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Anotācija

 Atkritumu šķirošanas veidi

Mērķis: Izprast atkritumu šķirošanas veidu un šķirošanas procesa nozīmi ilgtspējīgās attīstības procesa

nodrošināšanai atkritumu apsaimniekošanā. Papildināt zināšanas un izpratni par atkritumu šķirošanas

procesu ikdienā.

Uzdevumi: Izpētīt atkritumu šķirošanas veidus, tehnoloģijas, šajā jomā lietojamo terminoloģiju un spēkā

esošo normatīvo aktu regulējumu.

Mērķauditorija: Izglītojamie, kuri apgūst izglītības programmu «Namu pārzinis».

Stundas tips: teorētiskais ievads, praktiskais darbs.

Metodiskās izstrādnes praktiskais pielietojums: teorētiskās un praktiskās nodarbības atkritumu

apsaimniekošanā.

Metodiskās izstrādnes aktualitāte: Materiāls būs aktuāls tiklīdz pastāv problēma ar radīto atkritumu

samazināšanu, to pārstrādes iespējām un radīto atkritumu ietekmes samazināšanu uz klimata pārmaiņām.



Stundas gaita

Skolotājs iepazīstina audzēkņus ar stundas tēmu, spēkā esošo normatīvo regulējumu, audzēkņi praktiski

izpilda uzdevumus par atkritumu šķirošanu

Stundas uzdevumi:

• iepazīstināt ar atkritumu šķirošanas veidiem un tehnoloģijām

• veidot izpratni par spēkā esošo normatīvo regulējumu

• praktiski izpilda uzdevumus par atkritumu šķirošanu

Stundas tips: jauno zināšanu apguves stunda

Nodarbības vadīšanas metode: lekcija, praktiskās nodarbības

Iegūtie rezultāti: Audzēkņi izprot atkritumu šķirošanas procesa svarīgumu, praktiski atpazīst atkritumu

veidus un to šķirošanas iespējas



Atkritumu šķirošanas 

veidi







Atkritumu samazinašana
Atkritumu apjoma samazināšana kā prioritāra rīcība ir  noteikta valsts 

stratēģiskajos dokumentos.

Atkritumu apsaimniekošanas valsts plāna 2021.-
2028. gadam virsmērķi: 

1. Mērķis:

Novērst atkritumu
rašanos un nodrošināt

kopējā radīto
atkritumu daudzuma

ievērojamu
samazināšanu

2.Mērķis:

Nodrošināt atkritumu
kā resursu racionālu

izmantošanu

3.Mērķis:

Nodrošināt, ka radītie
atkritumi nav bīstami

vai arī tie rada
nelielu risku videi un 

cilvēku veselībai

4.Mērķis:

Nodrošināt
apglabājamo

atkritumu daudzuma
samazināšanu un 

atkritumu
apglabāšanu cilvēku
veselībai un videi

drošā veidā



Atkritumu šķirošana

 Atkritumu šķirošana ir pārstrādājamu materiālu atdalīšana

no tiem atkritumiem, kas vairs nav izmantojami un tiek

nogādāti atkritumu poligonā apglabāšanai. Šķirojot

atkritumus mēs saglabājam tīru vidi un saudzējam dabas

dotos resursus.

 Atkritumu šķirošanu nodrošina gan iedzīvotāji, gan

atkritumu apsaimniekotāji.



Atkritumu šķirošanas veidi



Savākšanas punkts



Atkritumu šķirošanas konteineri

???





MK 13.12.2016. noteikumi Nr. 788 «Noteikumi par

atkritumu savākšanas un šķirošanas vietām»

Savākšanas punkts ir speciāli aprīkota vieta, kur konteineros dalīti
savāc un īslaicīgi uzglabā dažādu veidu sadzīves atkritumus pirms to 

pārvadāšanas

Savākšanas punktā nodrošina vismaz:

Papīra un 
kartona dalītu

savākšanu

Plastmasas
dalītu savākšanu

Stikla un metālu
atkritumu (tajā
skaitā izlietotā
iepakojuma)

dalītu savākšanu

Savākšanas 
punktā var dalīti 

savākt un 
īslaicīgi uzglabāt 

bioloģiski 
noārdāmos 
atkritumus 

Vienā atkritumu konteinerā var vienlaikus savākt divu vai vairāku

veidu dalīti savāktos sadzīves atkritumus.



Šķiroto atkritumu savākšanas laukums

 Par savākšanas laukumu ierīkošanu savā administratīvajā teritorijā ir atbildīga 

vietēja pašvaldība

Šķiroto atkritumu savākšanas laukums Liģinišķu mikrorajonā



MK 13.12.2016. noteikumi Nr. 788 «Noteikumi par

atkritumu savākšanas un šķirošanas vietām»

Savākšanas laukums ir speciāli aprīkota iežogota vieta, kur savāc un 
īslaicīgi uzglabā dažādu veidu atkritumus pirms to turpmākās

transportēšanas

Savākšanas laukumā nodrošina sekojošo atkritumu savākšanu:

1. plastmasas
atkritumi;

2. izlietotais
plastmasas
iepakojums;

3. koksne un 
izlietotais koka 

iepakojums;

4. papīrs un 
kartons, izlietotais
papīra un kartona

iepakojums;

5. izlietotais stikla
iepakojums;

cita veida stikla 
atkritumi;

6. metāla
iepakojums;

7. sadzīvē radušies
bīstamie atkritumi;

8. smēreļļas, svinu saturoši 
elektriskie akumulatori, elektriskie 

akumulatori (niķeļa–kadmija, 
dzelzs–niķeļa), galvaniskie 

elementi, galvaniskās baterijas un 
citi elektriskie akumulatori, visu 

veidu riepas, eļļas filtri, elektrisko 
un elektronisko iekārtu atkritumi, 

arī liela izmēra dzesēšanas 
iekārtas, saldētavas un ledusskapji, 

gāzizlādes spuldzes (turpmāk –
videi kaitīgu preču atkritumi)



MK 13.12.2016. noteikumi Nr. 788 «Noteikumi par 

atkritumu savākšanas un šķirošanas vietām»

Savākšanas laukums

Atbilstoši pašvaldības saistošajiem noteikumiem par sadzīves
atkritumu apsaimniekošanu tās administratīvajā teritorijā atkritumu
savākšanas laukumā var paredzēt aprīkojumu šādu veidu atkritumu
savākšanai:

1. iela izmēra atkritumi 2. būvniecības un būvju nojaukšanas
atkritumi, kas radušies
mājsaimniecībās.

Pašvaldība nosaka tās administratīvajā teritorijā esošo savākšanas laukumu
darba laiku, paredzot, ka apmeklētāju piekļuvi savākšanas laukumam
nodrošina vismaz 20 stundas nedēļā, tajā skaitā vismaz vienu dienu nedēļas
nogalē (sestdien vai svētdien), kā arī vismaz vienu darba dienu līdz plkst.
19.00.



Šķirošanas un pārkraušanas stacija



Šķirošanas un pārkraušanas stacija



Šķirošanas un pārkraušanas stacija



MK 13.12.2016. noteikumi Nr. 788 «Noteikumi par

atkritumu savākšanas un šķirošanas vietām»

Šķirošanas un pārkraušanas stacija ir speciāli aprīkota iežogota vieta savākto
atkritumu šķirošanai, lai atlasītu materiālus, kas izmantojami sagatavošanai atkārtotai
izmantošanai vai pārstrādei, vai pārkrautu atkritumus, kas paredzēti turpmākai
transportēšanai.

Šķirošanas un pārkraušanas stacijā veic vienu no šādām darbībām:

Atkritumu šķirošana un 
pārkraušana

Atkritumu šķirošana Atkritumu pārkraušana



Sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons

„Cinīši”



Sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons

„Cinīši”
 Sadzīves atkritumu poligona „Cinīši” teritorijas ziemeļaustrumu stūrī izbūvēts angārs,

kurā uzstādīta nešķirotu sadzīves atkritumu šķirošanas līnija.

 Poligonā pirms sadzīves atkritumu apglabāšanas tiek veikta atkritumu šķirošana.

Pārstrādei derīgie materiāli tiek atšķiroti no sadzīves atkritumiem.



Poligons



Depozīta sistēma Latvijā

 2022. gada 1. februārī Latvijā uzsāks darboties depozīta sistēma dzērienu

iepakojumam.

 Depozīta sistēmā varēs nodot stikla, plastmasas (PET) un metāla (skārdenes)

dzēriena iepakojuma:

• stikla pudeles ar tilpumu no 0,1 līdz 3 litriem (neieskaitot);

• stikla pudeles citiem fermentētiem produktiem ar alkohola saturu līdz 6 % no

0,1 līdz 0,75 litriem (neieskaitot);

• plastmasas (PET materiālu grupa) pudeles ar tilpumu no 0,1 līdz 3 litriem

(neieskaitot);

• plastmasas pudeles alum un citiem fermentētiem produktiem ar alkohola saturu

līdz 6 % no 0,1 līdz 0,5 vai 1 litram un skārdenes ar tilpumu no 0,2 līdz 1 litram.



Depozīta sistēma Latvijā

Kā strādās depozīta sistēma Latvijā?

 Depozīta maksa noteikta 10 centu apmērā par iepakojuma

vienību. To varēs saņemt, ja uz nododamā iepakojuma būs

nolasāma speciālā atpazīstamības zīme, svītrkods vai

kvadrātkods un iepakojums būs iztukšots.

 Saņemot izlietoto dzērienu depozīta iepakojumu, iedzīvotājam

atmaksās depozīta maksu bezskaidras naudas norēķinu veidā vai

izsniegs čeku par atbilstošu summu. Vietās, kur depozīta

iepakojumu pieņems manuāli, depozīta maksu varēs iegūt

skaidrā naudā.



Praktiskais uzdevums

Sadalīt zemāk norādītos atkritumus grupās. Izskaidrot

atkritumu dalījumu.

Pārstrādei Kompostēšanai Apglabāšanai

1) Koka lapas un zari

2) Nolietotas riepas

3) Sadzīves nešķirotie atkritumi

4) Plastmasas pudeles

5) Virtuves atkritumi

6) Skārds

7) Pelni

8) Šīferis

9) Baterijas 

10) Metāla bundža

11) Pārtikas atliekas no kafejnīcas

12) Zāle 

13) Koka skaidas

14) Ķieģeli

15) Alus pudele

16) Betona, ķieģeļu sajaukums

17) Jogurta glāzīte

18) Biezpiena sieriņa iepakojums

19) Avīzes

20) Auduma atgriezumi

21) Televizors



Praktiskais uzdevums
Sašķirojiet zemāk norādītos atkritumus pa veidiem (šķirošanas konteineros).

 PET pudeles

 slapjas avīzes,

 Folija

 laminētais papīrs

 vienreizējās lietošanas

plastmasas trauki

 plastmasas rotaļlietas

 polietilēna maisiņi

 stikla pudeles

 Putuplasts

 stikla burkas

 grāmatas

 burku vāciņus

 kartona kastes

 logu stiklus

 netīras konservu bundžas

 Brošūras

 spoguļu lauskas

 kafijas kārbas

 zāle

 stikla pudeles ar

etiķetēm

 medikamenti

 spuldzes

 stikla traukus

 sabojātā gala

 koka zari un lapas

 augļu atliekas

 izlietotas salvetes

 dārzeņu atliekas

 bioloģiskās autiņbiksītes

 vienreizējās lietošanas

papīra trauki

 jogurta glāzīte

 ēdienu atliekas

 ēdienu iesaiņojums



https://www.youtube.com/watch?v=oabfk7Q7G4Q&t=3s

Atkritumu šķirošana Zviedrijā

https://www.youtube.com/watch?v=As1FRhHK6Ms

Atkritumu šķirošana Vācijā

https://www.youtube.com/watch?v=As1FRhHK6Ms
https://www.youtube.com/watch?v=As1FRhHK6Ms

