SEMINĀRA
“ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS SASNIEGUMI UN IZAICINĀJUMI”
2018. gada 6. – 7. decembrī
PROGRAMMA (05.12.18.)
2018.gada 6.decembris
Viesnīca “Promenade Hotel” (2-stāvs, Hika zāle), Vecā Ostmala 40, Liepāja
12.00 – 12.30
Dalībnieku reģistrācija, kafija
12.30 – 12.40
Semināra atklāšana
A.Ozola, G.Ansiņš, A.Priedols, N.Niedols
12.40 – 14.30
Dalībnieku prezentācijas, diskusijas:
-Aktualitātes, sasniedzamie mērķi un izaicinājumi atkritumu
apsaimniekošanas jomā (VARAM – R.Vesere)
- Nozares izaicinājumi (LASUA – J.Vilgerts)
- Atkritumu apsaimniekošanas organizēšana Rīgas pašvaldībā (Rīga E.Piņķe)
- Jūrmalas pieredze (Jūrmala - J.Lediņš)
14.30 - 15.00
15.00 – 16.30

Kafijas pauze, intervijas medijiem
Dalībnieku prezentācijas, diskusijas:
- Masas, tilpuma mērīšana, uzskaite (CleanR – G.Levics)
- Bioloģisko atkritumu šķirošana – Eco Baltia grupas pieredze (Eco Baltia
vide – A.Saulīte)
- TANA (TANA – A.Mušperts)
- Alwark (Alwark – V.Igošins)
- Unimotors (Unimotors – G.Sīmanis)

Vakara pasākumi ar ielūgumiem
18.00 – 19.00
Pirmās dienas diskusijas. Spīķeris 53 (Vecā ostmala 53, Liepāja)
19.00 – 23.00
Pirmās dienas rezultātu apkopošana. Norises vieta – pēc norādījumiem.

“ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS SASNIEGUMI UN IZAICINĀJUMI”
2018.gada 7.decembris

Viesnīca “Promenade Hotel” (2-stāvs, Hika zāle), Vecā Ostmala 40, Liepāja
9.00 – 9.30
Dalībnieku reģistrācija, kafija
9.30 – 9.45
Semināra pirmās dienas kopsavilkums
9.45 – 11.15
Dalībnieku prezentācijas, diskusijas:
- Ražotāju atbildības organizācijas. Kontrole, atbildība. (VVD, RRVP)
- Ilgtspēja iepakojuma apsaimniekošanā (LZP – L.Berga)
- Labā prakse riepu apsaimniekošanā. Latvija bez riepu krāvumiem (LRAA –
T.Lūse)
- Plastmasas atkritumu sastāvs sadzīves atkritumos, to pārstrādes iespējas un
nosacījumi (FEI – D.Āriņa, LASA – R.Bendere, D.Strode)
11.15 – 11.45
11.45 – 12.30

Kafijas pauze
Paneļdiskusija: Par Atkritumu apsaimniekošanas valsts plāna 2021-2028
izstrādi un tur iekļaujamiem aktuāliem jautājumiem.
(R.Vesere, R.Olehno, G.Kokorevičs, R.Bendere, J.Aizbalts)
Eiropas komisija ir izvirzījusi augstus standartus vides aizsardzības jomā un
atkritumu apsaimniekošanā, kas saistoši dalībvalstīm. Ir noteikti konkrēti
mērķi. Nākošā perioda valsts un reģionālajos plānos jāparedz konkrēti
pasākumi šo mērķu sasniegšanai.
Moderators: Lelde Jagmina

12.30 – 13.15

Paneļdiskusija: Par vienotu atkritumu dalītās vākšanas sistēmu.
(K.Zakulis, G.Levics, A.Markss, A.Nikolajevs, N.Cudečka-Puriņa)
Mērķis ir radīt valstī vienotu sistēmu, kuras ietvaros neatšķirtos ne dalīti
vācamo atkritumu sastāvs, kāds var tikt ievietots konteineros, ne arī konteineru
dizains. Par šo jautājumu būtu nepieciešama diskusija, kas rezultētos ar
noformulētu skaidru, saprotamu pozīciju, ziņu iedzīvotājiem- atkritumu
radītājiem.
Moderators: Kristīne Pastore

13.15 – 13.45

Semināra noslēgums

