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Mērķis: iepazistināt auditoriju ar Materiālu aprites ciklu
būvniecībā un iespējām būvniecibas atkritumu
apsaimniekošanā.
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MATERIĀLU APRITES CIKLS

Vides ministrijas KPFITehniskā eksperte

BŪVNIECīBĀ

Saturs:
Ievads
IIgstpējīga vides attistība un Materiālu aprites cikls
Būvniecības atkritumu apsaimniekošana un otrreizēja
izmantošana
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IEVADS
Materiālu aprites cikla analīze ir būtiska ilgtspējīgas
būvniecibas komponente, ar mērķi:
1) samazināt materiālu un enerģijas
resursu izlietojumu būvniecibas procesā;
1) samazināt kopējo emisiju daudzumu,
būvmateriālus izmantojot atkārtoti.
Materiālu aprites ciklu veido:
- materiālu ieguve;
- 10ģistika un instalācija;
- ekspluatācija;
- otrreizējai izmantošana un utilizācija.
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DIREKTīVA

LIKUMISKAIS

IETVARS

Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva 2008/98/EK,
19.11.2008., Par atkritumiem un par dažu direktivu atcelšanu.
Atkritumu apsaimniekošanas likums, 18.11.2010.
Ieteikumi videi draudzīgas būvniecibas veicināšanai, 22.12.2008.
Videi draudzīga iepirkuma rokasgrāmata
http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/buying

green handbook lv.pdf

15014040: Vides pārvaldība - Dzīves cikla novērtēšanaPrincipi un vērtējamā struktūra
150 14040; Vides pārvaldiba - Dzīves cikla novērtēšanaPrasibas un vadlīnijas

.1KF

2008/98/EK

Direktiva paredz dalībvalstīm izstrādāt nacionālās programmas ar
saistošiem mērķiem, lai mazinātu atkritumu daudzumu.
Eiropas Parlamentam izdevās panākt, ka direktīvā tagad iek/auti
konkrēti pārstrādes un atkārtotas izmantošanas mērķi. radus lidz
2008. gadam neparedzēja ne Eiropas Komisijas priekšlikums, ne
dalībvalstu kopējā nostāja.
5askaņā ar Direktīvu dalībvalstim jāsper nepieciešamie soji, lai
Iīdz 2020.gadam sasniegtu šādus mērķus:
- jāpārstrādā vai otrreiz jāizmanto 50% papīra, metāla un stikla
atkritumu, ko rada mājsaimniecibas un Iīdzīgi atkritumu avoti;
- jāpārstrādā vai otrreiz jāizmanto 70% nekaitīgo atkritumu,
kas rodas būvniecibas vai ēku nojaukšanas darbos.

ILGTSPĒJīGA VIDES ATIīSTīBA
EKONOMISKA ATTisTiBA

VIDES ATTīSTīBA
Ilgtermiņa
rezu!tAtl

RezuJu.tu
lzvtrt6Jums

Komforts

V8Hllba

SOCIAlA ATT/STiBA
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PRODUKTU DZīVES CIKLS

PRODUKTU IETEKME UZ VIDI

I

Aprites cikla izvērtējums (citos avotos - dzives cikls) ir
instruments, kas izvērtē produkta potenciālo vides ietekmi visā
tā aprites ciklā, uzskaitot resursu izlietojumu (izejmateriāli,
piemēram, enerģija, minerāli, ūdens) un vides emisijas (emisijas
ūdeni, gaisā un grunti).
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produkti
blakus produkti

ūdens
izejmateri~li
enerģija

emisijas gaisa
emisIJas udent
emlSllasaugsne
1
enerģija (zudumi, radiācija) t

UZSTADTļANA

-----~~
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- atjaunojamie materīālu resursi, izņemot enerģētiskos (kg);
- neatjaunojamie materiātu resursi, izņemot enerģētiskos (kg);
- atjaunojamie
enerģijas resursi (MJ);
- neatjaunojamie
enerģijas resursi (Ml);
- atjaunojamā kurināmā resursi {Ml};
- neatjaunojamā
kurināffiā resursi (Ml);
- tīrā ūdens izlietojums (ml);
. bīstamie atkritumi apglabāšanai
poligonā (kg);
• atkritumi apgJabāšanai poligonā (kg);
- radioaktīvie atkritumi apglabāšanai poligonā (kg);
- materiāli otrreizējai izmantošanai (kg);
- materiā1I pārstrādei (kg);
. materiā1i enerģijas ieguvei (piem. siltumam) (kg).
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Turklāt, papildus sekas veido neatjaunojamo resursu
samazināšanās, toksiskā ietekme uz cilvēkiem un vidi, un
bioloģiskās daudzveidibas samazināšanās .

1KG*

Nogulsnes
PelnI3.265S"10-1kg
FGD (izme~u sēra sama zin.) atlikums 466.43'10"
Notekūdeņu nogulsnes 2.2020"10.6 kg
Razolanasatkritumi
142.76'10"kg
Izdedži 308.51.10-1 kg
Kodoldegvielas atkr1tumi 64.689"10-9 kg

DETALlZETS RESURSU IZLIETOJUMS

kg

ozene precursor pOlentla!)ozona sliiņa noārdespolenciāls
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U~OAANA

No tām bistamākās ir emisijas, kuras vides neatgriezenisku vides
kaitējumu potenciālu:
1. Globālas sasilšanas potenciāls;
2. Skābās vides potenciāls (acidification);
3. Fotoķimiskās oksidēšanās potenciāls;
4. Ozona slāņa sarukšanas potenciāls

5lItumnicefekt.giles
C02 ekvivalents 194,86"10-3 kg
C0218B.91"10-3
kg
CH4 240.68.10"
kg
N201.3889"10"kg
Perfluormetāns
420.8'10-12kg
Perfluoretāns52.SS.1D-12
kg

TOPP (tropospheric

-~----~

l'------- I

Katrai produktu grupai, saskaņā ar publiski pieejamām datu
bāzēm (piem. GEMIS 4_6, www.oeko.de/service/gemis/enļ)
ir aprēķināms radito emisiju daudzums.

Katrai produktu grupai, saskaņā ar publiski pieejamām datu
bāzēm (piem. GEMIS 4_6, www.oeko.de(service/gemis/en/l
ir aprēķināms izlietojamo resursu un emisiju daudzums:

kg

I

EMISIJAS

RESURSU IZLIETOJUMS UN ATKRITUMI

Emlsljasgalsi
502 ekvivalents 473.26.10"kg
TOPP ekvivalents 607.98.10"
502143.SO"1O"kg
Nox 449.36.10-' kg
HCI12.936.1O"'kg
HF 3.0630.10-Gkg
Partlcu1ates34.S6S"10-'kg
(0448.41.10"'
kg
NMVOC 7,0629'10"
kg
H25931.4.1O'llkg
NH3173.0S'10-9kg
As (alr}395.7.1O'11kg
Cd lair) 372.1"10.11kg
Cr (airI 613.3.10.nkg
Hglair}426.4"10'1'kg
Ni {airI4.1919.10-~ kg
PAH (alrI29S.3"10'1~kg
Pb{alrl1.B901"10.9kg
PCDD{F (air) 2.112"10.I~kg

30%

70%;
2020.G.
Dlrektiva 2008~8fEK
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atkritumi

PIEMERS: MĀLA ĶIEĢEĻU RAŽOŠANA,
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PROOUKTS UN EMISIJAS

RESURSI

I

UZGlABAģANA

dati: GEMIS 4_6

gaiss 19.192.10-6 kg nepieciešamie
izejmateriāli (atjaunojamie)
biomasa 87.3rlO'12
kg nepieciešamie
izejmateriāli (atjaunojamie)
biomasa-atlikumi
620.10*1O,g TJ nepieciešamā enerģija (atjaunojamā)
biomasa-atlikumi
620.10*1O.9TJ nepieciešamā energija (atjaunojamā)
biomasa-atlikumi
136.51*1O-g kg nepieciešamie
izejmateriāli (atjaunojamie)
akmeņogles 58.101*1O.gTJ nepieciešamā
enerģija (neatjaunojamā)
9
akmeņogles 58.101*10. TJ nepieciešamā
enerģija (neatjaunojamā)
geotermālā energija 570.6*10-1STJ nepieciešamā
energija (atjaunojamā)
geotermālā energija S70.6*10'15TJ nepieciešamā
energija (atjaunojamā)
hidroenerģija 8.5626.10.9 TJ nepieciešamā
energija (atjaunojamā)
hidroenerģija 8.S626*10.9TJ patērētā energija (atjaunojamā)
metālIūžņi 108.52*10.6 kg nepieciešamie
izejmateriā1i (citi)
brūnogles (Iignits) 143.12*1O-9TJ nepieciešamā energija (neatjaunojamā)
brūnogles (1ignits) 143.12*10-9TJ patērētā energija (neatjaunojamāJ
mlneralll.3513154
kg nepieciešamie
Izelmaterlall(neatlaunoJamle)
dabasgāze 1.4S5S*1O-6TJ nepieciešamā energija (neatjaunojamā)
dabasgāze 1.4552*1O-6TJ patērētā energija (neatjaunojamā)
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dabasgāze 6.2293*10.6 kg nepieciešamie izejmateriāH (neatjaunojamie)
nemetāliskie atkritumi 123.13*10.9 kg nepieciešamie izejmateriāli (citi)
kodolenerģija 175.9r10.9TJ nepieciešamā energija (neatjaunojamā)
kodolenerģija 175.9rlO'9 TJ patērētā energija (neatjaunojamā)
nafta 153.96*10.9TJ nepieciešamā energija (neatjaunojamā)
nafta153.96*10.9TJ patērētā energija (neatjaunojamā)
nafta 6.7586.10.9 kg nepieciešamie izejmateriā1i (neatjaunojamie)
metāla rūda 357.87.10'6 kg nepieciešamie izejmateriā1i (neatjaunojamie)
papildu izejmateriāli 966.8.10.]2 TJ nepieciešamā energija (citi)
papildu izejmateriāli 966.8.1O'12TJ patērētā energija (citi)
papildu izejmateriāli 344.35.10.9 kg nepieciešamie izejmateriāli (citi)
saules energija 551.0*10.15 TJ nepieciešamā energija (atjaunojamā)
saules energija 551.0.10.15TJ patērētā energija (atjaunojamā)
atkritumi 58.705.10.9TJ nepieciešamā energija (citi)
atkritumi 58.705.10.9 TJ nepieciešamā energija (citi)
ūdens 263.21*10'] kg nepieciešamie izejmateriā1i (atjaunojamie)
vēja energija 47.09.10.12 TJnepieciešamā energija (atjaunojamā)
vēja energija 47.09.10.12TJ patērētā energija (atjaunojamā)

APRITES

1.
2,

CIKLA

ANALīZES

MĒRĶIS

Resursu izlietojuma samazināšana
Emisiju samazināšana, t.sk. materiālu transportā.

T.i, - plānojot jebkura veida projektu vai investīcijas, ar
likumdošanas, aprites cikla instrumentu
un datu bāzu
palīdzību,
projektam
jāizstrādā
vairākas
alternatīvas;
izvēloties alternatīvu, kura Aprites cikla analīzē noteiktā laika
periodā (10-50 gadi) uzrāda vismazākās emisijas, vai labāku
atjaunojamo resursu bilanci salīdzinājumā ar pārējiem.
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Ko VAR PALīDZĒT NORMATīVIE AKTI?

ESOŠIE NORMATīVIE AKTI

PIEPRASIT SKIROT UN NODOT
70% ND NEKAITTGAJIEM ATKRITUMIEM
PIEPRASIT IZMANTOT, KUR
TAS TEHNOLOĢISKIIESP~JAMS

Ieteikumi videi draudzīgas būvniecības veicināšanai, 22.12.2008.,
ar Zalā iepirkuma rekomendācijām - rekomendē noteikt
būvniecības procesam detalizētas atkritumu apsaimniekošanas
un otrreizējas izmantošanas prasības.

OTRREIZ~JO
IZEJVIELU TIRGUS
• KOKSNE, D~ĻI
• AKMENS
• METALS
• ĶIEĢEĻI, BETONS, APMETUMS
• ENERĢIJAS ATKRITUMI

.CEĻU BŪVE
• POllGONI, PAMATNES
• LABIEKARTOJUMS
• SKAIDAS, MAKULATŪRA U.C .
• STIKLA pARSTRADE
• KOMPOZITIE MATERIAlI

1.p;••"""''''"S."''H.<U ••••••''I>.,Ot>d.

01.Il-l0JO.

""","''''I<t>ptoļ

P.15

•• ,,,,"

Vode<

"""i

Atkritumu apsaimniekošanas likums, 18.11.2010. - sniedz
vispārīgu regulējumu atkritumu apsaimniekošanai.

ZAĻAIS IEPIRKUMS - ATKRITUMU SAIMNIECīBA

Reģionālie atkritumu apsaimniekošanas plāni - nosaka prasības
savākšanai, šķirošanai, uzglabāšanas laukumu izveidei .
Pašvaldību saistošie noteikumi - nosaka kārtību un apjomu, kādā
būvniecības atkritumi nododami pārstrādei.

REĢIONĀL1E PLĀNI

Rekomendē katrā būvniecības projektā noteikt:
1. Prasibas otrreiz izmantojamo materiālu un atkritumu uzglabāšanai;
2. Prasibas nepārstrādājamo atkritumu un pārstrādājamo
iekārtu uzglabāšanai;
3. Prasibas organisko atkritumu kompostēšanai
4. Prasibas būvlaukuma atkritumu pārvaldibai:
. Būvuzņēmējam samazināt un pārstrādāt būvniecības
atkritumus, vismaz 70% apjomā pēc svara;
. Ligums par būvniecibas atkritumu savākšanu, pārkraušanu, šķirošanu, un
uzglabāšanu tam paredzētā laukumā
. Ligums par būvniecības atkritumu nogādi, pie.ņemšanu un apglabāšanu
speciālā poligonā
. Atkritumu pārvadāšanas atJauja regulārlem pārvadājumiem
. Prasibas otrreiz izmantojamo konteineru izmantošanai
. Prasiba būvmateriālu piegādātājiem pieņemt atpaka] un otrreiz izmantot
būvmateriālu iepakojumu.
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PAŠVALDīBU NOTEIKUMI

PAŠVALDīBU NOTEIKUMI
Būvniecibas atkritumu apsaimniekošanas
noteikumi,
RīgasDomes SaistošieNoteikumi Nr. 36. 22.10.2002.
... izsniedzot

arhitektūras

būvniecības

atkritumi

jāieraksta

paredzamais

Lai nodrošinātu

un plānošanas

obligāti

būvniecihas

būvniecības

uzdevumu,

nododami

pārstrādei

atkritumu

atkritumu

tajā jānorāda,

ka

un ka būvprojektā

apjoms (m3).

kvalitatīvu

pārstrādes

procesu,

būvniecihas atkritumu ipašniekam tie jāsašķiro šādi:
jāatdala pārējie sadzīves atkritumi un bīstamie atkritumi, tajā skaitā
azbests;
- betona un dzelzsbetona konstrukcijas llielākas par 100x70cm,
biezums lidz 30 cm; no 30 cm Iīdz 70 cm; biezums lielāks par 70 cm)
- betona un dzelzsbetona konstrukcijas (Iielākas par lOOx70 cm,l. kā ari
visas T veida un duhultās T veida sijas;
4

ATKRITUMU

... visu veidu būvniecības atkritumi (mazāki par lOOx70x30 cmļ, šķirojami
sekojošā veidā:
I grupa:
~ceju būves un ēku nojaukšanas atkritumi - betona un dzelzsbetona
konstrukcijas, betons, ķieģeli, flīzes, keramika un ģipša materiāli;
- keramikas izstrādājumu, ķieģeJu, flīžu un būvmateriālu ražošanas
atkritumi;
~cementa, kaJķu un ģipša, kā ari no tiem izgatavoto priekšmetu ražošanas
atkritumi;
II grupa:
~ielu uzlaušanas atkritumi - cietie atkritumi (cements kopā ar saistvielām,
bitums), kas rodas, uzlaužot vai atjaunojot ielu segumu;
III grupa:
~izraktā zeme - būvniecības laikā noraktā augsne, mākslīgi uzbērumi vai
izraktā zeme, kas šajā vietā vairs nav izmantojama.

KĀ ŠĶIROT CELTNIECīBAS ATKRITUMUS?

APJOMA SAMAZINĀŠANA

1) Aprēķinat nepieciešamo materialu
daudzumu, cik vien precīzi
iespējams;
2) Celtniecības materialus var
iegadaties ari vietas, kur tirgo
otrreiz Iietojamos materialus;
3) Sķirotvisus būvniecības
atkritumus, tas ietaupīs ari
atkritumu apsaimniekošanas
izmaksas;
4) Ievietot celtniecības atkritumus
konteinera, ko var noīrēt un
transportēl.

- Atsevišķi savākt neimpregnētos,
nekrāsotos koksnes atkritumus.
- Jauktie koksnes atkritumi, piemēram
pārklāti un krāsoti materiā1i tiek
dedzināti energijas ražošanas rūpnīcās
- Lielgabarīla metāla konstrukcijas
jānogādā reģionālajos savākšanas
punktos.
-Zemi, akmeni u.c. Iīdzīgus atkritumus
var izmantot labiekārtošanai, vai vest uz
pašvaldibas izgāztuvēm vai atkritumu
pieņemšanas punktiem pēc šķirošanas
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Plakšņu stikls
šķirot konteinerā

. Atsevišķi šķirot visus minerālatkritumus,
izstrādājumus,

ķieģeJus, keramikas

piemēram,

cementa

- Enerģljas atkritumi ir plastmasa, papirs, kartons, aizsargpapirs,
polistirēns; materiāli nedaudz atšķiras katrā valsts regionā.
PVC netiek uzskatits par enerģijas atkritumiem.
- Atkritumi, ko nevar pārstrādāt,
tiek uzskatiti par jauktajiem
būvgružiem,

piem. siltumizolācijas

caurules un koks ar vairākkārtēju
atkritumi

Metāla loksnes
šķirot konteinerā

un gipša izstrādājumus.

un PVC materiāli

krāsas pārklājumu),

tapetes un
Enerģijas atkritumi
nekrāsots koks

(gridu segums,

uzkopšanas

un plākšņu stikls .

. Plākšņu stiklu lielos daudzumos
8īstamie atkritumi:

var ievietot konteineros

pārstrādei.

Krāsas, lakas, Iīmes, izolācijas materiā1i un šķīdinātāji.
Ķieģelus izmantot
rekonstrukcija
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Mūsu

IESPEJAS

- Kompetenti izmantojot LR likumdošanu, un Eiropas Komisijas
rekomendācijas būvniecibai un atkritumu apsaimniekošanai,
noteikt stingrākas prasibas būvniecibas atkritumu šķirošanai, un
otrreizējai izmantošanai;
-Sniegt uzņēmējiem atbalstu pārstrādes un otrreizējas
izmantošanas uzņēmējdarbibas uzsākšanai vai stimulēšanai;
- Atbalstit pētījumus, kuri veicina plašāku otrreizējo materiālu
izmantošanu Latvijā;
- Atbalstit emisiju samazināšanu transportā, dodot priekšroku
vietējiem ražotājiem;
- Rūpigi izvērtēt vides un infrastruktūras projektu būvniecibas
dajas ietekmi uz vidi; panākot minimālu resursu patēriņu un
emisiju samazinājumu ilgtermiņā.

Izmantotie avoti:
Ieteikumi videi draudzigas būvniecibas veicināšanai.
Videi draudziga iepirkuma rokasgrāmata
Būvniecibas atkritumu apsaimniekošanas noteikumi,
Rigas Domes Saistošie Noteikumi Nr. 36. 22.10.2002.
Zemgales reģionālais atkritumu apsaimniekošanas plāns
http:((atkritumi.lv(akt!.php?region=6&kid=19
www.l-t.Iv
IBO, The Austrian institute for Heaithy and Ecological Building
Global Emission Modei for Integrated Systems (GEMIS)
Version 4.6 (http:((www.oeko.de(service(gemis(en()

Paldies par uzmanību!

www.passivehouse.lv
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