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Ministru kabineta noteikumi Nr.598

Rīgā 2011.gada 2.augustā (prot. Nr.46 26.§)

Noteikumi par atkritumu dalītu savākšanu, sagatavošanu atkārtotai 
izmantošanai, pārstrādi un materiālu reģenerāciju 

Izdoti saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 
20.panta ceturto, piekto un septīto daļu

1. Noteikumi nosaka:  
 
1.1. atkritumu kategorijas un termiņus, kādos pašvaldības sadarbībā ar atkritumu apsaimniekotājiem,
kas izraudzīti atbilstoši normatīvajiem aktiem par atkritumu apsaimniekošanu, organizē sadzīves
atkritumu, tai skaitā papīra, metāla, plastmasas un stikla atkritumu, dalītu savākšanu pašvaldību
administratīvajās teritorijās;  
 
1.2. atkritumu sagatavošanas atkārtotai izmantošanai, pārstrādes un materiālu reģenerācijas mērķus; 
 
1.3. atkārtoti izmantojamu, pārstrādājamu vai reģenerējamu, tajā skaitā izrakto tilpju aizpildīšanai
izmantojamu, būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumu veidus, minēto atkritumu atkārtotas
izmantošanas, pārstrādes vai materiālu reģenerēšanas apjomu un termiņu. 

2. Pašvaldība sadarbībā ar atkritumu apsaimniekotājiem, kas izraudzīti atbilstoši normatīvajiem
aktiem par atkritumu apsaimniekošanu, organizē sadzīves atkritumu dalītu savākšanu savā
administratīvajā teritorijā atbilstoši atkritumu apsaimniekošanas valsts plānam, atkritumu
apsaimniekošanas reģionālajiem plāniem un normatīvajiem aktiem par atkritumu savākšanas,
šķirošanas un bioloģiski noārdāmo atkritumu kompostēšanas vietām, līdz 2014.gada 31.decembrim
izveidojot dalītas savākšanas sistēmu šādu atkritumu kategorijām:  
 
2.1. papīru saturoši atkritumi;  
 
2.2. metālus saturoši atkritumi;  
 
2.3. plastmasas saturoši atkritumi;  
 
2.4. stiklu saturoši atkritumi. 

3. Atkritumu apsaimniekotāji, kuri sagatavo atkritumus atkārtotai izmantošanai un pārstrādā tos, līdz
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2019.gada 31.decembrim nodrošina atkritumu (īpaši sadzīvē radušos papīru, metālu, plastmasu un
stiklu saturošu atkritumu) sagatavošanu atkārtotai izmantošanai un pārstrādi 50 % apmērā (pēc
svara). 

4. Komersanti, kuru saimnieciskās darbības rezultātā rodas būvniecības un būvju nojaukšanas
atkritumi, kas nav bīstami atbilstoši normatīvajiem aktiem par atkritumu klasifikatoru un īpašībām,
kas padara atkritumus bīstamus, nodrošina, ka līdz 2019.gada 31.decembrim 75 % (pēc svara) no
radītajiem būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumiem tiek atkārtoti izmantoti un pārstrādāti vai
tiek veikta minētajos atkritumos esošo materiālu reģenerācija, tai skaitā izmantošana izrakto tilpju
aizpildīšanai. 

5. Būvniecības un būvju atkritumos esošo reģenerēto materiālu daudzumu nosaka, izmantojot datus
par šo noteikumu pielikumā minētajiem atkritumu veidiem. 

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu 

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 2008.gada
19.novembra Direktīvas 2008/98/EK par atkritumiem un par dažu direktīvu atcelšanu. 

Ministru prezidenta vietā – tieslietu ministrs, 
iekšlietu ministra pienākumu izpildītājs A.Štokenbergs 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs R.Vējonis

Pielikums 
Ministru kabineta 

2011.gada 2.augusta 
noteikumiem Nr.598

Reģenerēto būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumu daudzuma aprēķinā 
ietveramie atkritumu veidi 

Reģenerēto būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumu daudzuma aprēķinā ietver:  
 
1. Būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumus, kuri apzīmēti ar kodiem 17 01 01, 17 01 02, 17 01
03, 17 01 07, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 03 02, 17 04 01, 17 04 02, 17 04 03, 17 04 04, 17 04
05, 17 04 06, 17 04 07, 17 04 11, 17 05 08, 17 06 04, 17 08 02, 17 09 04 atbilstoši normatīvajiem
aktiem par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kas padara atkritumus bīstamus.  
 
2. Atkritumus, kuri radušies būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumu mehāniskās apstrādes
rezultātā un kuri apzīmēti ar kodiem 19 12 01, 19 12 02, 19 12 03, 19 12 04, 19 12 05, 19 12 07, 19
12 09 atbilstoši normatīvajiem aktiem par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kas padara atkritumus
bīstamus. 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs R.Vējonis
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