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Atkritumu pārvadājumu uzskaites sistēmas 
regulējums

• MK noteikumi «Atkritumu pārvadājumu uzskaites kārtība» ir izskatīti
07.08.2018. MK sēdē un 10.08.2018. publicēti Latvijas Vēstnesī.

• Noteikumi stājas spēkā 11.08.2018.

• Atkritumu apsaimniekošanas likuma pārejas noteikumu 39.punkts nosaka ka ar
2018. gada 1. jūliju līdz atkritumu pārvadājumu uzskaites valsts informācijas
sistēmas izveidei atkritumu apsaimniekotāji, pārstrādes un reģenerācijas
iekārtu operatori ziņo par atkritumu pārvadājumiem Valsts vides dienestam,
nosūtot informāciju uz oficiālo elektroniskā pasta adresi.

• Attiecībā uz būvniecībā radušos atkritumu pārvadājumiem – izmaiņu nav.
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Atkritumu pārvadājumu uzskaites sistēma (1)

• Atkritumu pārvadājumu uzskaites sistēma (APUS) aptver:

• bīstamos atkritumus,

• ražošanas atkritumus,

• sadzīves atkritumus, t.sk. ražotāju atbildības sistēmās ievertos
atkritumus.

• APUS izstrāde īstenota Latvijas Vides aizsardzības fonda projekta «Bīstamo
atkritumu pārvadājumu uzskaites sistēmas paplašināšana un pilnveidošana»
ietvaros.

• Sistēmas pārzinis: Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs.
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Atkritumu pārvadājumu uzskaites sistēma (2)

APUS izmanto šādām darbībām:

• bīstamo atkritumu pārvadājumu, tajā skaitā pārstrādei vai reģenerācijai,
uzskaitei

• sadzīves vai ražošanas atkritumu pārvadājumu uz pārstrādes vai
reģenerācijas iekārtām uzskaitei

• sadzīves, ražošanas vai bīstamo atkritumu saņemšanas pārstrādei vai
reģenerācijai apliecināšanai un uzskaitei

• paziņojumiem par plānoto vai veikto sadzīves vai ražošanas atkritumu
pārvadājumu un par pārvadājamo atkritumu veidu un apjomu

• Latvijā pārstrādei vai reģenerācijai ievesto regulas Nr. 1013/2006 3. panta
2. punktā minēto atkritumu uzskaitei («zaļais saraksts»)
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http://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2006/1013/oj/?locale=LV


Atkritumu pārvadājumu uzskaites sistēma (3)

APUS lietotāji ir:

• bīstamo atkritumu radītājs, valdītājs vai apsaimniekotāji, kam nepieciešams
pārvadāt bīstamos atkritumus jeb – bīstamo atkritumu nosūtītājs

• sadzīves vai ražošanas atkritumu valdītājs, kurš veic savā valdījumā esošo
atkritumu pārvadājumus valsts teritorijā uz to pārstrādes vai reģenerācijas
vietu

• sadzīves vai ražošanas atkritumu apsaimniekotājs, kurš veic atkritumu
pārvadājumus valsts teritorijā uz to pārstrādes vai reģenerācijas vietu

• sadzīves, ražošanas vai bīstamo atkritumu pārstrādes vai reģenerācijas iekārtas
operators

• persona, kas Latvijā ieved / izved pārstrādei vai reģenerācijai regulas
Nr. 1013/2006 3. panta 2. punktā minētos atkritumus («zaļais saraksts»)
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Atkritumu pārvadājumu uzskaites sistēma (4)

APUS noteikumi neattiecas uz:

• mājsaimniecībās radītiem bīstamiem atkritumiem, kuri nav atdalīti no 
citiem mājsaimniecības atkritumiem

• dalīti savāktiem mājsaimniecības bīstamajiem atkritumiem līdz to 
nodošanas brīdim atkritumu apsaimniekotājam

• sadzīves atkritumu pārvadājumiem, kas tiek veikti no atkritumu 
savākšanas vietām uz to turpmākās pāršķirošanas vietām valsts teritorijā

• atkritumu sūtījumiem atbilstoši Regulas Nr. 1013/2006 3. panta 1. punktam 
(«dzeltenais saraksts»)

• atkritumu radītāju - fizisku personu, kas veic savu radīto atkritumu 
pārvadājumu uz atkritumu pārstrādes vai reģenerācijas iekārtu valsts teritorijā
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Atkritumu pārvadājumu uzskaites sistēma (5)

• Ja atkritumus Latvijā ieved citā valstī reģistrēts komersants, APUS pavadzīmi
aizpilda APUS lietotājs, kurš saņem atkritumus.

• Ja atkritumus no Latvijas izved, pārvadājumam aizpilda APUS pavadzīmi pēc
iespējas ne vēlāk kā trīs darba dienas pirms atkritumu pārvadājuma
uzsākšanas, bet ne vēlāk kā līdz atkritumu pārvadājuma uzsākšanai.

• Ja pārvadājumi notiek starp vienā faktiskajā adresē izvietotām atkritumu
sagatavošanas pārstrādei un atkritumu pārstrādes vai reģenerācijas iekārtām
biežāk nekā trīs reizes vienas dienas laikā, par visiem vienas dienas laikā
veiktajiem atkritumu pārvadājumiem aizpilda vienu pavadzīmi, tajā norādot
kopējo attiecīgās dienas laikā pārvadāto atkritumu daudzumu.

• Ja atkritumu radītājs - fiziska persona nogādā savus radītos atkritumus uz
atkritumu pārstrādes vai reģenerācijas iekārtu valsts teritorijā, APUS pavadzīmi
aizpilda sistēmas lietotājs trīs darba dienu laikā pēc atkritumu pārvadājuma
saņemšanas attiecīgajā pārstrādes vai reģenerācijas iekārtā.
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Atkritumu pārvadājumu uzskaites sistēma (6)

• Sadzīves vai ražošanas atkritumu valdītājs un apsaimniekotājs, kā arī bīstamo
atkritumu radītājs, valdītājs vai apsaimniekotājs aizpilda APUS pavadzīmi pēc
iespējas ne vēlāk kā 3 darba dienas pirms atkritumu pārvadājuma uzsākšanas,
bet ne vēlāk kā līdz atkritumu pārvadājuma uzsākšanas.

• Sadzīves, ražošanas vai bīstamo atkritumu pārstrādes vai reģenerācijas
iekārtas operators aizpilda APUS pavadzīmi 3 darba dienu laikā pēc atkritumu
saņemšanas.

• Sistēmas lietotājam ir tiesības mainīt ievadīto informāciju 30 dienu laikā no
datu ievadīšanas.
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Atkritumu pārvadājumu piemēri

1. Zobārstniecības kabineti (kā arī citi atkritumu radītāji), kas nodod atkritumus
apsaimniekotājiem, nav APUS lietotāji. APUS pavadzīmi aizpilda atkritumu
apsaimniekotājs – pārvadātājs, reģistrējot atkritumu nosūtītāju.

2. Fiziskas personas, kas nodod metāllūžņus, nav APUS lietotāji. Ja atkritumu
radītājs – fiziska persona – nogādā tās radītos atkritumus uz atkritumu
pārstrādes vai reģenerācijas iekārtu, APUS pavadzīmi aizpilda pārstrādes vai
reģenerācijas iekārtas operators 3 darba dienu laikā pēc atkritumu
pārvadājuma saņemšanas.

3. Ja atkritumi (piem. metāllūžņi) paredzēti izvešanai no valsts, bet nav
informācijas par to tālāko izmantošanu, APUS pavadzīmē jānorāda
«uzglabāšana».
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Paldies par uzmanību!

10


