
Pārskats par saražotā, importētā un izlietotā iepakojuma veidiem 
 un resursu atgūšanas apjomu 2010. gadā 

 
Šajā pārskatā ir apkopoti dati par Latvijā saražotā, importētā un izlietotā iepakojuma 

savākšanas un resursu atgūšanas apjomu un veidiem 2010.gadā. Likumdošanas un normatīvie 
akti, uz kuru pamata tiek apkopota informācija par iepakojumu: 
 

- “Iepakojuma likums” (ar Grozījumiem 26.05.2011.); 
 
-  Ministru kabineta 2010.gada 19.oktobrī noteikumi Nr.983 „Noteikumi par visa 

izlietotā iepakojuma reģenerācijas procentuālo apjomu (īpatsvaru) un termiņiem, reģistrēšanas 
un ziņojumu sniegšanas kārtību un veidlapu paraugiem, prasībām, kas komercsabiedrībai 
jāizpilda, lai tā tiktu reģistrēta kā iepakojuma apsaimniekotājs, iepakojuma definīcijas 
kritēriju piemērošanas piemēriem un izņēmumiem attiecībā uz smago metālu saturu 
iepakojumā” 

 
Likumdošanā noteiktās prasības attiecas uz: 
 

- iepakojumu, kuru ražo Latvijā un iepakojumu, kuru izmanto Latvijas teritorijā 
neatkarīgi no tā izcelsmes, iepakošanas un patērēšanas vietas, kā arī uz 
izlietoto iepakojumu; 

- iepakojuma ražotāju (arī importētāju), iepakotāju, pārdevēju, iepakojuma 
apsaimniekošanas uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību), kā arī uz valsts un 
pašvaldību institūcijām. 

 
Nozīmīgākie procesi, kuri jāņem vērā, aprēķinot pārstrādātā un reģenerētā izlietotā 
iepakojuma daudzumus un normas ir:  
 

• izlietotā iepakojuma pārstrāde — process, kurā no izlietotā iepakojuma vai 
iepakojuma materiāla iegūst to pašu materiālu vai citus materiālus, izņemot enerģiju, 
ko iegūst, izlietoto iepakojumu vai iepakojuma materiālu sadedzinot; 

• reģenerācija — process, kurā no izlietotā iepakojuma vai iepakojuma materiāla iegūst 
otrreizējās izejvielas vai enerģiju. 

 
 

Salīdzinot 2010. gada radīto izlietotā iepakojuma apjomu ar 2009. gadu, tas ir 
pieaudzis par 21 538 t (12%). No Latvijā reģistrētajām izlietotā iepakojuma apsaimniekošanas 
organizācijām par 2010. gadu ziņojumus par izlietotā iepakojuma savākšanas un resursu 
atgūšanas apjomiem un veidiem iesniegušas 7 organizācijas (SIA “Latvijas Zaļā josta”, A/S 
“Latvijas Zaļais punkts”, A/S „Grīziņkalns”, A/S “Latvijas zaļais elektrons”, SIA „MP 
Tehnoloģijas”, SIA ”Dova”, SIA”Dars 2000”). Datus par iepakojumu 2010.g. iesniedza 209 
uzņēmumi, kas paši apsaimnieko savu izlietoto iepakojumu. Salīdzinājuma ar 2009.g. šādu 
uzņēmumu skaits ir samazinājies. 

 
Iepakojuma aprites uzskaite pa materiālu veidiem, kā arī izlietotā iepakojuma 

pārstrādes un reģenerācijas apjomi doti 1. tabulā.  
 
 
 
 
 
 



1.tabula 
 

Izlietotā iepakojuma savākšanas un resursu atgūšanas apjomi un veidi 2010. gadā, kas 
uzskaitīti atbilstoši MK noteikumiem Nr. 983 

 

 
Latvijā 2010. gadā no pārstrādāto izlietoto iepakojumu apjoma dominē pārsvarā 

pārstrādāšana Latvijas teritorijā vai izlietotā iepakojuma nosūtīšana pārstrādāšanai uz 
citām valstīm.  

2. tabula 
Reģenerāciju normu izpilde 2010. gadā 

 
Iepakojuma materiāla 

veids 

MK not. 983 noteiktās 
reģenerācijas normas 

uz 31.12.2010. (%) 

Reģenerāciju normu izpilde, 
atbilstoši iesniegtiem 

pārskatiem (%) 

Normu izpilde  
(%) 

Papīrs, kartons 77 78.60 +1.6 
Plastmasa 35 36.39 +1.39 

Metāls 44 78.48 +34.48 
Stikls 50 50.31 +0.31 
Koks 26 40.56 +14.56 

Kopā visiem 
materiāliem 54 55.49 +1.49 

 
2. tabulā uzrādītie procentuālie lielumi ir aprēķināti šādi: 
Kopējais reģ. % = (Pārstrādāts, reģenerēts, sadedz. kopā Latvijā + Pārstrādei nosūtīts + 
Reģenerācijai nosūtīts)/ Radītais izlietotais * 100 
 

Pēc apkopotiem datiem Latvija izpilda noteiktās normas, bet jāņem vērā, ka viss 
radītais izlietotais iepakojums netiek uzskaitīts, tāpēc, ziņojot Eiropas Komisijai, ir 
jānovērtē arī neapzinātā radīta izlietotā iepakojuma daļa. 

 
 
Pārskatu sastādīja: 
LVĢMC Ķīmisko vielu un bīstamo atkritumu nodaļa 
Intars Cakars 
e-pasts: intars.cakars@lvgmc.lv 
tel. +371 67032034 

Materiāli 
Radītais 

izlietotais 
(t) 

Atkārtoti 
izmantot

ais (t) 

Iepakojums, kas apsaimniekots Latvijas 
Republikas teritorijā  

Izlietotais 
iepakojums, kas 
nosūtīts uz citām 

valstīm 

Pārstrād
āts (t) 

Reģener
ēts (t) 

Sadedzi
nāts ar 
enerģija
s atguvi 
(t) 

Pārstrādāts, 
reģenerēts, 

sadedz. 
kopā (t) 

Pārstrād
ei (t) 

Reģene
rācijai, 
sadedzi
nāšanai 

(t) 
Stikls 48871.19  17055.06   17055.06 7533.19  
Plastmasa 32978.98 6.96 3419.08 3607.92 0.24 7027.24 4916.82 55.45 
Papīrs, 
kartons 59714.19 154.96 11895.87 13.74 11.28 11920.89 35015.89 0.42 

Metāls 10163.32 1.00 5347.63 949.29 0.18 6297.10 1669.66 9.36 
Koks 48927.73 245.55 15505.31 18.27 4238.58 19762.17 0.00 85.11 
Citi 0.15        

Kopā 200655.56 408.47 53222.96 4589.22 4250.27 62062.45 49135.56 150.33 


