stadijas izbeigšanu vai Ministru kabineta noteiktajiem kritērijiem par 

atkritumu stadijas izbeigšanu un ja no tiem ir iegūti materiāli, kuri tiks izmantoti 

galaprodukta ražošanai, uzskata par otrreizējām izejvielām”,   RVP pamatā uzskata, ka 

pārstrāde ir pabeigta tikai pēc jaunas preces vai izstrādājuma saražošanas, jo izsniegtajās 

atļaujās ļoti reti tiek iekļauti R3 grupas darbības kodi. 

 

Formāli tiek veikta arī plastmasas atkritumu savākšanas, uzglabāšanas un pārstrādes vai 

noglabāšanas uzskaite.   Apkopojot datus Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas 

centrā,  netiek veikta to detalizēta analīze, kas savukārt nedod iespēju noteikt 

nepieciešamos labojumus RVP iesniegtajos gada atskaišu materiāla  datos.  

 

 Kā parāda 7. tabulā apkopotie dati par 2017.gadu, netiek sekots līdzi procesam 

atbilstoša klasifikācijas koda izmantošanai visā aprites ķēdē, līdz ar to vairums 

plastmasas atkritumu nonāk nešķiroto atkritumu straumē, kas vairs neļauj atšķirot uz 

automātiskajām līnijām tīru un kvalitatīvu materiālu. Iepazīstotes ar B kategorijas 

piesārņojošo darbību atļaujās pieejamo informāciju, redzams, ka no šķirošanas līnijām 

atšķirots materiāls ir klasficēts tikai ar kodu 191204, kaut arī tās ir pāršķirotas dalīti 

savāktas iepakojuma plūsmas. Tas savukārt traucē šo iepakojumu novērtēt tālāk ar kodu 

150102, kas ir būtiski, nododot materiālu pārstrādei, jo lielākajā daļā valstu un arī 

šajā projektā Latvijai izstrādātajās vadlīnijās, rašanās vietā nešķiroti atkritumu 

nevar pretendēt uz atkrituma statusa izbeigšanu. Kodu maiņa šajā gadījumā rada 

barjeru atkritumu pārstrādei un līdz ar to arī nepārstrādato plastmasas atkritumu apjoma 

samazināšanai.  
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8.tabula. Latvijas plastmasu izstrādājumu ražošanas uzņēmumi, kas saņēmuši A vai B 

kategorijas atļaujas 

 

 

Uzņēmuma 

nosaukums  

Izmantotais materiāls 

(izejviela)  

Pārstrādes 

veids 

Apjoms gadā Saražotais 

produkts/otrreizējā 

izejviela 

AS”Pet 

Baltija” 

  PET pudeles,  Smalcināša

na, mitrā 

mazgāšana 

45 000 t PET pārslas 

SIA “Eko Pet” PET pārslas  ekstrūzijas 

iekārta 

10 745 t PET granulas 

SIA 

„Schoeller 

Allibert” 

Polietilēna un 

polipropilēna granulas 

 2785 t Plastmasas 

iepakojums 

Polietilēna un 

polipropilēna otrreizējais 

materiāls,  

smalcināša

na , termo 

kompresija 

715 t 

SIA 

“Evopipes” 
Polietilēna, polipropilēna 

un polivinilhlorīda 

granulas  

ekstrūzijas 

iekārta 

22 000t Gofrētas un gludas 

caurules būvniecības 

vajadzībām 

SIA”Nordic 

Plast 

Plastmasas atkritumu  

(150102 un 191204) 

pārstrāde: 
 zema blīvuma 

polietilēns LDPE (lietota 

polietilēna plēve un 

agroplēve) – 8000 t/gadā;  

1. augsta blīvuma 

polietilēns HDPE 

(plastmasas kanniņas, 

PET pudeļu korķi un 

etiķetes) – 2600 

t/gadā;  

2. polipropilēns PP 

(„Big-bag” maisi, PP 

kannas, spaiņi un 

plastmasas no 

elektronikas) – 6000 

t/gadā;  

3. polistirols PS – 100 

t/gadā.  

 

 26220 t Otrreizējās izejvielas 

plastmasu granulas 

SIA “ELK 

PLUS” 

Poliuretāns  200 t PU plastmasas 

izstrādājumu (detaļu) 

ražošanu 
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dažādām nozarēm – 

apmetēju rīvdēļi, 

cauruļvadu 

siltumizolācijas 

čaulas, sēdekļu 

polsteri un 

citas tehniskas detaļas. 

 

SIA „FEDAK-

FILMS” 

Polietilēna un 

polipropilēna granulas  
izmantojot 

ekstrūzijas 

metodi 

10-200kg/h 

5000 t/gadā 

ražo plēves 

SIA 

“Tenapors” 

Poliuretāns Poliuretāna 

polimēru 

ražošana 

ķīmiskā 

procesā 

 Poliuretāna polimēru 

un sendvičpaneļu 

ražotne 

SIA “Zaļais 

cikls” 

polietilēna granulas ražo 

izmantojot 

ekstrūzijas 

iekārtas 

1200 t polietilēna plēves un 

iepakojuma ražotne, 

 iekārtas 

plastmasas 

preču 

ražošanai, 

izmantojot 

spiedienlieš

anu no 

kausējuma, 

ekstrūzijas 

procesu, tai 

skaitā 

kalandrēšan

u vai 

termoformē

šanu 

1000 

kg/gadā, 

 

iepakojuma maisiņu 

ražošanai. - 
 

SIA 

„POLIMIX” 

PU plastmasas   polimēru 

ražošanu 

ķīmiskā 
procesā 

(polimerizāc

ija) un 

fizikālā 

procesā 

(izlejot 

veidnēs 

30 t /gadā; 

0,125 t /dienā 

6 t 

ar poliuretāna 

(turpmāk 

tekstā - PU) polimēra 

ražošanu, PU 

plastmasas 

izstrādājumu (detaļu) 

ražošanu, dažādu 

metāla 

un plastmasas detaļu 

remontu un 

pārklājumu 

atjaunošanu 
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SIA „Green 

World” 

Sadzīves, būvniecības 

un lauksaimniecības 

plastikāta plēves un 

plastmasas izstrādājumu 

pārstrāde, t.i.  

Zema un augsta spiediena 

polietilēns (LDPE, 

HDPE, LLDPE). 

– Polipropilēns (PP); 

Polistirola modifikācijas 

(PS). 

tai skaitā: plastmasas 

iepakojumu (atkritumu 

klase150102; plastmasu 

(atkritumu klase 200139)  

drupināšana 

un 

granulēšana

, izmantojot 

ekstrūzijas 

procesu 

14 400t 

 

 

 

 

 

 līdz 12200 

t/gadā 

līdz 2200 

t/gadā; 

 

otrreizējās pārstrādes 

granulas 

SIA „Nexis 

Fibers” 

Granulēts polimērs( 

poliamīds 6) 

 12 000 t tehniskās un šķeterētas 

ķīmiskās šķiedras 

ražošanas 

SIA ”PEPI 

RER” 

Zema blivuma polietilens 

(LDPE) (granulas). 

 1162,0 

tonnas 

Putu polietilena plēve 

RSEZ 

„Magistr – 

Fiskevegn 

Group.MFG” 

SIA 

- polipropilēns  

polietilēns  

poliestera šķiedra 

 2610 t/gadā, 

870 t/gadā, 

, 65 t/gadā, 

: auklu, virvju, tauvu 

ražošana no 

polietilēna un 

polipropilēna 

granulu maisījuma, 

SIA 

„S.G.AVERS” 

auklu, tauvu, virvju, 

zvejas tīklu audekla 

ražošanu no sintētiskiem 

diegiem (poliamīda, 

polipropilēna, poliestera) 

 70 t Virvju, trošu, tauvu un 

auklu ražošana no 

sintētiskiem diegiem 

(poliamīda, 

polipropilēna, 

poliestera) līdz 61,5 

tonnām gadā 

SIA 

"POLIURS" 

- savākto polimēru (PE, 

PP, PVC) ražošanas 

atlikumu smalcināšana 

 - plastmasas granulu 

ražošana no otrreizējām 

izejvielām;  

 2000 t 

 

līdz 300 t 

 

līdz 100 t 

 

līdz 100 t 

 

līdz 20 000 

gab./gadā 

Rūpnieciski izolētas 

caurules un 

veidgabalus, kurus 

izmanto karstā 

ūdens apkures un siltā 

ūdens bezkanāla trašu 

ierīkošanai. dažādu 

veidu polimēru 

stabiņi. 

rūpnieciski izolētu 

veidgabalu ražošanai 

 

SIA „Eco 

Green Line” 

plastmasas atkritumu 

(lietotas polietilēna plēves 

(LDPE, LLDPE)) 

pārstrāde  

 14000 t otrreizējās izejvielas – 

zema blīvuma 

polietilēna (LDPE un 

LLDPE) granulas. 

SIA “Green 

Plast” 

Izlietotais iepakojums: 

Polietilēna plēve, HDPE 

 1000t 

1100t 

LDPE, LLDPE,  

HDPE granulas 
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2. Plastmasas atkritumu pārstrādes gala statusa nosacījumu 

projekts ES  

Plastmasas atkritumu pārstrādes gala statusa nosacījumu projekts 9 “ End-of- Waste 

Criteria for Waste Plastic for Conversion, Technical Proposals”, Final Report, October 

2014, DG JRC IPTS ir pētījums plastmasas atkritumu beigu statusa kritēriju izstrādē 

atbilstoši Direktīvas Nr.2008/98/EK 6.pantā noteiktajām prasībām. Projekta ziņojums 

ietver iespējamo kritēriju kopumu atkritumu beigu statusa noteikšanai. Priekšlikumi 

izstrādāti pamatojoties uz  plašu tehnisko un ekonomisko nosacījumu analīzi par 

plastmasas atkritumu ražošanas ķēdi, kā arī ekonomiskajām un vides ietekmēm, kad 

plastmasas atkritumiem tiek piemērots atkritumu beigu statuss. Ziņojuma pirmajā daļā 

(2.nodaļa) tiek sniegts pārskats par plastmasas atkritumu veidiem, sastāvu, kā arī par to 

apstrādi, šķirošanu un pārstrādi. 2 .nodaļā sniegta arī informācija par nepieciešamajām 

prasībām Direktīvas 2008/98/EK 6.panta 1. punktā norādīto nosacījumu izpildei. Otrajā 

projekta ziņojuma daļā (3.nodaļa) sniegta informācija par iespējamo kritēriju kopumu 

plastmasas atkritumu beigu statusa piemērošanai. 

Saskaņā ar minētā dokumenta 3. nodaļā norādīto, kritēriji atkritumu beigu statusa 

piemērošanai ietver produkta kvalitātes prasības, kā arī prasības attiecībā uz 

izejmateriāliem un to kvalitātes nodrošināšanas procedūrām. Minētā dokumenta 3. 

nodaļā apkopoti iespējamie nosacījumi, kurus izpildot, plastmasas atkritumiem būtu 

iespējams piemērot atkritumu beigu statusu, t.sk. plastmasas atkritumu pārstrādātājam  

jāsniedz visa dokumentācija par visu tālāk noteikto nosacījumu izpildi un papildu 

informācija par plastmasas ražošanas procesu.  

Iespējamie kritēriji, kādi būtu jāpiemēro plastmasas atkritumu beigu statusa noteikšanai, 

apkopoti augstāk norādītā dokumenta 13. pielikuma tabulā - ANNEX V:CRITERIA.’ 

Minētie Eiropas komisijas tehniskie ieteikumi līdz šim nav apstiprināti un tiem ir 

ieteikuma raksturs. Apakšnodaļā ”Novērtējuma pamatprincipi” ir sniegts saīsināts 

tulkojums no EK tehniskajiem ieteikumiem. 

 
Novērtējuma pamatprincipi  

 

Atkritumu beigu statusa kritērijiem ir jābūt tādiem, ka vadoties no tiem  sagatavotais 

otrreizējais materiāls  būtu jāpakļauj atkritumu likumdošanai tikai tad ja nepieciešams  

aizsargāt vidi un iedzīvotāju veselību. Kritēriji ir jāizstrādā saskaņā ar esošajām  

likumdošanas prasībām, tiem jābūt darboties spējīgiem, nav jāveido jaunas nesaskaņas 

starp prasībām un papildus nevajadzīgas prasības, uzskatot, ka šodien atkritumu 

plastmasas savākšana un pārstrāde ir labi funkcionējoša prakse. 

 

Kritērijiem ir jābūt pietiekoši vienkāršiem un nav jādublē esošā likumdošana jau 

izstrādātajās jomās. Kritērijiem ideālā gadījumā  ir jāsniedz pozitīvs pārstrādes 

risinājums iespējami  lielākam plastmasas veidu skaitam, bet galvenokārt tiem 

prioritāri jābūt izstrādātiem lielākajām un būtiskākajām plastmasu plūsmām ES. Ir 

jāsagaida sekojoši pozitīvi ieguvumi, ja ES tiks plaši ieviesti plastmasu gala statusa 

                                                           
9 https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/end-waste-
criteria-waste-plastic-conversion-technical-proposals 
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kritēriji: 

 

• Skaidrāks iedalījums plastmasu atkritumu novērtējumā un atšķirama starpība starp 

kvalitatīvu produktu  un nekvalitatīvu atkritumu plastmasu. Atbilstoši tikai 

augstas kvalitātes sagatavota otrreizēja plastmasas izejviela, kas paredzēta 

pārstrādei tālāk plastmasas izstrādājumos, var tikt neuzskatīta par atkritumiem. 

• Uzlabota ES iekšējo un ārējo tirgu darbība, saskaņoti un atviegloti noteikumi starp 

valstīm, palielināta likumdošanas viennozīmība, caurspīdīgums, savstarpēja 

uzticība pārrobežas otrreizējās plastmasas izejvielas pārvadājumu kvalitātes 

prasībām. 

 

• Samazināti administratīvie ierobežojumi, kas attiecas uz pārrobežu 

pārvadājumiem un darbībām, lai nodrošinātu videi drošus materiālus. 

 
Balstoties uz šiem nosacījumiem, var rezumēt, ka no plastmasas atkritumiem izveidota 
otrreizējā izejviela netiek tālāk uzskatīta kā  atkritumi, ja: 
 

• Sagatavotās no atkritumu  plastmasas otrreizējā izejviela atbilst rūpnieciskajām 
prasībām pēc otrreizējo plastmasas izejvielu apjomiem, kam ir tirgus vai 
nepieciešamība pēc to pārstrādes jaunos produktos;  

•  Otrreizējām plastmasas izejvielām  ir precīzi zināms sastāvs- pamata polimēru 

veidi, piejaukumi, ko tās satur, ir noteikti, analizējot to paraugus, ir zināms ne 

plastmasu piejaukumu daudzums, kā arī tālāk neizmantojamo plastmasu 

daudzums. Papildus var tikt pievienota vēl cita plastmasu pircēju interesējoša 

informācija kā mitruma daudzums, blīvums vai izkusušās masas plūsmas 

ātrums (viskozitāte) u.c.parametri 

•  Otrreizējām plastmasas izejvielām  nav bīstamu īpašību, to nosaka vai nu to 

ražotāja darbību apstiprinājums, vai arī ja tā nav, nosakot bīstamo vielu 

maksimālo pieļaujamo daudzumu maisījumā. 

•  Otrreizējās plastmasas izejvielas sagatavošanas procesā nav saskarsmē ar 

tādiem atkritumu veidiem, kas var izraisīt piesārņošanos, kā piem. bioatkritumi, 

eļļas atkritumi, šķidinātāji, veselības aprūpes atkritumi vai jaukti sadzīves 

atkritumi. 

•  Otrreizējās plastmasas izejvielas ražotāji nodrošina dokumentāciju, kas 

apstiprina visu augstāk minēto faktoru ievērošanu un , ja nepieciešams, papildus 

informāciju, kas sniedz ierobežojumus tālākajaijai otrreizējš izejvielas 

plastmasu pārstrādei 

 
Plastmasa atkritumu beigu statusa (PABS) izstrādes papildus kritēriji  

 

Sekojot EK pētījumu centra (JRC) metodoloģijas vadlīnijām sekojoši nosacījumi ir 

iekļaujami PABS nosacījumos: 

 
▪ Produktu kvalitātes prasības; 

▪ Prasības ieejas materiālam; 

▪ Prasības sagatavošanas procesam un iekārtām; 

▪ Prasības informācijas nodrošināšanai (prasības gala izmantošanai, izsekojamībai, 

apzīmējumiem uz etiķetes); 

▪ Prasības kvalitātes nodrošināšanas procedūrai. 
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Produktu kvalitātes prasības 
 

Produktu kvalitātes prasības ir nepieciešams noteikt: 

 
▪    Vielām, kas tieši var radīt vides vai veselības risku; 

▪   Produktiem, kas tieši ir pievienojami pārstrādāto plastmasu 

sagatavošanā. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kritēriji Paškontroles prasības 
Self-monitoring requirements 
Pa 

1. Otrreizējās izejvielas (reciklētās) plastmasas kvalitāte pēc sagatavošanas darbībām 
 

1.1 Reciklētajai plastmasai ir jāatbilst pircēja 

prasībām vai rūpniecības prasībām, lai 

sagatavoto materiālu varētu izmantot, tieši 

ražojot jauno plastmasu vai izkausējot jaunus 

izstrādājumus plastmasu izstrādājumu 

ražotnēs. 
 

Ja ir iespējams, izmantot reciklētās plastmasas 

sagatavotās masas raksturošanai 

sekojošus standartus:  
 
 

− Polistirēnam: EN 15342 Plastics. 
Recycled plastics. Characterization of 
polystyrene (PS) recyclates 
− Polietilēnam: EN 15344 Plastics. 
Recycled plastics. Characterization of 
polyethylene (PE) recyclates 

− Polipropilēnam: EN 15345Plastics. 
Recycled plastics. Characterization of 
polypropylene (PP) recyclates 

− Polivinilhlorīdam: EN 15346 
Plastics. Recycled plastics. 
Characterization of poly(vinyl chloride) 
(PVC) recyclates 

− Polietilēna terephtalātam: EN 
15348 Plastics. Recycled plastics. 
Characterization of poly(ethylene 

terephthalate) (PET) recyclates 

Kvalificēti darbinieki pārbauda vai katra 
krava piegādātā daudzuma atbilst 
noteiktajām prasībām 
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1.2 Neplastmasas piejaukumu  saturs ir ≤ 2% 

no sausas masas svara. 

 

Neplastmasas piejaukums ir jebkurš materiāls, 

kas atšķiras no plastmasas, un ir sastopams 

pārstrādājamajā atkritumu plastmasā. Ne- 

plastmasas sastāvdaļu piemēri ir metāli, papīrs, 

stikls, dabīgie tekstilijas materiāli, zeme, 

smiltis, pelni, putekļi, vasks, bitumens, 

keramika, gumija, organiskais materiāls un 

koksne, izņemot gadījumus, kad šie materiāli ir 

plastmasas izveides  sastāvdaļas, pirms tā ir 

atkārtoti izkausēta, piemēram, talks, 

kaļķakmens, stiklšķiedra vai kokšķiedras, ko 

izmanto kā pildījumu vai  konstrukcijas  

mehānisku stiprinājumu. 

 

 

 

Kvalificēts personāls veic katras sūtījuma 

partijas vizuālo apskati. 

Atbilstošos intervālos, (intervālu izvēle 

atkarīga no mērījumu izkliedes), kas 

jāpārskata, ja tiek veiktas būtiskas izmaiņas 

darbības procesā,  mitrumu nesaturošu 

atkritumu plastmasas reprezentatīvo 

paraugu analizē gravimetriski, lai noteiktu 

neplastmasas sastāvdaļu saturu un raksturu. 

Neplastmasas sastāvdaļu saturu analizē, 

sverot sausas sastāvdaļas pēc rūpīgas 

vizuālas vai mehāniska atšķirošanas.   

Ja materiālam ir veikta termiskā apstrāde, 

lai to aglomerētu vai granulētu, 

neplastmasas sastāvdaļu satura noteikšana 

jāveic pēdējā pārstrādes posmā pirms 

termiskās apstrādes. Neplastiskā 

komponenta satura noteikšanā var izmantot 

papildu analītiskās metodes kā  

hromatogrāfiju vai infrasarkano 

spektroskopiju, jo īpaši pārbaudes nolūkā. 

Paraugu ņemšanai nosaka atbilstošu 

kontroles biežumu, ņemot vērā: 

(1) sagaidāmo izmaiņu biežumu 

(piem. balstoties uz 

iepriekšējiem mērījumiem)  
 

(2) kvalitātes izmaiņas riskus  

materiālam, kas tiek izmantots 

pārstrādei. Piem. paaugstināts stikla 

vai metāla daudzums lietotajai 

plastmasai, ja tiek izmantota vairāku 

veidu materiālu savākšana. 
 

(3) monitoringa metodes 

neprecizitātes;  
 

(4) rezultātu ticamība nosacījumam par 

piemaisījuma daudzuma nepārsniegšanu 2 

% no maisījuma sausā svara  
 

Veidam kā tiek novērtēts pārbaudes 
biežums, ir jābūt dokumentētam un daļai 
no vadības sistēmas, ko var pārbaudīt 
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1.3. 1.3. Reciklētās plastmasas netiek 

klasificētas kā bīstamas sekojot 

definīcijai regulas EC/1272/2008 (CLP) 

3.sadaļā un 1. pielikumā . 
 

Atbilst komercializācijas nosacījumiem 

vielām ar ļoti augstu bīstamību 

(SVHC), kas noteikts Regulas 

EC/1907/2006 (REACH).56. 

sadaļā. 

  Atbilst nosacījumiem par 

komercializācijas ierobežošanu 

nesadalošiem organiskiem piesārņojumiem, 

kas noteikts regulas 850/2004/EC (POPs) 

3.sadaļā. 

Novērtējums par atbilstību Rreach 

REGULAI un līdz ar to bīstamības 

noteikšana ir veicama balstoties uz 

kvalitatīvu un kvantitatīvu plastmasas 

materiāla novērtējumu atbilstoši 

prasībām.  
 
Ja pārstrādes procesā tiek veiktas 
būtiskas izmaiņas, ir nepieciešams 
noteikt atbilstošus mērījumu intervālus, 
kuros tiek reprezentatīvajiem paraugiem 
veiktas bīstamo komponenšu daudzums 
un  īpašibas un pie kādām to robežām 
lietotās plastmasas izmantotājs vai vide 
nonāks ar tām kontaktā. 
Noteikts pārbaužu monitoring biežums ir 

jānosaka saskaņā ar sekojošiem 

faktoriem: 

(1) iespējamais izmaiņu biežums (kas 

novērtēts pēc iepriekšējiem 

rezultātiem)  
 
(2) pēc iespējamā riska, kas saistīts ar 

kvalitātes maiņu pārstrādājamajām 

lietojamajām plastmasām (piem. 

izmantotās plastmasas var saturēt 

bīstamus piejaukumus) 
 (3)iepriekšējās kontroles metodes 

precizitāti  

 (4) par koncentrāciju rezultātu 

atbilstību noteiktajam pieļaujamajam 

bīstamības slieksnim un ierobežo to 

komercializāciju.  

Bīstamo vielu noteikšanas procedūrai ir 

jābūt dokumentētai un ietvertai vadības 

sistēmā, tai jābūt pārbaudāmai. 

.Papildus kvalificētam 

personālam ir jāveic katras kravas 

vizuāla pārbaude 

 

Dabiniekiem ir jābūt 

sagatavotiem noteikt iespējams 

bīstamās īpašības, kas var būt 

lietotajām plastmasām un 

piejaukuma materiāliem, kā arī to 

vizuālai noteikšanai. 

 

 

 

 

 



28 
 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 Reciklētās plastmasas nedrīks saturēt 

šķidrumus, kā eļļas, šķīdinātājus, limes, 

krāsa, šķidrus vai taukainus pārtikas 

atkritumus, kas var tikt vizuāli noteikti 

olfactory test, izņemot nelielus daudzumus, 

kas nevar novest pie negatīvām sekām 

Kvalificētiem darbiniekiem ir jāveic 

katras piegādes vizuāla pārbaude 

Ja vizuālais novērtējums liecina par 

šķidruma klātbūtni, izņemot ūdens, 

pelējuma veidošanos vai smaku un šīs 

īpašības nav nenozīmīgas, piegādes 

krava paliek kā atkritumi. 

Darbiniekiem ir jābūt apmācītiem kādi ir 

iespējami bīstamie piejaukumi lietotajām 

plastmasām un kā tos noteikt. 

Piesārņojuma noteikšanas procedūrai ir 

jābūt dokumentētai vadības sistēmā. 

 

 
Prasības izmantotajam ieejas materiālam 
 

Kritēriji Paškontroles prasības 
2.Atkritumi, kas tiek lietoti kā ieejas materiāls otrreizējo izejvielu sagatavošanas procesos 



29 
 

2.1 Bioloģiskie atkritumi, veselības 
aprūpes atkritumi un izmantoti 
personiskās higiēnas atkritumi netiek 
izmantoti kā ieejas materiāls 
 
 

 
2.2  Bīstamie atkritumi netiek 
izmantoti kā ieejas materiāls, izņemot 
gadījumus kad tiek izmantotas 
iekārtas un procesi, kas sniegti 3. 
Sadaļā šo kritēriju saturā un nodrošina  
visu bīstamo īpašību nenonākšanu 
gala produktā. 

Atbilstības kontrole visiem ienākošajiem 
plastmasas atkritumiem, ko nodrošina vizuāla 
pārbaude un to pavadošo dokumentu kontrole, ko 
veic kvalificēti darbinieki, kas apmācīti noteikt 
plastmasas ieejošos materiālus, kas neatbilst 
aprakstītajām prasībām.  
Sevišķa uzmanība jāvelta vai plastmasas 
atkritumi, kas nāk no elektriskām un 
elektroniskām iekārtām, celtniecības un ēku 
nojaukšanas, izmantotajām automašīnām nesatur 
bīstamas komponentes. Bīstamo materiālu 
noteikšanas procedūra ir jābūt dokumentēta 
vadības sistēmā. 

 

Prasības pārstrādes procesiem un iekārtām 

Kritēriji Paškontroles prasības 
3. Pārstrādes procesi un iekārtas 
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3.1 Plastmasu plūsmu, kas tiks izmantota 
kā ieejas materiāls, gan tās ražotājam gan 
importētājam, ir jāuzglabā atsevišķi no citiem 
atkritumiem, tai skaitā citām plastmasu 
kaudzēm.  

 
3.2 Ir jābūt izpildītām visām 
sagatavošanas prasībām, kā sasmalcināšana, 
šķirošana, nodalīšana, izmēra samazināšana, 
attīrīšana, izkausēšana, filtrēšana, 
regranulēšana vai šķirošanu,  kas nodrošina 
tālāku reciklētās plasmasas izmantošanu 
tiešā ievadē plūsmā, no kuras veido beigu 
produktu.  

 
3.3 Atkritumiem, kas satur bīstamas 
komponentes ir jāizmanto sekojošas 
specifiskas prasības: 

 
(a) ieejas materiāliem, kas atgūti no 
elektriskajām un elektroniskajām iekārtām  vai 
izmantotajiem automobīļiem ir jāveic visas 
sagatavošanas operācijas, kas paredzētas ES 
Parlamenta Direktīvas 2012/19/EU 8. Sadaļā 
(WEEE) un ES Parlamenta Direktīvas 
2000/53/EC 6.Sadaļā (ELVs);  

 
(b) bīstamie atkritumi, kas nav minēti punktā  
(a) ir efektīvi jāatdala procesā, kas ir apstiprināts 
no kompetentas iestādes puses.  

 
Speciāla uzmanība ir jāvelta ieejas 
atkritumiem, kas var saturēt bīstamus 
piejaukumus plastmasās, tai skaitā 
atkritumiem no elektriskajām un 
elektroniskajām iekārtām, 
celtniecības un ēku nojaukšanas, 
izmantotajiem automobīļiem.  
 Šādiem atkritumiem nedrīkst 
izmantot sagatavošanas tehnoloģijas, 
kas paredz to sajaukšanu, kā piem. 
smalcināšanu pirms bīstamo 
komponenšu atdalīšanas.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prasības informācijas nodrošināšanai   
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Kritēriji Paškontroles 
prasības 

4. Informācijas nodrošināšana 

4.1 Reciklētās plastmasas, kas nav pēc sagatavošanas 
vairs atkritumi, ir paredzētas lietot tikai plastmasas 
ražošanā, izmantojot konversijas procesus. Reciklēto 
plastmasas kravām ir jābūt specifiski apzīmējumiem, kas 
norāda uz šio izmantošanas veidu. 
Slēdzienam, kas norāda uz atbilstību šim 
nosacījumam, ir jāietver sadaļa ar sekojošu 
informāciju:  

“Materiāls šajā sūtījumā ir paredzēts tikai plastmasas produktu 
ražošanai.”  
Reciklētajai plastmasai , kas vairs nav atkritumi, ir jāatbilsts 
EK Regulas No 1907/2006prasībām, kas skar reģistrāciju, 
Novērtējumu, autorizāciju un ierobežojumus ķīmiskām vielām 
(REACH), and (EP) No 1272/2008 par klasifikāciju, 
apzīmejumiem un iepakojumu vielām un to maisījumiem (CLP).  
Būtiska vieta  ir ierādīta  procedūrām , kas šajās regulās nosaka 
bīstamības novērtējumu, kas papildināta  ar norādi uz  EP Regulu  
(EC) No 850/2004 par nesadalošajiem organiskajiem 
piesārņojumiem (POPs). 

 
Tāpēc slēdzienam , kas norāda uz atbilstību šim 
nosacījumam, ir jāietver sadaļa ar sekojošu informāciju  

Materiāls šajā sūtījumā netiek klasificēts kā bīstams, 
balstoties uz 3.sadaļu un 1.pielikumu regulā 

EC/1272/2008 (CLP), un atbilst nosacījumiem  par 

komercializāciju vielām ar ļoti augstu concern 

(SVHC), kas noteikta56 regulā  EC/1907/2006 

REACH, un ierobežojumiem par nesadalošos 

organisko piesārņojumu komercializāciju, kas noteikta 

3.sadaļā  regulai 850/2004/EC (POPs)'. 

NAV 

 

 

 

 

 

 

 
Prasības kvalitātes nodrošināšanas procedūrai  

(vadības sistēmai) 
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Kritēriji Paškontroles prasības 

5.Vadības sistēma 

Izstrādātajai procedūrai ir jāievieš vadības 
sistēma, kas ir piemērota  EOW  kritēriju 
izpildei.  

 
Izstrādātajai vadības sistēmai ir jāiekļauj virkne 
dokumentētu procedūru, kas attiecas uz katru 
no sekojošiem aspektiem: 

 

(a)  reciklēto plastmasu kvalitātes kontrole 

pēc pārstrādes operācijām (iekļaujot 

paraugu paņemšanu un analīzi) 
 

(b) plastmasu pārstrādes procesu un iekārtu 

kontrole 
 

(c)   apstiprināta atkritumu, kas tiek izmantoti 

tālāk  kā ieejas materiāls pārstrādes 

procesos, pārbaude 
 

(d) atsauksmes no pircējiem kas iegādājas 

pārstrādāto produktu,  par pārstrādāto 

plastmasu kvalitāti;  
 

(e)  visu p-tos (a) līdz (d) minēto kontroles 

procedūru rezultātu dokumentācija  
 

(f) vadības sistēmas pārskatīšana un 

uzlabošana 

 g)  darbinieku  sagatavošana procedūru 

izpildei 

Vadības sistēmai ir jāapraksta arī specifiskās 

monitoringa prasības, kas ir uzliktas 

katra kritērija izpildei.  

 

Piegādātāja vadības sistēmu apliecina atbilstības 

novērtēšanas struktūra, ko akreditējusi akreditācijas 

iestāde, kuru šai darbībai ir sekmīgi novērtējusi iestāde, 

kas atzīta Regulas (EK) 765/2008 14. pantā; vai vides 

novērtētājs, kas akreditēts vai licencēts akreditācijas vai 

licencēšanas iestādē saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 

1221/2009, uz kuru attiecas arī salīdzinošā novērtēšana 

saskaņā ar minētās regulas 31. pantu.. 

Novērtētājiem , kuri vēlas darboties trešajās valstīs, ir 

jāiegūst īpaša akreditācija vai licence saskaņā ar 

Regulā (EK) Nr. 765/2008 vai Regulā (EK) Nr. 

1221/2009 noteiktajām prasībām, kā arī saskaņā ar 

Komisijas Lēmumu 2011/832/ES. 

Materiāla ievedējs  pieprasa, lai viņa piegādātāji īsteno 

pārvaldības sistēmu, kas atbilst šīm prasībām, un to ir 

pārbaudījis neatkarīgs ārējais pārbaudītājs. 

Atbilstības novērtēšanas struktūra, kā noteikts 
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Regulā (EK) Nr. 765/2008, kas ieguvusi akreditāciju 
saskaņā ar minēto regulu, vai vides novērtētājs, kas 
atbilst Regulas (EK) Nr.1221/2009, 2. Panta 
prasībām - ir  akreditēts vai licencēts saskaņā ar 
minēto regulu, pārbauda, vai vadības sistēma atbilst  
punktā (2(20)(b)) sniegtajiem nosacījumiem. 
Pārbaudi veic ik pēc trim gadiem. Tikai pārbaudītāji, 
kas veic novērtējumu saskaņā ar   akreditācijas vai 
licencēšanas nosacījumiem, pamatojoties uz NACE 
kodiem kā noteiktsr Regulā (EK) Nr. 1893/2006 un 
kuriem ir pietiekama pieredze, lai veiktušajā regulā 
minēto novērtējumu: 

 

. – * NACE kods 38 (atkritumu savākšana, apstrāde 
un apglabāšana; materiālu reģenerācija); vai 

– * NACE kods 20 (ķīmisko vielu un ķīmisko 
produktu ražošana); vai 

– * NACE kods 22 (gumijas un plastmasas 
izstrādājumu ražošana) 

 Ražotājs pēc pieprasījuma sniedz kompetentajām 
iestādēm piekļuvi pārvaldības sistēmai. 

 

 
 
 

 

 

3.Plastmasas atkritumu apsaimniekotāju un pārstrādātāju 

ieteikumi MK noteikumu izstrādei 

 

 

 EK ieteikumu izstrādes laikā (1) vairākkārtējās darba grupās tiek izteikti priekšlikumi, 

kā pārstrādājamā materiāla smalcināšana ar daļiņu lielumu < 2 cm, materiāla mitrā  

mazgāšana, atsevišķu atšķirīgu kritēriju izstrāde noteiktām tālākā pielietojuma 

plastmasas materiāla grupām  un citi, kas tomēr gala kritērijos vairs  nav ietverti, tāpat 

kā priekšlikums izdalīt vairākas sagatavoto materiālu grupas ar atšķirīgu pieļaujamo 

videi nebīstamo piejaukumu daudzumu. Gala nosacījumi neietver arī plastmasu šķirotas 

savākšanas prasības, un atkritumu plastmasas izgatavošanas mērķi un prasības. Līdz ar 

to ieteiktie gala kritēriji nosaka tikai prasības visaugstākās plastmasas kvalitātei, kas 

izpilda visus izvirzītos kritērijus neatkarīgi no tās tālākās izmantošanas.  

Pēc Latvijas plastmasu pārstrādes nozares speciālistu uzskata, tas nevajadzīgi 

sadārdzinās izstrādājuma cenu, mazinot tā konkurences spējas plašajā tirgus 

pieprasījumā. Pēc VARAM iniciatīvas organizētajā seminārā 2018.gada nogalē 

semināra dalībnieki tika iepazīstināti ar projekta autoru sagatavoto materiālu un izteica 
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savu viedokli par plastmasas atkritumu gala statusa izstrādes prasībām. Lai saņemtu 

plašaku un precīzāku informāciju, tika izstrādāta anketa un sniegti papildus 

paskaidrojumi tās aizpildei. Rakstiski saņemtie uzņēmēju ieteikumi apkopoti 9. tabulā. 

9. tabula Rakstiski saņemto plastmasas atkritumu pārstrādes un savākšanas uzņēmumu 

ieteikumi 

Uzņēmums Plastmasu 

pārstrādes veids 

Prasības  

SIA “Schoeller 

Allibert” 

atkārtoti 

izmantojumā 

transporta 

iepakojumu 

ražošanu kastu, 

palešu, konteineru, 

bretes utml 

3500 

tonnām 

izstrādājumu, 

izmantojot gan 

polimēru 

pirmreizējās 

izejvielas 

(polietilēna un 

polipropilēna 

granulas - 2785 

tonnas), gan 

polimēru 

otrreizējās 

izejvielas 

(polietilēna un 

polipropilēna - 715 

tonnas). 
 

Uzņēmums savā 

darbībā izmanto 

drupinātu, nevis 

granulētu 

materiālu. 

Uzņēmumam, 

otrreiz 

pārstrādājot 

materiālu, nav 

nepieciešama 

granulēšana, 

termiska 

apstrāde vai 

kausēšana, kas 

radītu papildus 

liekas izmaksas 

un līdz ar to arī 

produkcijas 

sadārdzinājumu. 

Materiāls ir tīrs, 

bez 

piemaisījumiem, 

mazgāts 

noteiktā 

temperatūrā, 

nesatur metālu. 

Materiālu var 

bez jebkādas 

papildus 

apstrādes 

izmantot 

spiedliešanas 

iekārtās. 
 

atkārtoti 

izmantojamā 

iepakojuma 

ražošana (kastes, 

paletes, bretes utml.) 

ir ārpus definētās 

atkritumu 

apsaimniekošanas 

jomas kā tādas: 

Līdz ar to lūdzam 

izdalīt atkārtoti 

izmantojamā 

iepakojuma 

ražošanu (cietās 

plastmasas 

pārstrādi) kā 

izņēmumu un 

nekvalificēt 

otrreizējās 

drupinātās izejvielas 

un klientu atgrieztās 

lauztās kastes kā 

atkritumus, bet tieši 

piedāvāt dabas 

resursu nodokļa 

atlaides, ja piedalās 

noslēgtajā cikla 

nodrošināšanā 

Zaļais Fonds '1.2 Neplastmasas 

piejaukumu  saturs 

ir ≤ 2% no sausas 

masas svara.' - 

balstoties uz mūsu 

pārstrādātāju info - 

uz šo brīdi 

minimālais reālais 

 1.3, 3.6 - mūsu 

ražotāji neveic 

bīstamo plastmasu 

pārstrādes, bet šeit 

šobrīd tie noteikts, ka 

šīs analīzes jāveic 

jebkurā gadījumā. 

Ieteiktu, ka pēc 
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ir 15%. 

 

iespējas jāizvairās no 

speciālām analīzēm - 

šīs nav iespējams 

veikt uz vietas 

uzņēmumos, un tā kā 

tas ir ārpakalpojums, 

kas pietam bieži 

netiek veikts Latvijā - 

tas nevajadzīgi 

sadārdzinās visu 

procesu 

A/S PET Baltija  

 

Plastmasas 

atkritumu 

pārstrāde, PET 

pārslu, aglomerātu 

un PET granulu 

ražotne  

 

Nepieciešami 

labojumi, paredzot 

iespēju atvieglot 

izejmateriālu 

prasības attiecībā uz 

pārtikas produktu 

piesārņojumu, ja tiek 

veikta karstā 

mazgāšana. 

Ir jāveic grozījumi, 

jo PET pudeles, un 

PE, PP otrreizējās 

izejvielas kuras 

pārstrādājam nesatur 

bīstamus 

komponentus nav 

nepieciešams veikt 

specifiskās prasības. 

Ņemot vērā, ka PET 

pārtikas iepakojuma 

(PET pudeļu) 

pārstrādes process 

nodrošina tādas 

kvalitātes produktu – 

karsti 

priekšmazgātas un 

karsti mazgātas 

pārslas – kas ir 

lietojamas bez 

papildu apstrādes 

gala produktu 

ražošanā, piemēram, 

tekstilindustrijā, 

iepakojumu 

ražošanā, PET 

pudeļu u.c., prasības, 

ka materiāls obligāti 

ir jāizkausē un 

jāgranulē tikai un 

Izteikt punktu 3.2. 

šādā redakcijā: “Ir 

jābūt izpildītām visām 

sagatavošanas 

prasībām, kas 

nodrošina tālāku 

lietotās plastmasas 

izmantošanu tiešā 

ievadē plūsmā, no 

kuras veido beigu 

produktu. Šīs darbības 

var iekļaut 

sasmalcināšanu, 

šķirošanu, nodalīšanu, 

izmēra samazināšanu, 

attīrīšanu, 

izkausēšanu, 

filtrēšanu, 

regranulēšanu, 

aglomerēšanu vai 

grading.” Šīs 

izmaiņais 

nepieciešams veikt, 

lai nodrošinātu, ka 

karsti priekšmazgātas 

un karsti mazgātas 

PET pārslas atbilst 

end-of-waste 

kritērijiem, jo šādas 

pārslas atbilst 

nepieciešamajām 

kvalitātes un drošības 

prasībām. Vēršam 

uzmanību arī tam, ka 

Kritēriju punktā 1.1. 

norādītā PET reciklāta 

kvalitātes kontroles 

standarta 

LVS_EN_15348:2015 
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vienīgi, lai izpildītu 

end-of-waste 

kritērijus, būs gan 

ekonomiski 

neizdevīgi, gan videi 

nedraudzīgi, jo 

pārkausēšana ir 

energoietilpīgs 

process. Ja Latvijas 

uzņēmējiem PET 

pārstrādē būs jāpilda 

šāda pārkausēšanas 

prasība, tie zaudēs 

konkurētspēju 

Eiropas tirgū, jo visi 

mūsu klienti ir 

pārtikas iepakojuma 

ražotāji, kuri savā 

ražošanas procesā kā 

izejvielu nedrīkst 

izmantot atkritumus. 

Tas nozīmē to, ka 

bizness tiks 

iznīcināts.  

 

Tāpat Latvijas 

uzņēmumiem nebūs 

iespēja ražot īpaši 

attīrītas pārslas, kas 

paredzētas pārtikas 

iepakojuma 

ražošanā. A/S PET 

Baltija ir 

nepieciešamās 

tehnoloģijas šādu 

pārslu ražošanai (ES 

reģistrācijas numurs 

RECYC0118), kas 

nebūtu vairs 

izmantojamas. Tāpat 

neviens citas 

Latvijas uzņēmums 

nevarēs izmantot ne 

tirgū esošās 

tehnoloģijas, ne 

veikt paši savas 

inovācijas. 

normatīvās daļas (kā 

arī informatīvis 

pielikums D) attiecas 

tieši uz PET pārslām, 

kas arī pierāda, ka 

PET pārslas ir gala 

produkts nevis 

starpstadija. Šīs PET 

pārslas izpilda arī 

visas Ministru 

kabineta 2011. gada 

19. aprīļa noteikumu 

Nr.302 6.punkta 

prasības, ko var 

pierādīt ar objektīvām 

liecībām.  

 

Tāpat ir izstrādāti 

procesi, ko EFSA ir 

atzinusi par 

efektīviem, lai bez 

kausēšanas un 

regranulēšanas, PET 

pārslas attīrītu līdz 

pakāpei, ka tās ir 

izmantojamas pārtikas 

iepakojuma ražošanai, 

piemēram, Starlinger 

Decon process, 

Polymetrix (iepriekš 

Buhler) tehnoloģija, 

Modified hybrid 

URRC UnPET 

technology process, 

u.c. Ar EFSA 

atzinumiem par šo 

procesu 

piemērojamību var 

iepazīties EFSA 

Journal, piemēram, 

izdevumos 

2013;11(10):3394, 

2018;16(8):5388, 

2016;14(7):4463, kā 

arī citos. Obligāta 

pārkausēšanas prasība 

nozīmētu, ka Latvijā 

šīs inovatīvās 

tehnoloģijas nevarētu 

izmantot. 
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Nordic Plast 

komentārs: ražojot 

Regrind – ja produkts 

atbilst klienta 

prasībām un 

izstrādātajai 

specifikācijai, kā arī 

veiktas šādas 

sagatavošanas 

prasības: 

sasmalcināšana, 

šķirošana, nodalīšana, 

izmēra samazināšana, 

attīrīšana – produkts 

ir uzskatāms par gala 

produktu. 

SIA Nordic Plast Otrreizējo izejvielu  

(LDPE, HDPE, 

PP) pārstrādes 

uzņēmums 

Šis punkts nav 

izpildāms, jo 

šķirošanas rūpnīcas 

nespēs 

noteikt/nošķirot  

plastmasas, kas ir 

saturējušas 

šķidrumus, kā eļļas, 

šķīdinātājus, līmes, 

krāsa, šķidrus vai 

taukainus pārtikas 

atkritumus. 

Nordic Plast 

komentārs: Lietotajai 

plastmasai ir jāatbilst 

pircēja prasībām vai 

rūpniecības prasībām, 

lai sagatavoto 

materiālu varētu 

izmantot tieši ražojot 

jauno plastmasu vai 

izkausējot jaunus 

izstrādājumus 

plastmasu 

izstrādājumu ražotnēs, 

ko apliecina ar 

konkrētajam 

galaproduktam 

izstrādātu 

specifikāciju, kur 

pircēja noteiktie 

kvalitātes parametri ir 

pārbaudīti neatkarīgā, 

sertificētā 

laboratorijā. 

Bet jāņem vērā to, ka 

produkts tiek ražots 

arī pēc tirgus 

situācijas un 

pieprasījuma. 

Viduskurzemes 

AAO 

Savākšana, 

šķirošana , 

sagatavošana 

reģenerācijai  

Šķirošanas rūpnīca nespēs noteikt/nsošķirot 

plastmasas, kas ir saturējušas šķidrumus, kā 

eļļas, šķīdinātājus, līmes, krāsas, šķidrus vai 

taukainus pārtikas atkritumus. Vajadzētu 

ietvert prasību, ka uz gala statusa noteikšanu 

nevar pretendēt , ja ieejas plūsmā tiek 
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izmantota plastmasa, kas atšķirota no 

nešķirotiem sadzīves atkritumiem. 
 

 

4.MK noteikumu projekts  
 

4.1.MK noteikumu izstrāde 
 

MK noteikumu izstrādē tika ņemti vērā Latvijas uzņēmumu ieteikumi, kā arī tie veidoti 

atbilstoši  MK noteikumiem Nr.302 no 2011.gada “Noteikumi par atkritumu 

klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus” : 

Vielu vai priekšmetu neklasificē kā atkritumus, ja ir pabeigta vielas vai priekšmeta 

reģenerācija (arī pārstrāde) un tie vienlaikus atbilst šādiem kritērijiem, ņemot vērā 

piesārņojošo vielu robežvērtības attiecīgajās vielās un priekšmetos, kā arī attiecīgo vielu 

un priekšmetu jebkuru iespējamo negatīvo ietekmi uz vidi: 

6.1. vielu vai priekšmetu parasti izmanto noteiktam nolūkam; 

6.2. pastāv tirgus vai pieprasījums pēc šādas vielas vai priekšmeta; 

6.3. viela vai priekšmets atbilst normatīvajos aktos noteiktajām tehniskajām 

prasībām šādas vielas vai priekšmeta turpmākai izmantošanai un prasībām attiecīgajai 

vielai vai priekšmetam; 

6.4. vielas vai priekšmeta izmantošana nerada negatīvu ietekmi uz vidi un 

cilvēku veselību. 

Pamatprasības un kritēriji  plastmasas atkritumu beigu statusa (PABS) noteikšanai 

veidoti   pēc materiāla JRC Technical Reports, “End-of-waste criteria for waste plastic 

for conversion”, 2014 (1). Saskaņā ar EK ieteikumiem, tiem  ir jāatbilst noteiktiem 

pamatprincipiem: 

 - Kritēriji ir jāizstrādā saskaņā ar esošajām  likumdošanas prasībām, tiem jābūt 

darboties spējīgiem, nav jāveido pretrunas ar esošajām prasībām, uzskatot, ka šodien 

atkritumu plastmasas savākšana un pārstrāde ir labi funkcionējoša prakse. 

- Kritērijiem ir jābūt pietiekoši vienkāršiem un nav jādublē esošā likumdošana 

jau izstrādātajās jomās.  

- Kritērijiem ideālā gadījumā  ir jāsniedz pozitīvs risinājums iespējami  lielākai 

plastmasas veidu pārstrādei, bet prioritāri tiem jābūt izstrādātiem lielākajām un 

būtiskākajām plastmasu plūsmām ES (un Latvijā). 

Izstrādājot noteikumus, tika ievērotas galvenās pamatprasības: 

1. Produktu kvalitātes prasības ir nepieciešams noteikt: 

• Vielām, kas tieši var radīt vides vai veselības risku  
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•    Produktiem, kas tieši ir pievienojami pārstrādāto plastmasu 

sagatavošanā. 

2. Otrreizējā plastmasas izejviela nav atkritumi, ja: 

• Sagatavotā otrreizējā plastmasa atbilst rūpnieciskajiem nosacījumiem, tai 

ir tirgus;   

• Otrreizējai  plastmasai  ir zināms sastāvs - polimēru veidi, piejaukumi, ko 

tā satur. Papildus var tikt pievienota vēl cita plastmasas pircēju 

interesējoša informācija kā mitruma daudzums, kušanas temperatūra, 

blīvums vai izkusušās masas plūsmas ātrums (viskozitāte) u.c. parametri; 

• Otrreizējai plastmasai nav bīstamu īpašību, to nosaka vai nu sagatavotāja 

tehnoloģiju izmantojums, vai arī ja tā nav, ķīmisko testu rezultāti; 

• Otrreizējās  plastmasas sagatavošanas procesā nav iespējama saskarsme 

ar tādiem atkritumu veidiem, kas var izraisīt piesārņošanos, kā piem. 

bioatkritumi, eļļas atkritumi, šķidinātāji, veselības aprūpes atkritumi vai 

jaukti sadzīves atkritumi; 

• Otrreizējās plastmasas ražotājs nodrošina dokumentāciju, kas apstiprina 

visu augstāk minēto faktoru ievērošanu un papildus informāciju, kas 

apliecina tās kvalitāti un drošumu. 

Līdz ar to PABS nosacījumos tika iekļautas sekojošas prasības (skat. 10.attēlu) : 

• Produktu kvalitātes  prasības 

• Prasības ieejas materiālam 

• Prasības sagatavošanas procesam un iekārtām 

• Prasības informācijas nodrošināšanai (prasības gala izmantošanai, 

izsekojamībai, marķējumam) 

• Prasības kvalitātes nodrošināšanas procedūrai 

 

10. attēls. Produkta kvalitāti galvenie noteicošie faktori 
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Pamatatšķirības, kas ietvertas izstrādātajā priekšlikumu grupā un nav ietvertas 

EK ieteikuma gala kritērijos ir – 

1. Nosakot tālākās prasības plastmasas atkritumu pārstrādei, tiek ņemts vērā 

plastmasas materiāla atkritumu savākšanas nosacījumi, to viendabība, kā 

arī pārstrādājot uzvietas ražošanas uzņēmumā noteiktus  plastmasas 

izstrādājumu  atkritumus, to izgatavošanas prasības (piem. plastmasas 

palešu pārstrāde to izgatavošanas uzņēmumā); 

2. Gala statusa piešķiršanai plastmasas materiāla kvalitatīvie kritēriji ir 

atšķirīgi noteiktām pārstrādātā materiāla grupām atkarībā no tās tālākās 

izmantošanas, ņemot vērā gala izstrādājuma prasības un līdz ar to pircēja 

izvirzītos nosacījumus;  

3. Papildināti plastmasas materiāla sagatavošanas nosacījumi ar karsto 

mazgāšanu, izmantojot virsmas aktīvās vielas; 

4.   Noteiktas plastmasas atkritumu izcelsmes grupas, kas Latvijas apstākļos 

nav iespējams kvalitatīvi sagatavot tālākai pārstrādei; 

5. Izstrādātie plastmasas atkritumu gala statusa nosacījumi ir veikti Latvijas 

apstākļos visplašāk pārstrādātajiem plastmasu veidiem : PP, LDPE, HDPE, 

PET. 

6. Tīru, šķiroti savāktu pārtikas  iepakojuma pārstrādei ir pieļauta šķirošana, 

smalcināšana, vairākkārtēja mazgāšana ar karstu ūdeni un virsmas 

aktīvām vielām,  bez granulu veidošanas. Gala produkts procesam ir 

pārslas. 

 

Prasības izmantotajam ieejas materiālam 

 

Atkritumi, kas NETIEK lietoti kā ieejas materiāls otrreizējo izejvielu sagatavošanas 

procesos: 

1. Bioloģiskie atkritumi, veselības aprūpes atkritumi un izmantoti personiskās higiēnas 

atkritumi netiek izmantoti kā ieejas materiāls; 

2. Bīstamie atkritumi vai bīstamas piedevas saturoši atkritumi netiek izmantoti kā 

ieejas materiāls. Plastmasas gala statusa iegūšanai Latvijā netiek izmantoti transpota 

plastmasas atkritumi, elektronisko un elektrisko iekārtu plastmasas atkritumi, 

celtniecības atkritumi. 

3.Bez papildus analīzēm un izmantojot vienkāršotu pārstrādes ciklu (smalcināšana 

<30x30 mm, mazgāšana karstā virsmas aktīvo vielu šķīdumā, žāvēšana  un šķirošana) 

otrreizējo plastmasas izejvielu ražošana var tikt veikta  tikai šķiroti savāktiem pārtikas 

un dzēriena iepakojuma plastmasas atkritumiem. Savukārt drupināšana, mazgāšana un 

blīvēšana ir izmantojama tikai noteikta artikula plastmasas transporta iepakojumam, 

kas atkārtoti tiek izmantots šī paša izstrādājuma ražošanai.   

 

Prasības pārstrādes procesiem un iekārtām 

 

Pārstrādes procesi un iekārtas 

1. Plastmasas atkritumu  plūsmu, kas tiks izmantota kā ieejas materiāls, gan tās 

pārstrādātājiem, gan importētājam, ir jāuzglabā atsevišķi no citiem atkritumiem, tai 
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skaitā citu plastmasu veidiem.  

2. No nešķirotu atkritumu plūsmas atdalītiem plastmasu atkritumiem ir jābūt 

izpildītām visām sagatavošanas prasībām, kā sasmalcināšana, šķirošana, attīrīšana, 

kausēšana, filtrēšana, termiska regranulēšana, kas nodrošina tālāku otrreizējās 

plasmasas izmantošanu tiešā ievadē plūsmā, kurā ražo beigu produktu. 

 

Otrreizējās izejvielas plastmasas kvalitāte pēc gala statusa 

sagatavošanas darbībām 

 

1. Otrreizējās izejvielas  plastmasai ir jāatbilsts pircēja prasībām vai rūpniecības 

prasībām (standartiem), lai sagatavoto materiālu varētu izmantot tieši ražojot jaunu 

plastmasu vai jaunus izstrādājumus plastmasu izstrādājumu ražotnēs. 

2. Neplastmasas piejaukumu  saturs ir ≤ 2% no     sausas         masas svara. 

3. Otrreizējās izejvielas  plastmasas netiek klasificētas kā bīstamas sekojot definīcijai 

Regulas EC/1272/2008 (CLP) 3.sadaļā un 1. pielikumā  

4. Otrreizējās izejvielas  plastmasas nedrīks saturēt šķidrumus, kā eļļas, šķīdinātājus, 

līmes, krāsas, šķidrus vai taukainus pārtikas atkritumus, kas var tikt noteikti vizuāli 

vai organoleptiski. 

 

 

Prasības informācijas nodrošināšanai   

 

Otrreizējās izejvielas plastmasas kravām, kas pēc apstrādes vairs nav atkritumi, ir jābūt 

specifiski apzīmējumiem, kas norāda uz šo statusu un tālāko izmantošanas veidu. Tām 

jābūt marķētām atbilstoši Ministru kabineta noteikumi Nr.140 ,Rīgā 2002.gada 2.aprīlī,  

Iepakojuma klasifikācijas un marķēšanas noteikumi ( 3. Pielikums) 

Slēdzienam, kas norāda uz atbilstību PABS nosacījumam, ir jāietver sadaļa ar sekojošu 

informāciju:  

 

“Materiāls šajā sūtījumā ir paredzēts tikai plastmasas produktu ražošanai.”  

Slēdzienam ir jāietver sadaļa ar sekojošu informāciju : 

Materiāls šajā sūtījumā netiek klasificēts kā bīstams, balstoties uz 3.sadaļu un 

1.pielikumu regulā EC/1272/2008 (CLP), un atbilst nosacījumiem  par 

komercializāciju vielām ar ļoti augstu bīstamību (SVHC), kas noteikta 56. sadaļā 

regulā  EC/1907/2006 REACH, un ierobežojumiem par nesadalošos organisko 

piesārņojumu komercializāciju, kas noteikta 3.sadaļā  regulai 850/2004/EC (POPs). 

 

Prasības kvalitātes nodrošināšanas procedūrai  

(vadības sistēmai) 
 

Plastmasas atkritumu  pārstrādes procedūrai ir jāievieš vadības sistēma atbilstoši 

standarta ISO 14001:2015 prasībām un ietver  PABS kritēriju izpildi šķirotu 

plastmasas materiālu pārstrādei.  

 Izstrādātajai vadības sistēmai ir jāiekļauj virkne dokumentētu procedūru, kas attiecas 

uz katru no sekojošiem aspektiem: 
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 (a) Otrreizējās izejvielas plastmasu kvalitātes kontrole pēc pārstrādes operācijām 

(iekļaujot paraugu paņemšanu un analīzi); 

 (b) plastmasu pārstrādes procesu un iekārtu kontrole; 

 (c) apstiprināta atkritumu, kas tiek izmantoti kā ieejas materiāls pārstrādes procesos, 

kontrole; 

 (d) atsauksmju no pircējiem, kas iegādājas pārstrādāto produktu, un sniedz 

novērtējumu  par pārstrādāto plastmasu kvalitāti, analīze; 

 (e)  visu punktos (a) līdz (d) minēto kontroles procedūru rezultātu dokumentācija  

 vadības sistēmas pārskatīšana un uzlabošana; 

 g)   darbinieku  sagatavošana procedūru izpildei. 

 

Vadības sistēmai ir jāapraksta arī specifiskās monitoringa prasības, kas ir 

piemērojamas katra kritērija izpildei. 
:  
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4.2. MK noteikumu projekts  

 

“ Prasības atsevišķu otrreizēji izmantojamu plastmasu pārstrādes 

produktu gala statusa noteikšana PP, PET UN PE  ( HDPE, LDPE, 

LLDPE) plastmasām” 
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Eiropas Parlamenta un Padomes 2008.8. gada 19. novembra Direktīvā 2008/98/EK 

(Atkritumu pamatdirektīva) un tājā noteiktajās prasībās, kas transponētas Latvijas 

normatīvajs aktos ar Atkritumu apsaimniekošans likuma un uz tā bāzes izdoto MK 

Noteikumu starpniecību, ir paredzēta tādu mehānismu izmantošana, kuri ļauj dažus 

materiālus noteiktos apstākļos izmantot kā produktus, nepiemērojot administratīvo 

procedūru saistībā ar atkritumu apsaimniekošanu. Viens no šiem mehānismiem ir 

atkritumu stadijas izbeigšanās (ASB) statuss. 

Saskaņā ar iepriekš minētās direktīvas 6. panta 1. punktu un Atkritumu 

apsaimniekošanas likuma 4.panta trešajā daļā noteikto, “atkritumus, ja tie atbilst 

Eiropas Savienības normatīvajos aktos noteiktajiem kritērijiem par atkritumu 

stadijas izbeigšanu vai Ministru kabineta noteiktajiem kritērijiem par atkritumu 

stadijas izbeigšanu un ja no tiem ir iegūti materiāli, kuri tiks izmantoti gala 

produkta ražošanai, uzskata par otrreizējām izejvielām”. 

ASB (EOW) kritērijus var izstrādāt Kopienas līmenī vai, ja kritēriji nav noteikti 

Kopienas līmenī, tos var noteikt dalībvalsts līmenī saskaņā ar minētās direktīvas 

6. panta 4. punktu. 

Tādēļ, lai varētu piemērot visiem pretendentiem vienādus nosacījumus, ir izstrādāts šis 

MK Noteikumu priekšlikums atsevišķu otrreizēji izmantojamu plastmasu atkritumu 

pārstrādē iegūto otrreizējo izejvielu gala statusa noteikšanai. 

1. pants 

Priekšmets 

Šajos noteikumos ir noteikti kritēriji atkritumu beigu statusa (EOW) piešķiršanai 

otrreizējai plastmasas izejvielai ; pārslu drupinājumu (regrind,scrap, cullets), 

aglomerātu vai  granulu veidā, kas iegūta pārstrādājot PET, PP un visu veidu  PE dalīti  

vai, atšķirojot no kopējās plūsmas, savāktus plastmasu atkritumus.  

2. pants 

Definīcijas 

1. Šajos Noteikumos piemērotās definīcijas: 

a) „reģenerēta plastmasa jeb plastmasas otrreizējā izejviela” — plastmasas 

materiāli, kas ražoti, veicot noteikta veida plastmasas atkritumu mehānisku 

apstrādi, un kas paredzēti turpmākai izmantošanai plastmasas izstrādājumu 

ražošanā. Par otrreizējām izejvielām šo noteikumu izpratnē ir uzskatāmi 

plastmasas atkritumu smalcināšanas, drupināšanas, griešanas vai granulēšanas 

ceļā iegūti attīrīti plastmasas materiāli, kurus paredzēts realizēt tirgū tālākai 

izmantošanai gala produkta ražošanai vai izejvielas kvalitātes paaugstināšanai 

pirms izmantošanas ražošanā un tie atbilst visiem šo noteikumu 1. pielikumā 

minētajiem kvalitātes kritērijiem; 

https://likumi.lv/ta/id/303044#piel1
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b)„pārslas” — materiāls, kas iegūts, mehāniski smalcinot plastmasas 

atkritumus, un kas sastāv no neregulāras formas daļiņām, kuru izmērs 

nepārsniedz 2,5 cm; 1 https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-
research-reports/end-waste-criteria-waste-plastic-conversion-technical-proposals 

b) “drupinājumi” - materiāls, kas iegūts, mehāniski smalcinot plastmasas 

atkritumus  (tai skaitā plastmasa izsrādājumu tehnoloģisko brāķi), un kas sastāv 

no neregulāras formas daļiņām, kuru izmērs nepārsniedz 2,5 cm, ja pasūtītājs 

(pircējs) nav noteicis citādāk; 

c) „aglomerāts” — materiāls, kas iegūts mehāniski ar vai bez termiskās apstrādes 

palīdzību saspiežot cilindriskas vai citas formas veidojumos (aglomerācijas 

procesā), mehāniski sasmalcinātu plastmasu un kuru tipiskais izmērs ir 

aptuveni 2x3x3 cm,; 

d) „granulāts vai granulas” — materiāls, kas iegūts ekstrūzijas procesā, 

izmantojot mehāniski apstrādātus plastmasas atkritumus, ar aptuveno granulas 

izmēru 0,2 cm x 0,2 cm x 0,2 cm, lai gan izmērs var būt atšķirīgs; 

e) „mehāniska apstrāde” — plastmasas atkritumu apstrāde, izmantojot fizikālas 

metodes, neradot būtiskas izmaiņas materiāla ķīmiskajā struktūrā, un tajā 

parasti ietilpst šāda atsevišķu darbību secība, dažas no kurām var tikt veiktas 

vienlaikus un/vai atkārtoti: savākšana → šķirošana → smalcināšana → tīrīšana 

(sausa un/vai slapja) → formas veidošana (aglomerācija, granulēšana, 

smalcināšana); 

f) „plastmasa” — materiāls, kas sastāv no viena vai vairākiem polimēriem ar 

lielu molekulmasu un nepieciešamības gadījumā vienas vai vairākām 

piedevām; 

g) „polimērs” — lielmolekulāri ķīmiski savienojumi ar virkņveida molekulām, 

kuras var sastāvēt no liela skaita (līdz pat aptuveni 105) elementārposmu, kas 

šajā virknē periodiski atkārtoja; tas var būt dabīgs vai sintētisks; 

h) „īpašnieks vai  operators” — fiziska vai juridiska persona, kura apsaimnieko 

atkritumu pārstrādes vai reģenerācijas iekārtu un kurai saskaņā ar 

normatīvajiem aktiem par piesārņojumu ir izsniegta A vai B kategorijas 

piesārņojošas darbības atļauja un kas nodod citam īpašniekam reģenerēto 

plastmasu (otrreizējo izejvielu), kura pirmo reizi sasniedz stadiju, kad atkritumi 

vairs nav atkritumi; 

i) „atbilstības novērtēšanas iestāde” — iestāde, kas veic atbilstības novērtēšanas 

darbības, tostarp kalibrēšanu, testēšanu, sertificēšanu un inspekciju, Eiropas 

Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 765/2008 izpratnē un kas ir 

akreditēta saskaņā ar minēto regulu; 

j) „sūtījums” — izejvielas vai producijas daudzums, kas apkopots partijā, kuru 

ražotājs ir paredzējis piegādāt citam īpašniekam, vienā vai vairākās transporta 

vienībās, piemēram, tvertnēs; 

k) „piedeva” — viela, kuru pievieno polimēram plastmasas materiālu ražošanas 

laikā un kuras mērķis ir mainīt galaprodukta raksturīgās īpašības, piemēram, 

https://lv.wikipedia.org/wiki/Molekula
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cietību, mīkstumu, izturību pret ultravioleto starojumu, ugunsizturību un 

liesmas izplatību, vai mainīt polimēra reakciju plastmasas produktu ražošanas 

laikā (smērvielas, katalizatori, stabilizētāji, šķīdinātāji, polimerizācijas 

piedevas un pārstrādes piedevas); 

l) „pildvielas” — inerti, cieti materiāli, jo īpaši pulverveida materiāli vai šķiedras, 

kas tiek pievienoti polimēriem, lai samazinātu polimēru ražošanas izmaksas un 

uzlabotu to apstrādājamību un mehāniskās īpašības, un kas saglabā atšķirīgu 

agregātstāvokli maisījumā; 

m) „vizuālā pārbaude” — izejvielas un produkcijas pārbaude, ko veic visam 

sūtījumam, izmantojot cilvēka maņas (redzi, ožu) vai nespecializētas iekārtas; 

n) „sastāvdaļas, kas nav plastmasa jeb mehāniskie piemaisījumi” — nebīstami 

materiāli, kas nav plastmasas materiāli un kas ir atrodami plastmasas 

atkritumos, ņemot vērā šādus apsvērumus: 

• sastāvdaļas, kas nav plastmasa, ir, piemēram, metāls, papīrs, stikls, 

tekstilmateriāli, smiltis, pelni, putekļi, bitumens, keramika, gumija, 

koksne un citi,  

• izņemot gadījumus, kad šie materiāli ir neatņemama plastmasas 

sastāvdaļa, piemēram, talks, kaļķakmens, stikla šķiedras vai 

kokšķiedras, kas tiek izmantotas kā pildvielas vai strukturāls vai 

mehānisks stiprinājums; 

i) „nemērķa plastmasa” — polimērs vai sveķi plastmasas atkritumos, kuru 

klātbūtne rada nelabvēlīgu ietekmi uz pārstrādāto plastmasas materiālu tiešu 

izmantošanu plastmasas materiālu ražošanā; 

j) „piesārņotājs” — tāda viela vai savienojums plastmasas atkritumos, kuras 

klātbūtne nav vēlama; tā var būt plastmasas sastāvdaļa vai sastāvdaļa, kas nav 

plastmasa; 

k) „kvalificēti darbinieki” — darbinieki, kuriem ir atbilstīga pieredze (pierādīta) 

un kuri ir atbilstīgi apmācīti, lai novērtētu plastmasas atkritumu un plastmasas 

otrreizējo izejvielu īpašības un veiktu to monitoringu. 

Pārējo jēdzienu definīcijas ir noteiktas Atkritumu apsaimniekošanas likumā. 

Definīcijas atkritumu likumā 

1) atkritumi — jebkurš priekšmets vai viela, no kuras tās valdītājs atbrīvojas, ir nolēmis 

vai spiests atbrīvoties; 

4) ražošanas atkritumi — atkritumi, kas radušies ražošanas procesā vai būvniecībā; 

5) atkritumu valdītājs — ikviena fiziskā vai juridiskā persona, kura atbilst vismaz vienam 

no šādiem nosacījumiem: 

a) ir atkritumu radītāja, 

b) ir fiziskā vai juridiskā persona, kuras faktiskajā varā atrodas atkritumi; 

6) atkritumu radītājs — ikviena fiziskā vai juridiskā persona, kuras darbība rada 

atkritumus (sākotnējais atkritumu radītājs) vai kura veic atkritumu priekšapstrādi, 

sajaukšanu vai citas darbības, kā rezultātā mainās atkritumu sastāvs vai īpašības; 
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7) atkritumu apsaimniekošana — atkritumu savākšana, uzglabāšana, pārvadāšana, 

reģenerācija un apglabāšana (tai skaitā sadedzināšana sadzīves atkritumu 

sadedzināšanas iekārtās), šo darbību pārraudzība, atkritumu apglabāšanas vietu aprūpe 

pēc to slēgšanas, kā arī tirdzniecība ar atkritumiem un starpniecība atkritumu 

apsaimniekošanā; 

8) atkritumu savākšana — atkritumu vākšana, arī atkritumu iepriekšēja šķirošana un 

glabāšana, lai tos nogādātu uz atkritumu reģenerācijas vai apglabāšanas iekārtām vai 

tādām iekārtām, kurās tiek veikta atkritumu sagatavošana reģenerācijai vai 

apglabāšanai; 

9) atkritumu dalītā savākšana — atkritumu savākšana, atsevišķi nodalot atkritumus pēc 

to veida un īpašībām, lai veicinātu atkritumu sagatavošanu reģenerācijai vai 

apglabāšanai, kā arī reģenerāciju vai apglabāšanu; 

121) atkritumu šķirošana — atsevišķu atkritumu veidu manuāla atdalīšana no kopējās 

atkritumu plūsmas atkritumu rašanās vietā, manuāla vai automatizēta atdalīšana no 

kopējās atkritumu plūsmas atkritumu savākšanas un šķirošanas vietās, kā arī atkritumu 

reģenerācijas un atkritumu apglabāšanas iekārtās; 

13) atkritumu reģenerācija — jebkura darbība, kuras galvenais rezultāts ir atkritumu 

lietderīga izmantošana ražošanas procesos vai tautsaimniecībā, aizstājot ar tiem citus 

materiālus, kuri būtu izmantoti attiecīgajai darbībai, vai atkritumu sagatavošana šādai 

izmantošanai; 

14) atkritumu pārstrāde — atkritumu reģenerācijas darbība, kurā atkritumu materiālus 

pārstrādā produktos, materiālos vai vielās atbilstoši to sākotnējam vai citam 

izmantošanas veidam, ietverot organisko materiālu pārstrādi un izņemot atkritumos 

esošās enerģijas reģenerāciju un tādu materiālu izgatavošanu, kuri tiks izmantoti par 

kurināmo vai izrakto tilpju aizbēršanai; 

15) atkritumu sagatavošana atkārtotai izmantošanai — par atkritumiem kļuvušu 

produktu vai to sastāvdaļu pārbaude, tīrīšana vai labošana, lai tos varētu atkārtoti lietot 

bez turpmākas priekšapstrādes; 

16) atkārtota izmantošana — jebkura darbība, kuras rezultātā produktus vai to 

sastāvdaļas, kas nav atkritumi, izmanto vēlreiz tādam pašam nolūkam, kādam tie bija 

paredzēti; 

19) atkritumu tirgotājs — jebkura persona, kas rīkojas savā vārdā, lai pirktu un pēc tam 

pārdotu atkritumus, arī tāda persona, kas nesaņem atkritumus turējumā; 

20) atkritumu apsaimniekošanas starpnieks — jebkura persona, kas organizē 

atkritumu reģenerāciju vai apglabāšanu citu personu vārdā, arī persona, kas nesaņem 

atkritumus turējumā; 

21) atkritumu apsaimniekotājs — komersants, arī atkritumu tirgotājs un atkritumu 

apsaimniekošanas starpnieks, kurš ir saņēmis attiecīgu atļauju atkritumu 

apsaimniekošanai šajā likumā vai normatīvajos aktos par piesārņojumu noteiktajā 

kārtībā; 

28) atkritumu pārstrādes vai reģenerācijas iekārtas operators — persona, kura 

apsaimnieko atkritumu pārstrādes vai reģenerācijas iekārtu un kurai saskaņā ar 

normatīvajiem aktiem par piesārņojumu ir izsniegta A vai B kategorijas piesārņojošas 

darbības atļauja. 
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3. pants 

Kritēriji attiecībā uz plastmasas otrreizējo izejvielu 

Plastmasas otrreizējā izjviela vairs nav atkritumi, ja tā ir ražota atbilstoši sekojošiem  

nosacījumiem: 

a) materiāls, kas iegūts plastmasas atkritumu pārstrādē, izmantojot mehānisku 

apstrādi, atbilst kritērijiem, kuri noteikti 1. punktā šo noteikumu I pielikumā; 

b) plastmasas atkritumi, ko lieto kā ieejas materiālu otrreizējās izejviels ražošanai, 

izmantojot mehānisku apstrādi, atbilst kritērijiem, kas noteikti I pielikuma 

2. punktā; 

c) plastmasas atkritumi, ko lieto kā ieejas materiājlu otrreizējās izejvielas 

ražošanai, izmantojot mehānisku apstrādi, ir iepriekš apstrādāti saskaņā ar 

kritērijiem, kas noteikti I pielikuma 3. punktā; 

d) plastmasas atritumu pārstrādātājs ir izpildījis visas šo noteikumu noteiktās 

prasības; 

e) plastmasas otrreizējā izejviela ir paredzēta plastmasas materiālu un produktu 

ražošanai; 

f) plastmasas otrreizējā izejviela, kas iegūta pārstrādes rezultātā, izmantojot 

mehānisku apstrādi, nav paredzēta šādiem mērķiem: 

i) sadedzināšanai ar enerģijas reģenerāciju vai bez tās; 

ii) pirolīzei, gazifikācijai un saistītām tehnoloģijām; 

iii) apglabāšanai poligonā un citām atkritumu apglabāšanas darbībām; 

iv) pārstrādei materiālos, kurus var izmantot kā kurināmo. 

4. pants 

Atbilstības deklarācija 

1. Attiecībā uz katru plastmasas otrreizējo izejvielu sūtījumu tā ražotājam jāizdod 

atbilstības deklarācija saskaņā ar paraugu, kurš ietverts šo noteikumu 

II pielikumā, kas ir tā neatņemama daļa. 

2. Atbilstības deklarācijai jābūt pievienotai visam plastmasas otrreizējo izejvielu 

sūtījumam tā transportēšanas laikā. Ja sūtījuma transportēšanu veic dažādās 

transporta vienībās, katrai vienībai pievieno atbilstības deklarācijas eksemplāru. 

3. Operators vai persona, kas ir atbildīga par sūtījuma ievešanu valsts teritorijā, kā 

arī tirgotājs vai starpnieks nodod atbilstības deklarāciju nākamajam plastmasas 

otrreizējo izejvielu sūtījuma īpašniekam. 

4. Operators vai persona, kas ir atbildīga par ievešanu valsts teritorijā, kā arī  

tirgotājs vai starpnieks glabā atbilstības deklarācijas eksemplāru vismaz piecus 

gadus pēc deklarācijas izdošanas datuma un iesniedz to pēc kompetento iestāžu 

pieprasījuma attiecīgo iestāžu noteiktajā termiņā. 

5.  Atbilstības deklarāciju var izdot elektroniski atbilstoši Latvijas normatīvo aktu  

prasībām1,2  
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1Ministru kabineta noteikumi Nr.473,Rīgā 2005.g. Elektronisko dokumentu 

izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību 

iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un 

pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām 

personām 

2Elektronisko dokumentu likums, 2018.g. 

 

 

5. pants 

Produkta marķējums un tehniskā dokumentācija 

1. Plastmasas otrreizējo izejvielu, kas ražota, izmantojot mehānisku apstrādi, kura 

veikta saskaņā ar šajā dokumentā paredzētajām prasībām, marķē atbilstoši šādiem 

produktiem piemērojamiem tiesību aktiem.1 

1 Ministru kabineta noteikumi Nr.140 ,Rīgā 2002.gada 2.aprīlī,  Iepakojuma 

klasifikācijas un marķēšanas noteikumi ( 3. Pielikums) 

2. Katram plastmasas otrreizējo izejvielu sūtījumam operators izdod attiecīgā produkta 

tehnisko dokumentāciju, kuru var nosūtīt vai kuras pieejamību nākamajam 

īpašniekam var nodrošināt elektroniski. 

3. Operators, persona, kas ir atbildīga par ievešanu valsts teritorijā, kā arī tirgotājs vai 

starpnieks, nosūta vai nodrošina elektroniski produkta tehnisko dokumentāciju 

nākamajam plastmasas otrreizējo izejvielu sūtījuma īpašniekam. 

6. pants 

Vadības sistēma 

1. Operators izmanto vadības sistēmu, kas apliecina atbilstību 3. pantā noteiktajiem 

kritērijiem. 

2. Vadības sistēmas procedūru rokasgrāmatā ir izklāstītas arī īpašās paškontroles 

prasības, kas noteiktas katram kritērijam I pielikumā. 

3. Izstrādātajai vadības sistēmai ir jāiekļauj virkne dokumentētu procedūru, kas attiecas 

uz katru no sekojošiem aspektiem: 

 

(a)  lietoto plastmasu kvalitātes kontrole pēc pārstrādes operācijām (iekļaujot 

paraugu paņemšanu un analīzi) 

 

(b) plastmasu pārstrādes procesu un iekārtu kontrole 

 

(c)     apstiprināta atkritumu, kas tiek izmantoti tālāk  kā ieejas materiāls pārstrādes 

procesos, pārbaude 

 

(d) atsauksmes no pircējiem kas iegādājas pārstrādāto produktu,  par pārstrādāto 

plastmasu kvalitāti;  
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(e)  visu p-tos (a) līdz (d) minēto kontroles procedūru rezultātu dokumentācija  

 

(f) vadības sistēmas pārskatīšana un uzlabošana 

 

g) darbinieku  sagatavošana procedūru izpildei 

 

4. Vadības sistēmai ir jāapraksta arī specifiskās monitoringa prasības, kas ir uzliktas 

katra kritērija izpildei.  

5. Visa informācija, piemēram, darbības atļauja, testu rezultāti, ražošanā radušos 

atkritumu daudzums un galamērķis, saražoto produktu daudzums un to galamērķis, 

informācija par personāla apmeklēto apmācību, informācija par klientu novērtējumu 

un cita paredzētā informācija, ir jāglabā vismaz piecus gadus. 

6. Personai, kas ir atbildīga par plastmasas otrreizējo izejvielu ievešanu valsts 

teritorijā, ir jāpieprasa piegādātājiem atkritumu beigu statusa noteikšanas  

dokumentācija, kas ietver visu iepriekšveikto darbību aprakstu un apliecinājumu.  

7. Atbilstības novērtēšanas iestādei ir jāveic pārbaude, vai vadības sistēma atbilst šā 

panta prasībām. 

8. Iepriekšējā punktā minēto pārbaudi veic reizi trīs gados, kā arī gadījumos, ja tiek 

veiktas būtiskas izmaiņas plastmasas otrreizējo izejvielu ražošanas procesā. 

9. Operators vai persona, kas ir atbildīga par ievešanu valsts teritorijā, pēc 

pieprasījuma sniedz kompetentajām iestādēm piekļuvi vadības sistēmai. 

8. pants 

Stāšanās spēkā 

 

[datums] 

Vides ministrs,   
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I pielikums 
 

Kritēriji attiecībā uz plastmasas otrreizējo izejvielu 

 

 

Kritēriji Paškontroles kritēriji 

1. PP, PET UN PE  ( HDPE, LDPE, LLDPE) plastmasas otrreizējās izejvielas kvalitāte, kas iegūta pārstrādes rezultātā, izmantojot 
mehānisku apstrādi 

1.1. Plastmasas otrreizējā izejviela , kas iegūta plastmasas atkritumu 
pārstrādes rezultātā, izmantojot mehānisku apstrādi, atbilst šādos 
standartos noteiktajām prasībām atbilstoši tipoloģijai: 

 

• polietilēnam: NP EN 15344 - Plastmasas. Reciklētas 
plastmasas. Polietilēna (PE) reciklāta raksturojums, 

• polipropilēnam: NP EN 15345 - Plastmasas. Reciklētas 
plastmasas. Polipropilēna (PP) reciklāta raksturojums, 

• polietilēntereftalātam: EN 15348 - Plastmasas. Reciklētas 
plastmasas. Polietilēntereftalāta (PET) reciklāta raksturojums. 

 

1.2 Plastmasas otrreizējā izejviela atbilst arī tehniskajām specifikācijām vai 
īpašiem nozares standartiem paredzētajam mērķim tiešai izmantošanai 
plastmasas izstrādājumu rūpnieciskā ražošanā bez papildu apstrādes. Tā 
atbilst arī klienta papildu specifikācijām. 

 

 

 

Katras sūtījuma partijas pārbaudi saistībā ar atbilstību attiecīgajām 
specifikācijām veic kvalificēti darbinieki. 

 

Produkta kvalitāti novērtē, izmantojot: 

• vizuālo pārbaudi, 

• fizikālo un ķīmisko raksturojumu: tādu laboratorijas testu 
rezultātus, kas ietverti attiecīgo reģenerētās plastmasas tipu 
standartos un citās tehniskajās specifikācijās, kā arī īpašos nozares 
standartos attiecībā uz reģenerētās plastmasas paredzēto mērķi. 
Var būt jāveic arī citi laboratorijas testi saskaņā ar klienta papildu 
specifikācijām. Nepieciešamības gadījumā laboratorijas testus arī 
veic saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem attiecībā uz 
atkritumu bīstamo īpašību noteikšanu. 

 

Katram plastmasas otrreizējās izejvielas veidam atbilstošos intervālos, 
kurus var pārskatīt būtisku darbības izmaiņu gadījumā, tiek veikta 
reprezentatīvu paraugu analīze. 

 

Atbilstošo paraugu ņemšanas biežumu nosaka, ņemot vērā šādus faktorus: 
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 • paredzamo rezultātu mainības modeli (piemēram, ko rāda 
vēsturiskie rezultāti), 

• kvalitātes mainības risku, kas raksturo reģenerācijā, izmantojot 
mehānisku apstrādi, un turpmākajā apstrādē par izejvielu 
izmantotos konkrētos plastmasas atkritumus, jo īpaši augstu 
vidējo tādas plastmasas saturu, kurā ir bīstamās vielas, 

• raksturīgo uzraudzības metodes precizitāti, 

• to, cik lielā mērā rezultāti atšķiras no koncentrācijas 
robežvērtībām, sākot ar kurām materiāls uzskatāms par bīstamu 
vai tiek ierobežota tā marķēšana. 

Reprezentatīvus paraugus iegūst saskaņā ar procedūru rokasgrāmatā 
aprakstīto paraugu ņemšanas procedūru, kas tiek izstrādāta pēc iespējas 
sīkāk (izmantotā paraugu ņemšanas metodika, biežums, lielums, paraugu 
tipoloģija un skaits, statistiska apstrāde u. c.). 

Fizikālos un ķīmiskos rādītājus nosaka laboratorijā, kas ir akreditēta 
saskaņā ar standartu NP EN ISO/IEC 17025. 

1.2. To sastāvdaļu saturs, kas nav plastmasa, ir ne vairāk kā 2 % 
no kopējās reģenerētās plastmasas masas sausā veidā. 

Kvalificēti darbinieki vizuāli pārbauda visas sūtījuma partijas. 

Katram reģenerētās plastmasas veidam atbilstošos intervālos, kurus var 
pārskatīt būtisku darbības izmaiņu gadījumā, tiek veikta reprezentatīvu 
paraugu analīze gravimetriski. Saturu, kas nav plastmasa, analizē, 
pamatojoties uz svaru, pēc materiālu manuālas vai mehāniskas atdalīšanas 
(atbilstoši)  

Ja materiālam ir veikta termiska apstrāde aglomerācijai/granulēšanai, to 
sastāvdaļu saturu, kas nav plastmasa, nosaka pēdējā pārstrādes posmā, 
pirms tiek īstenota termiskā apstrāde plastmasas aglomerācijai vai 
granulēšanai. 

Lai noteiktu sastāvdaļas, kas nav plastmasa, jo īpaši pārbaudes gadījumā, 
var izmantot papildu analīzes metodes, piemēram, hromatogrāfiju vai 
infrasarkano spektroskopiju. 
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Atbilstošo paraugu ņemšanas biežumu nosaka, ņemot vērā šādus faktorus: 

• paredzamo rezultātu mainības modeli (piemēram, ko rāda 
vēsturiskie rezultāti), 

• kvalitātes mainības risku, kas raksturo reģenerācijā, izmantojot 
mehānisku apstrādi, un turpmākajā apstrādē par izejvielu 
izmantotos konkrētos atkritumus, 

• raksturīgo uzraudzības metodes precizitāti, 

• to, cik lielā mērā rezultāti to sastāvdaļu saturam, kas nav 
plastmasa, atšķiras no maksimālās robežvērtības, kas ir 2 % no 
kopējās reģenerētās plastmasas masas sausā veidā. 

1.3. Jauktu pārstrādātu plastmasu sadala un kvantitatīvi nosaka 
saskaņā ar plastmasas veidu, un pieļaujamais nemērķa 
plastmasas saturs nepārsniedz 2 % no kopējās pārstrādātās 
plastmasas masas sausā veidā. 
 
Pārstrādāti plastmasas materiāli arī tiek sadalīti atbilstoši to 
izmēram, kas uzrādīts izstrādājuma specifikācijā. 

Kvalificēti darbinieki vizuāli pārbauda visas tālākā sūtījuma partijas. 

Atbilstošos intervālos, kurus var pārskatīt būtisku darbības izmaiņu 
gadījumā, tiek veikta pārstrādātās plastmasas reprezentatīvu paraugu 
analīze, izmantojot piemērotas metodes, piemēram, flotāciju, 
termogravimetrisko metodi, infrasarkano un ultravioleto spektroskopiju, 
hromatogrāfiju un diferenciālo skenējošo kalorimetriju, lai noteiktu 
nemērķa plastmasas saturu. 

Ja materiālam ir veikta termiska apstrāde aglomerācijai/granulēšanai, 
nemērķa plastmasas saturu nosaka pēdējā pārstrādes posmā, pirms tiek 
īstenota termiskā apstrāde plastmasas aglomerācijai vai granulēšanai. 

Atbilstošos intervālos, kurus var pārskatīt būtisku darbības izmaiņu 
gadījumā, tiek veikta pārstrādātās plastmasas reprezentatīvu paraugu 
analīze, izmantojot piemērotas metodes, lai nodrošinātu atbilstību šim 
kritērijam attiecībā uz pārstrādātās plastmasas sadalīšanu pēc izmēra. 

Atbilstošo paraugu ņemšanas biežumu nosaka, ņemot vērā šādus faktorus: 

• paredzamo rezultātu mainības modeli (piemēram, ko rāda 
vēsturiskie rezultāti), 

• kvalitātes mainības risku, kas raksturo pārstrādēi izmantojot 
mehānisku apstrādi, un turpmākajā apstrādē par izejvielu 
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izmantotos konkrētos atkritumus, 

• raksturīgo uzraudzības metodes precizitāti, 

• to, cik lielā mērā nemērķa plastmasas satura rezultāti atšķiras no 
maksimālās robežvērtības, kas ir 2 % no kopējās reģenerētās 
plastmasas masas sausā veidā. 

1.4. Plastmasas otrreizējā izejvielas materiāli: 

• nav klasificēti kā bīstami saskaņā ar Regulas (EK) 
Nr. 1272/2008 (CLP regulas) 3. pantu un I pielikumu, 

• vielas, kas rada lielas bažas (SVHC), atbilst tiem 
nosacījumiem attiecībā uz laišanu tirgū, kuri paredzēti Regulas 
(EK) Nr. 1907/2006 (REACH regulas) 56. pantā, 

• atbilst prasībām attiecībā uz ierobežojumiem noturīgo 
organisko piesārņotāju laišanai tirgū, kuri paredzēti 3. pantā 
Regulā (EK) Nr. 850/2004 (POP regulā), kas grozīta ar 
Regulu (EK) Nr. 323/2007. 

Uz plastmasas atkritumu pārstrādes produktu – plastmasas otrreizējo 
izejvielu attiecas kvantitatīvs un kvalitatīvs raksturojums, kas apliecina 
atbilstību šai prasībai un CLP, REACH un POP regulas kritērijiem. 

Atbilstošos intervālos, kurus var pārskatīt būtisku darbības izmaiņu 
gadījumā, tiek veikta plastmasas otrreizējās izejvielas reprezentatīvu 
paraugu analīze, lai noteiktu: 

• bīstamo vielu saturu un veidu, 

• minēto bīstamo vielu ietekmi uz vidi, 

• šo vielu ietekmi uz reģenerētās plastmasas lietotājiem. 
Atbilstošo paraugu ņemšanas biežumu nosaka, ņemot vērā šādus faktorus: 

• paredzamo rezultātu mainības modeli (piemēram, ko rāda 
vēsturiskie rezultāti), 

• kvalitātes mainības risku, kas raksturo pārstrādē izmantojot 
mehānisku apstrādi, un turpmākajā apstrādē par izejvielu 
izmantotos konkrētos plastmasas atkritumus, jo īpaši augstu 
vidējo tādas plastmasas saturu, kurā ir bīstamās vielas, 

• raksturīgo uzraudzības metodes precizitāti, 

• to, cik lielā mērā rezultāti atšķiras no koncentrācijas 
robežvērtībām, sākot ar kurām materiāls uzskatāms par bīstamu 
vai tiek ierobežota tā marķēšana. 

Fizikālos un ķīmiskos rādītājus nosaka laboratorijā, kas ir akreditēta 
saskaņā ar standartu NP EN ISO/IEC 17025. 

Papildus kvantitatīvajam raksturojumam visas sūtījuma partijas vizuāli 
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pārbauda kvalificēti darbinieki. 

Darbinieki tiek apmācīti par visiem iespējamiem piesārņojuma veidiem 
saistībā ar plastmasas atkritumiem, kā arī materiālu sastāvdaļām vai 
īpašībām, un tas nodrošina iespēju vizuāli atpazīt šos piesārņotājus. 

1.5. Pārstrādātos plastmasas materiālos nedrīkst būt izskalojami 
šķidrumi, piemēram, eļļas, šķīdinātāji, līmes, krāsas, kā arī ūdeni 
saturoši un taukus saturoši pārtikas produkti, kuru klātbūtni var 
noteikt, veicot vizuālu un/vai ožas pārbaudi, izņemot ļoti mazu 
daudzumu, kas nav pietiekams, lai veidotos pilieni. 

Kvalificēti darbinieki vizuāli pārbauda visas tālākā sūtījuma partijas. 

Atkritumu statuss sūtījumam paliek spēkā, ja vizuālā pārbaudē tiek 
konstatētas būtiskas pazīmes par citu šķidrumu absorbciju, izņemot ūdeni, 
kas var izraisīt sēnīšu vai smaku rašanos. 

Darbinieki tiek apmācīti par visiem iespējamiem piesārņojuma veidiem 
saistībā ar plastmasas atkritumiem, kā arī materiālu sastāvdaļām un/vai 
īpašībām, un tas nodrošina iespēju vizuāli atpazīt šos piesārņotājus. 

Piesārņojuma atpazīšanas procedūra ir iekļauta procedūru rokasgrāmatā. 

2. Plastmasas atkritumi, ko izmanto kā izejvielas plastmasas otrreizējās izejvielas ražošanā, izmantojot mehānisku apstrādi 

2.1. Bioloģiskie atkritumi, veselības aprūpes atkritumi un izmantoti 
personiskās higiēnas atkritumi, tai skaitā  bīstamas piedevas 
saturoši atkritumi netiek izmantoti kā ieejas materiāls. 

2.2.  Plastmasas gala statusa iegūšanai Latvijā netiek izmantoti 
transporta plastmasas atkritumi, elektronisko un elektrisko iekārtu 
plastmasas atkritumi, celtniecības atkritumi. 

2.3. Termiski cietinātu un termoreaktīvu plastmasu nedrīkst izmantot 
kā izejvielas.  

Pieņemšanas mērķiem, izmantojot vizuālo pārbaudi, tiek apstiprināts, ka 
visos saņemtajos atkritumos ir plastmasa un ka tiem ir pavaddokumenti, 
kas nosaka plastmasas veidu, tās  savākšanas un šķirošanas metodi un 
piesārņojuma daudzumu. Pārbaudi īsteno kvalificēti darbinieki, kas ir 
apmācīti noteikt izejvielas, kuras satur plastmasu, bet kas neatbilst šajā 
punktā paredzētajiem kritērijiem. 

 

Izejvielu atbilstības kritēriji ir noteikti kvalitātes vadības sistēmas 
procedūras  rokasgrāmatā 1.  
1Kvalitātes vadības sistēmas rokasgrāmata, https://lpr.gov.lv/wp-
content/uploads/2010/kvs/Rokasgramata_ISO9001_v3.pdf 

Veic saņemtās, noraidītās un reģenerētās plastmasas daudzuma uzskaiti. 

Īpaša uzmanību pievērš tam, lai plastmasas izejvielās nebūtu plastmasas 
atkritumi no elektriskām un elektroniskām iekārtām (EEIA), atkritumi, 
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kas radušies būvdarbos un ēku nojaukšanā (BĒNA), un nolietotiem 
transportlīdzekļiem (NTL). 

Procedūra, kas pieņemta, lai identificētu bīstamas vielas, ir paredzēta un 
iekļauta procedūru rokasgrāmatā. 

Attiecībā uz 2.2. kritēriju ir jāpierāda saskaņā ar tiesību aktiem par bīstamo 
vielu klasifikāciju, ka plastmasas atkritumiem nav bīstamu īpašību, kuras 
minētas 2014. gada 18. decembra Regulā (ES) Nr. 1357/2014.  

3. Apstrādes procesi un metodes 

3.1. Plastmasas atkritumu  plūsmu, kas tiks izmantota kā ieejas 

materiāls, gan tās pārstrādātājiem, gan importētājam, ir jāuzglabā 

atsevišķi no citiem atkritumiem, tai skaitā citu plastmasu veidiem. 

Plastmasas atkritumus, ko paredzēts izmantot kā izejvielas, sadala 

pēc veida un nodrošina, lai tie nenonāktu saskarē ar cita veida 

atkritumiem, tostarp nemērķa plastmasas atkritumiem. 

3.2. Ieejas plastmasai veic iepriekšēju apstrādi, lai likvidētu pēc 

iespējas vairāk piesārņotāju, piemēram, sastāvdaļas, kas nav 

plastmasa, un bīstamas vielas. 

3.3. Plastmasas otrreizējās izejvielas iegūst, izmantojot mehānisku 

apstrādi. 

3.4.  No nešķirotu atkritumu plūsmas atdalītiem plastmasu 
atkritumiem ir jābūt izpildītām visām sagatavošanas prasībām, kā 
sasmalcināšana, šķirošana, attīrīšana, kausēšana, filtrēšana, 
termiska regranulēšana, kas nodrošina tālāku otrreizējās 
plasmasas izmantošanu tiešā ievadē plūsmā, kurā ražo beigu 
produktu. 

3.5. Bez papildus analīzēm un izmantojot vienkāršotu pārstrādes ciklu 
(smalcināšana <30x30 mm, mazgāšana karstā virsmas aktīvo vielu 
šķīdumā, žāvēšana  un šķirošana) otrreizējo plastmasas izejvielu 

Plastmasas atkritumu tīrīšanu var veikt mehāniski vai manuāli. 

Visām ieejas materiāla sūtījumu partijām veic vizuālu pārbaudi tādi 
kvalificēti darbinieki, kas ir apmācīti noteikt iespējamos piesārņojuma 
veidus, kuri var būt saistīti ar plastmasas atkritumiem, kā arī citu materiālu 
sastāvdaļām. 

 

Atbilstošos intervālos, kurus var pārskatīt būtisku darbības izmaiņu 
gadījumā, tiek veikta pārstrādātās plastmasas reprezentatīvu paraugu 
analīze, izmantojot piemērotas metodes, piemēram, flotāciju, 
gravimetrisko metodi, centrifugēšanu, infrasarkano spektroskopiju un 
hromatogrāfiju, lai noteiktu nemērķa plastmasas saturu. 

 

Atbilstošo paraugu ņemšanas biežumu nosaka, ņemot vērā šādus faktorus: 

• paredzamo rezultātu mainības modeli (piemēram, ko rāda 
vēsturiskie rezultāti), 

• kvalitātes mainības risku, kas raksturo reģenerācijā, izmantojot 
mehānisku apstrādi, un turpmākajā apstrādē par izejvielu 
izmantotos konkrētos atkritumus, 

• raksturīgo uzraudzības metodes precizitāti, 

• to, cik lielā mērā nemērķa plastmasas satura rezultāti atšķiras no 
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ražošana var tikt veikta  tikai šķiroti savāktiem pārtikas un 
dzēriena iepakojuma plastmasas atkritumiem. Savukārt 
drupināšana, mazgāšana un blīvēšana ir izmantojama tikai 
noteikta artikula plastmasas transporta iepakojumam, kas 
atkārtoti tiek izmantots šī paša izstrādājuma ražošanai.   

 

 

maksimālās robežvērtības, kas ir 2 % no kopējās reģenerētās 
plastmasas masas sausā veidā. 
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II pielikums 

Deklarācija par atbilstību 4. punktā noteiktajiem atkritumu beigu stadijas 

kritērijiem 

 
 
 
 
 

1. Plastmasas otrreizējās izejvielas ražotājs  vai persona, kas atbildīga par tās ievešanu valsts 
teritorijā 

Nosaukums: 

Adrese: 

Kontaktpersona: 

Tālrunis: 

Fakss: 

E-pasta adrese: 

2. a) Standarts vai tehniskās specifikācijas, kurām atbilst piegādātā pārstrādātā plastmasa: 

b) Attiecīgajos gadījumos klienta specifikācijās paredzētās galvenās tehniskās prasības 
(plastmasas otrreizējās izejvielas sastāvs, izmērs, tips, īpašības u. c.): 

3. Pārstrādātās plastmasas sūtījums atbilst 2. punktā minētajam(-iem) standartam(-iem) vai 
tehniskajām specifikācijām. 

4. Sūtījuma apjoms, kas izteikts kg: 

5. Pārstrādātās plastmasas ražotājs vai importētājs izmanto vadības sistēmu, ko pārbaudījusi 
akreditēta iestāde saskaņā ar 4.pantā minētajām  prasībām. 

6. Pārstrādātās  plastmasas sūtījums atbilst 3. pantā minētajiem kritērijiem. 

7. Materiāli šajā partijā nav klasificēti kā bīstami saskaņā ar definīcijām, kas sniegtas Regulas 
(EK) Nr. 1272/2008 (CLP) 3. pantā un I pielikumā, un atbilst prasībām, kas Regulas (EK) 
Nr. 1907/2006 (REACH) 56. pantā noteiktas attiecībā uz tādu vielu laišanu tirgū, kuras rada 
lielas bažas (SVHC), un ierobežojumiem attiecībā uz noturīgo organisko piesārņotāju laišanu 
tirgū, kas noteikti Regulas (EK) Nr. 850/2004 (POP) 3. pantā. 

8. Sūtījumā esošie materiālie ir paredzēti tikai plastmasas produktu ražošanai, izmantojot 
pārveidošanu, ko veic (norādīt personu, kam tie paredzēti). 

9. Deklarācija, ko iesniedz pārstrādātās plastmasas ražotājs vai persona, kura atbildīga par tās 
ievešanu valsts teritorijā: 

„Es apliecinu, ka, ciktāl man zināms, iepriekš minētā informācija ir pilnīga un pareiza.” 

Vārds, uzvārds: 

Datums: 

Paraksts: 
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