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“Zaļā” saraksta atkritumu izvešana no Latvijas  
 

Vispārīgas prasības: 

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

pielikumā; 

2. „Zaļā” saraksta atkritumus reģenerācijai no Latvijas uz ESAO
1
 Lēmuma valstīm 

un citām Eiropas Savienības dalībvalstīm var izvest, izpildot Regulas (EK) 

Nr.1013/2006 18.panta prasības (VII pielikums + līgums), ja galamērķa valstī nav 

noteikts citādi; 

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

punkts) nosūtītājvalsts jurisdikcijā!!!; 

4. Persona, kas organizē sūtījumu var būt sākotnējais/jaunais atkritumu radītājs, 

reģistrēts atkritumu tirgotājs/atkritumu apsaimniekošanas starpnieks vai 

atkritumu savācējs (ar atbilstošu atkritumu apsaimniekošanas atļauju); 

5. Reģenerācijas darbībām paredzēto atkritumu sūtījumu gadījumā uz valstīm, kas 

nepiemēro ESAO Lēmumu, komersantam pirms sūtījuma jānoskaidro, kādas 

kontroles procedūras attiecīgā galamērķa valsts piemēro (saskaņā ar Regulu (EK) 

Nr.1418/2007). 

 

Noderīga informācija: 

 Sīkāka informācija meklējama Korespondentu vadlīnijās Nr. 10 par nebīstamo 

atkritumu pārrobežu sūtījumiem, kas satur noderīgu informāciju gan par VII pielikumā 

norādāmo informāciju, gan līguma, kas noslēgts starp atkritumu nosūtītāju un saņēmēju, 

paraugu. 

 

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

„Par atkritumu sūtījumiem”; 

2. 2007.gada 29.novembra Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 

1418/2007 „Par Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (EK) Nr. 1013/2006 III vai 

IIIA pielikumā uzskaitītu dažu atkritumu eksportu reģenerācijai uz valstīm, uz 

kurām neattiecas ESAO Lēmums par atkritumu pārrobežu pārvietošanas 

kontroli”;  

3. 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); 

4. 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); 

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

11.08.2018). 

 

 

 

                                                 
1
 Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (OECD – Organisation for Economic Co-operation and 

Development) 

http://ec.europa.eu/environment/waste/shipments/pdf/correspondents_guidelines10_en.pdf
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Atkritumu eksports uz valstīm, kuras nepiemēro ESAO lēmumu (Regula (EK) 

Nr.1418/2007):  

1. „Zaļā” saraksta atkritumu sūtījumi uz valstīm, kas nepiemēro ESAO lēmumu, ir 

atļauti atkarībā no to veida un īpašībām, kā arī no kontroles procedūrām, kādas 

attiecīgā galamērķa valsts piemēro:  

a. aizliegums; 

b. iepriekšējas rakstiskas paziņošanas un piekrišanas procedūra (paziņojums, 

notifikācija);  

c. bez kontroles galamērķa valstī (VII pielikums + līgums); 

d. kontroles procedūras saskaņā ar galamērķa valsts tiesību aktiem (VII 

pielikums + nacionālās prasības). 

 

2. ESAO lēmuma valstis – ASV, Austrālija, Austrija, Beļģija, Čehija, Čīle, Dānija, 

Dienvidkoreja, Francija, Grieķija, Igaunija, Islande, Itālija, Īrija, Izraēla, Japāna, 

Jaunzēlande, Kanāda, Lielbritānija, Luksemburga, Meksika, Nīderlande, 

Norvēģija, Polija, Portugāle, Slovākija, Slovēnija, Somija, Spānija, Šveice, Turcija, 

Ungārija, Vācija, Zviedrija, Lietuva, Latvija.  

 

Atkritumu sūtījumi apglabāšanas nolūkā: 

1. Atkritumu sūtījumi apglabāšanas darbībām uz valstīm, kas nepiemēro ESAO 

lēmumu, ir aizliegti; 

2. Atkritumu sūtījumi apglabāšanas darbībām uz Eiropas Savienības dalībvalstīm un 

ESAO lēmuma valstīm var notikt, piemērojot iepriekšējas rakstiskas paziņošanas 

un piekrišanas procedūru saskaņā ar Regulas (EK) Nr.1013/2006 3.panta 1.punktu 

un, ja galamērķa valsts nav noteikusi aizliegumu.  

 

Kompetentā iestāde par atkritumu 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 
 

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. Reģistrēts atkritumu tirgotājs/atkritumu 

apsaimniekošanas starpnieks, atkritumu radītājs 

vai licencēts jaunais radītājs, licencēts atkritumu 

savācējs 

komersanti kompetentajām iestādēm 

(ja nepieciešams) 

iesniegt pēc pieprasījuma 

2. 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 

3. VII pielikuma aizpildīšana un pievienošana 

atkritumu sūtījumam, ja nav noteikts citādi 

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 

4. VII pielikuma aizpildīšana atkritumu 

pārvadātājam pieņemot atkritumus savā valdījumā 

pārvadātājs kompetentajām iestādēm 

(ja nepieciešams) 

atkritumu pārvadātājs aizpilda VII pielikuma 

5.aili  

5. 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 

6. VII pielikuma aizpildīšana saņemot atkritumus 

reģenerācijas iekārtā vai laboratorijā 

pārstrādes iekārtas 

operators, 

laboratorijas 

pārstāvis 

kompetentajām iestādēm 

(ja nepieciešams) 

iesniegt pēc pieprasījuma 

- reģenerācijas iekārtas vai laboratorijas 

pilnvarots pārstāvis aizpilda VII 

pielikuma 14.aili 

7. Izvesto atkritumu reģistrācija un uzskaite persona, kura izved 

atkritumus 

kompetentajām iestādēm 

(ja nepieciešams) 

aizpilda APUS pavadzīmi, ja iespējams, ne 

vēlāk kā 3 darbdienas pirms atkritumu 

sūtījuma uzsākšanas, taču ne vēlāk kā līdz 

atkritumu sūtījuma uzsākšanai 



 

Atkritumu sūtījumu procedūra 

Zaļā saraksta atkritumu izvešana no Latvijas 

Vides resursu pārvaldības departaments 

Atkritumu pārvaldības daļa 
No 2/2018 

 

 

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

 Līgums starp personu, kas organizē sūtījumu un atkritumu saņēmēju, iekļaujot Regulas (EK) Nr.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 iekārtu (ja atšķiras), iekļaujot Regulas (EK) Nr.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 atkritumu sūtījumi 

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

nosūtītājvalstī. 

 
 

  


