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“Zaļā” saraksta atkritumu ievešana Latvijā 
 

 

Vispārīgas prasības: 
1. „Zaļā” saraksta atkritumi uzskaitīti Regulas (EK) Nr.1013/2006 III, IIIA un IIIB 

pielikumā; 

2. „Zaļā” saraksta atkritumus Latvijā var ievest izpildot Regulas (EK) Nr.1013/2006 

18.panta prasības (VII pielikums + līgums);  

3. Persona, kas organizē sūtījumus (pēc Regulas (EK) Nr.1013/2006 18.panta 1.daļas a. 

punkta) nosūtītājvalsts jurisdikcijā!!!; 

4. Atkritumus Latvijā ir atļauts ievest tikai reģenerācijai (pārstrādei); 

5. Atkritumus Latvijā aizliegts ievest apglabāšanai, arī sadedzināšanai, ja minētā darbība 

ir klasificējama kā atkritumu apglabāšana, vai ilgstošai uzglabāšanai;   

6. Reģenerācijas iekārtai (tai skaitā, pagaidu reģenerācijas iekārtām) jābūt saņemtai 

atbilstošai piesārņojošās darbības atļaujai; 

7. Ja atkritumu saņēmējs nav reģenerācijas/pārstrādes iekārtas operators, tam ir jābūt 

reģistrētam atkritumu tirgotāju un atkritumu apsaimniekošanas starpnieku reģistrā; 

8. Pārkraušanai ostā jābūt saņemtai atbilstošai piesārņojošās darbības atļaujai; 

9. Pārvadātājiem, kas nodrošina atkritumu pārrobežu sūtījuma transportēšanu no, 

piemēram, ostas uz konkrētu galamērķi Latvijā, ir nepieciešama atkritumu 

pārvadāšanas atļauja. 

 

Normatīvie akti: 
1. 2006. gada 14. jūnija Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr.1013/2006 

„Par atkritumu sūtījumiem”; 

2. Atkritumu apsaimniekošanas likums (spēkā kopš 18.11.2010); 

3. MK noteikumi Nr.1082 "Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas 

piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo 

darbību veikšanai" (spēkā kopš 04.12.2010); 

4. MK noteikumi Nr.703 „Noteikumi par atkritumu apsaimniekošanas atļaujas 

izsniegšanas un anulēšanas kārtību, atkritumu tirgotāju un atkritumu 

apsaimniekošanas starpnieku reģistrācijas kārtību, kā arī par valsts nodevu un tās 

maksāšanas kārtību” (spēkā kopš 16.09.2011); 

5. MK noteikumi Nr. 494 “Atkritumu pārvadājumu uzskaites kārtība” (spēkā kopš 

11.08.2018). 

 

Kompetentā iestāde par atkritumu pārrobežu sūtījumiem Latvijā: 

Valsts vides dienesta Centrālās struktūrvienības Vides resursu pārvaldības 

departamenta Atkritumu pārvaldības daļa ir nominēta kompetentās iestādes, par 

atkritumu sūtījumiem, funkcijas nodrošināšanai Latvijā. 

 

Valsts vides dienesta kontaktinformācija: 

Adrese: Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045 

Darba laiks: P.-Pkt 8.30-17.00 

Tālrunis: +371 67 084 200 

Fakss: +371 67 084 212 

E-pasts: vvd@vvd.gov.lv 
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Vides resursu pārvaldības departamenta kontaktpersonas: 

Departamenta direktore 
Lilija Dukaļska 

Tālr. +371 67084238 

e-pasts: lilija.dukalska@vvd.gov.lv 

Daļas vadītājs 
Atis Treijs 

Tālr. +371 67084205 

e-pasts: atis.treijs@vvd.gov.lv 

Vecākā eksperte 
Inga Seņavska 

Tālr. +371 67084224 

e-pasts: inga.senavska@vvd.gov.lv 
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Atkritumu pārvietošana, pārkraušana un pārstrāde  
 

 Pienākums Atbildīgais Informāciju nodod Piezīmes 

1. Atbilstoša piesārņojošās darbības atļauja pārkraušanai piestātnes 

operators 

kompetentajām iestādēm 

(ja nepieciešams) 

iesniegt pēc pieprasījuma 

2. Reģistrācija atkritumu tirgotāju un atkritumu 

apsaimniekošanas starpnieku reģistrā, ja atkritumu 

saņēmējs nav reģenerācijas/ pārstrādes iekārtas 

operators 

atkritumu 

tirgotājs vai 

starpnieks 

kompetentajām iestādēm 

(ja nepieciešams) 

iesniegt pēc pieprasījuma 

3. Atbilstoša piesārņojošās darbības atļauja 

reģenerācijai/pārstrādei 

iekārtas operators kompetentajām iestādēm 

(ja nepieciešams) 

iesniegt pēc pieprasījuma 

4. Līgums starp personu, kas organizē sūtījumu un 

atkritumu saņēmēju, iekļaujot Regulas (EK) 

Nr.1013/2006 18.panta 2.daļas prasības 

nosūtītājs, 

saņēmējs  

kompetentajām iestādēm 

(ja nepieciešams) 

iesniegt pēc pieprasījuma 

5. Līgums starp atkritumu saņēmēju un 

reģenerācijas/pārstrādes iekārtu (ja atšķiras), iekļaujot 

Regulas (EK) Nr.1013/2006 18.panta 2.daļas prasības 

saņēmējs, 

reģenerācijas 

iekārtas operators 

kompetentajām iestādēm 

(ja nepieciešams) 

iesniegt pēc pieprasījuma 

6. VII pielikuma aizpildīšana un pievienošana atkritumu 

sūtījumam 

nosūtītājs kompetentajām iestādēm 

(ja nepieciešams) 

iesniegt pēc pieprasījuma 

- aizpildītam, parakstītam VII pielikumam 

jābūt pieejamam visā atkritumu sūtījuma 

ceļā; 

- ja nepieciešams, 9.ailē iekļauj papildus 

informāciju par analīžu rezultātiem un VII 

pielikumam pievieno papildinformāciju 

7. VII pielikuma aizpildīšana atkritumu pārvadātājam 

pieņemot atkritumus savā valdījumā 

pārvadātājs kompetentajām iestādēm 

(ja nepieciešams) 

atkritumu pārvadātājs aizpilda VII pielikuma 

5.aili  

8. VII pielikuma aizpildīšana saņēmējam pieņemot 

atkritumus (ja tas nav reģenerētājs vai laboratorija un 

ja tas ņem savā pārziņā atkritumus pēc sūtījuma 

nonākšanas galamērķa valstī (tirgotājs/starpnieks) 

saņēmējs kompetentajām iestādēm 

(ja nepieciešams) 

saņēmējs aizpilda VII pielikuma 13.aili 
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9. VII pielikuma aizpildīšana saņemot atkritumus 

reģenerācijas iekārtā vai laboratorijā 

reģenerācijas 

iekārtas operators, 

laboratorijas 

pārstāvis 

kompetentajām iestādēm 

(ja nepieciešams) 

iesniegt pēc pieprasījuma 

- reģenerācijas iekārtas vai laboratorijas 

pilnvarots pārstāvis aizpilda VII pielikuma 

14.aili 

10. Ievesto atkritumu reģistrācija un uzskaite persona, kura 

ieved atkritumus 

reģenerācijai vai 

pārstādei; 

pārstrādes vai 

reģenerācijas 

iekārtas operators 

kompetentajām iestādēm 

(ja nepieciešams) 
- nodrošina ievesto atkritumu uzskaiti papīra 

formātā vai elektroniski; 

- aizpilda APUS pavadzīmi 3 darbdienu laikā 

pēc atkritumu sūtījuma saņemšanas 

pārstrādes vai reģenerācija iekārtā 

 

Regulas (EK) Nr.1013/2006 prasības attiecībā uz līgumiem: 
 

 Līgums starp personu, kas organizē sūtījumu un atkritumu saņēmēju, iekļaujot Regulas (EK) 1013/2006 18.panta 2.daļas prasības: 

Gadījumos, kad sūtījums vai tā reģenerācija nevar tikt pabeigta, kā tas bija plānots, vai ja sūtījums ir atzīts par nelikumīgu, personai, kas organizē sūtījumu ir 

pienākums: 

a) ņemt atkritumus atpakaļ vai nodrošināt to reģenerāciju alternatīvā veidā; un 

b) nodrošināt, ja nepieciešams, to uzglabāšanu līdz minēto darbību veikšanai. 

 

Ja persona, kas organizē atkritumu sūtījumu, nevar pabeigt atkritumu sūtījumu vai reģenerāciju (piemēram, ir maksātnespējīgs) šie pienākumi ir atkritumu 

saņēmējam. 

Līgums starp atkritumu saņēmēju un reģenerācijas/pārstrādes iekārtu (ja atšķiras), iekļaujot Regulas (EK) 1013/2006 18.panta 2.daļas prasības: 

Gadījumos, kad sūtījums vai tā reģenerācija nevar tikt pabeigta, kā tas bija plānots, vai ja sūtījums ir atzīts par nelikumīgu, atkritumu saņēmējam ir pienākums: 

a) ņemt atkritumus atpakaļ vai nodrošināt to reģenerāciju alternatīvā veidā; un 

b) nodrošināt, ja nepieciešams to uzglabāšanu līdz minēto darbību veikšanai. 

 

 
Komersantu savstarpējiem līgumiem ir jānodrošina nepārtraukta ķēde, kas nodrošina to, ka nelegāli sūtījumi (neatbilstošas 

kvalitātes atkritumi, bez atbilstošiem dokumentiem, sūtīti citiem mērķiem kā pārstrāde u.c.) var tikt atgriezti nosūtītājvalstī. 


