
Pielikums 

Ziņojumam “Būvizstrādājumu un būvniecības 
atkritumu aprites konceptuālās sistēmas 
definēšana komercsektoram un publiskajam 
sektoram Latvijā” 
 

Pašvaldību pārstāvju aptauja par 
apritīgas būvmateriālu un 
būvniecības atkritumu sistēmas 
izveidi Latvijā  

 
2022. gada decembrī Latvijas Būvuzņēmēju apvienība (LBA) aicināja pašvaldību 
pārstāvjus un iepirkumu speciālistus atbildēt uz 7 jautājumiem saistībā ar būvmateriālu 
un būvniecības atkritumu aprites sistēmas izveidi Latvijā.  

Aptauja tik veikta projekta  «Atkritumi kā resursi Latvijā – Reģionālās 
ilgtspējas un aprites veicināšana, ieviešot atkritumu kā resursu 
izmantošanas koncepciju» vajadzībām (Life, W2R IP)  (projekta kods: LIFE20 
IPE/LV/000014)  
 

  

Aptaujas mērķis bija noskaidrot publisko būvdarbu pasūtītāja viedokli un 
organizācijā esošās prakses apritīgas nekustamo īpašumu attīstīšana un projektēšanas 
sagatavošanas jeb izpētes posmos (turpmāk - izpēte).  

LBA aptaujā noskaidroja, vai organizācija būvdarbu iepirkumam paredz tos izpētes 
uzdevumus, kas sekmē aprites ekonomiku:  

(•) materiālu auditu pirms demontāžas,   
(•) būvniecības metožu izvērtējumu, lai sekmētu resursu efektīvu nojaukšanu un 
pārizmantošanu, kā arī būvniecības atkritumu apsaimniekošanu būves dzīves 
cikla beigās,   
(•) samazinātu dabas resursu izmantošanu,   
(•) veicinātu tādu materiālu un būvsistēmu izmantošanu, kur izmantotas 
pārstrādātas vai atkārtoti izmantotas komponentes,   
(•) izvērtētu būves plānojumu, lai iespējotu tās funkciju elastību (potenciālu 
lietošanas mērķa maiņu nākotnē). 
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Aptaujā piedalījās 19 respondenti1. Aptaujas anketa tika izplatīta VARAM 07.12.2022 
organizētās ikgadējās konferences par aktualitātēm zaļā publiskā iepirkuma prasībām 
būvniecībā laikā, nosūtīta LPS un atsevišķu pašvaldību pārstāvjiem.  

 

 
1 Latvijā kopumā ir 43 pašvaldības. Attiecīgi pārstāvēti ir 44,2% 
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1. jautājums. Vai Jūsu organizācija, iepērkot 
projektēšanas un /vai būvdarbu pakalpojumus vērtē 

kādu no turpmāk minētajiem aspektiem? 
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2. jautājums. Kā Jūsu organizācija pirms būvdarbu 
iepirkuma veic izpēti, kas sekmētu apritīgumu?

Organizācija veic šādu izpēti ar saviem speciālistiem
Organizācija iepērk šādu izpēti kā ārpakalpojumu
Organizācija neveic šādu izpēti
Cits atbildes variants
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Izpētes uzdevumi netiek paredzēti

Cits atbildes variants:

3. jautājums. Kurā iepirkuma posmā Jūsu organizācija 
veic  apritīgumu sekmējošo aspektu izpēti?
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Šādu speciālistu vajadzētu pasūtītāja komandā

Šāda speciālista pakalpojumus būtu jāiepērk
ārpakalpojumā pirms iepirkuma izsludināšanas

Šādas kompetences pašvaldību iepirkumos būtu
jānodrošina būvdarbu iepirkumu kompetenču

centram

Šāds uzdevums būtu jāparedz projektēšanas un /
vai būvdarbu iepirkuma TS un būtu jānodrošina

izpildītājam

Cits atbildes variants:

4. jautājums. Kā, Jūsuprāt, Jūsu organizācija visefektīvāk 
varētu nodrošināt apritīgumu sekmējošu izpēti, ja šāda 

izpēte būtu jāveic?
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5. jautājums. Kādas specifiskas prasības būvniecības 
atkritumu šķirošanai izvirzāt būvdarbu iepirkumos?

Izvirza normatīvi noteiktās

Cits: Reizēm norādam par materiālu atgriešanu pasūtītājam atkārtotai izmantosanai (piemēram aku
vāki), bet citādi atbilstoši normatīvo aktu prasībām
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7. jautājums. Ierosinājumi, komentāri vai pieredze, ar ko respondents 
vēlējies dalīties, par aprites ekonomikas ieviešanu un stiprināšanu 
jebkurā būvniecības posmā. 
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6. jautājums. Vai Jūsu organizācija tuvākā gada laikā 
plāno kādu demontāžas vai pārbūves projektu, kur 

būvgružu šķirošana un resursu atkārtota izmantošana 
varētu būt aktuāla?

Jā, plāno Nē, neplāno Cits atbildes variants:

Būvgružu utilizācija ir dārga, pārstrāde un atkārtota izmantošana vēl dārgāka un praktiski 
legāli nedarbojas. Nepieciešami daudz dokumenti, kas atkal maksā lai varētu pārstrādāt 
un atkārtoti izmantot. 

Atvieglot likumdošanas prasības būvniecības atkritumu atkārtotai izmantošanai 

Primāri jau būvprojektā jābūt iekļautam, ka pieļaujams izmantot alternatīvus materiālus. 
Tomēr nav skaidrs, kā būvgružiem izsniedz sertifikātu par atbilstību kvalitātes 
standartiem. 
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#WasteToResources 

https://www.latvijasbuvnieki.lv/ilgtspejiga-buvnieciba/life-ip/  

 

  

 

 

Projekts “Atkritumi kā resursi Latvijā – Reģionālās ilgtspējas un aprites veicināšana, ieviešot atkritumu kā resursu 
izmantošanas koncepciju" (LIFE Waste To Resources IP, LIFE20 IPE/LV/000014 tiek īstenots ar Eiropas Savienības 
LIFE programmas un Valsts reģionālās attīstības aģentūras finansiālu atbalstu. 
Informācija atspoguļo tikai autoru nostāju un viedokli, un ne vienmēr atspoguļo Eiropas Savienības vai Eiropas 
Klimata, infrastruktūras un vides izpildaģentūras  (CINEA) nostāju un viedokli. Ne Eiropas Savienība, ne finansējuma 
piešķīrējs nav atbildīgi par pausto saturu. 


