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Saturs 

• Kick-off uzsākšanas 

sanāksme 

• Tuvākās plānotās aktivitātes 

• Reģionālo iesaistīto pušu 

tikšanās 

Plastmasas atkritumu ražošanas un piesārņojuma 

ierobežošana ES 

Plašais dabas piesārņojums ar plastmasas atkritumiem pieprasa ES 

reģionu rīcību, lai risinātu šī piesārņojuma radītās aizvien 

pieaugošās sabiedrības veselības problēmas un ietekmi uz vidi. 

PLASTECO projekta mērķis ir atbalstīt projektā pārstāvētos reģionus 

pieredzes apmaiņā, veicināt ES plastmasas stratēģijas nosacījumu 

īstenošanu, un sasniegt izvirzītos mērķus vides aizsardzības, resursu 

efektivitātes palielināšanas, ietekmes uz veselību samazināšanas un 

inovatīvu risinājumu veicināšanā.  

PLASTECO projektā plānotās rīcības 

▪ Plastmasas pārstrādes ekonomikas un kvalitātes uzlabojumi 

(atkritumu apsaimniekošanas plāni, publiskais iepirkums utt.). 

▪ Plastmasas atkritumu ražošanas un piesārņojuma mazināšana, 

izmantojot reģionālās plānošanas stratēģijas un sabiedrības 

izpratnes veidošanu un informēšanu. 

▪ Investīciju un inovāciju veicināšana cirkulārās aprites 

risinājumiem (atkritumu sadedzināšanas izmaksu 

palielināšana, finansējuma samazināšana plastmasas 

ražošanai,  plastmasas pārstrādes stimulēšana). 
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Ziņu lapa 

PLASTECO KONSORCIJS 
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Projekta PLASTECO uzsākšanas sanāksmi vadīja projekta vadošais partneris Rethymno pašvaldība, Krētā, 2019. gada 

10. un 11. oktobrī. Partneri izskatīja projekta tematiskos, finanšu un vadības jautājumus, sniedza prezentācijas par 

kopīgiem pētījumiem un analīzēm, aktivitātēm ieinteresēto personu politikas veidošanai, informāciju par tuvākajiem 

starpreģionu semināriem un mācību vizītēm, kā arī komunikācijas un informācijas izplatīšanas plānošanu un projektu 

vadības jautājumiem.  

Uzsākšanas sanāksme partneriem sniedza iespēju iepazīties ar dažādiem projekta aspektiem un dalīties pieredzē šādās 

tēmās:  

▪ ilgtspējīga attīstība;  

▪ atkritumu apsaimniekošana; 

▪ cirkulārās aprites ekonomika. 

PLASTECO partneri nākamreiz tiksies 2020. gada maijā Bavārijā, Vācijā. 

PLASTECO PROJEKTA UZSĀKŠANAS SANĀKSME 
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PLASTECO projektā paredzētās kopīgās 
tematiskās analīzes veicinās zināšanu 
apmaiņu starp partneriem. Aktivitātes plānots 
veikt projekta īstenošanas pirmajā gadā. 

Šīs analīzes mērķis ir izpētīt teritoriāli specifiskus ekonomiskos un sociālos šķēršļus, kas kavē pāreju uz jaunu 

“plastmasas ekonomiku” PLASTECO projekta reģionos, un ziņot par galvenajiem faktoriem, kas varētu šādu pāreju 

veicināt. Balstoties uz izstrādātu metodoloģiju un instrumentiem, partneri šim nolūkam veiks datu ievākšanu par savu 

reģionu, apkopojot specifisku informāciju  par: 

▪ Vērtību ķēdes atkarība no plastmasas ražošanas un patēriņa modeļiem; 

▪ Sabiedrības uztvere, attieksme un jutīgums pret plastmasas piesārņojumu un šķēršļi uzvedības izmaiņām;  

▪ Teritoriālo valsts iestāžu gatavība veicināt vienreiz lietojamo plastmasu izskaušanu. 

 

 

Datu vākšanas procesā iegūtie dati tiks apkopoti un analizēti, lai identificētu jautājumus, kas kopīgi jārisina projekta 

laikā, to risināšanai izstrādājot katram partnerim specifisku darbību plānu.  

 

PLASTECO partneri saņems metodoloģiju un instrumentus, kuru mērķis ir apkopot, sistemātiski pārskatīt, analizēt un 

salīdzināt politikas, kas veicina un atbalsta atkritumu apsaimniekošanas ekosistēmu rašanos un darbību, koncentrējas 

uz plastmasas savākšanu, atdalīšanu, pārstrādi un atkārtotu izmantošanu (ieskaitot neapstrādāta plastmasa sekundāro 

tirgu radīšanu un stimulēšanu). 

Visi partneri noteiks teritoriālo politiku attiecībā uz plastmasas atkritumu atdalīšanas, šķirošanas un pārstrādes 

metodēm, ieskaitot centienus atdalīt atkritumus to rašanās vietā. 

Pēc šī procesa posma tiks sagatavots nobeiguma ziņojums, kura mērķis ir sniegt partneriem noderīgu informāciju 

atkritumu apsaimniekošanas plānu pārskatīšanai, investīciju vadīšanai un izaugsmes stimulēšanai, paplašinot atkritumu 

apsaimniekošanas nozari. 

TURPMĀKĀS 

AKTIVITĀTES 
 

ŠĶĒRŠĻI ILGTSPĒJĪGAI PLASTMASAS ATKRITUMU 

RAŽOŠANA UN PATĒRĒŠANAI  

 

ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS 

POLITIKAS ANALĪZE 
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Šīs analīzes mērķis ir noteikt visefektīvākos pārbaudītos pasākumus, lai ierobežotu atkritumu daudzumu ūdens 

ekosistēmās un atvieglotu atkritumu savākšanu, kā arī izvērsti pētīt dažādas cilvēku darbības jomas, kas saistītas gan ar 

atkritumu rašanos, gan novēršanu. 

 

Šīs aktivitātes īstenošana sastāv no trim galvenajiem posmiem, kuru rezultātā tiek sagatavots aktivitātes gala nodevums 

“Ziņojums par pasākumiem, lai ierobežotu ūdens atkritumus un atvieglotu sakopšanas pasākumus”. Biedrība “Baltijas 

krasti” kā aktivitātes vadītājs izstrādās metodiskās vadlīnijas un instrumentus partneriem, lai noteiktu visefektīvākos 

pierādītos pasākumus atkritumu daudzuma samazināšanai ūdens ekosistēmās un atvieglotu atkritumu savākšanu. 

 

Pēc metodiskās bāzes saņemšanas visi partneri apkopos pieejamos datus un sniegs teritoriālu informāciju par esošajiem 

pasākumiem atkritumu daudzuma samazināšanai  ūdens ekosistēmās un esošā piesārņojuma attīrīšanai, apmainoties 

ar pieredzi par visiem attiecīgajiem tēmas aspektiem (cieto atkritumu apsaimniekošana, izglītošana/izpratnes 

veicināšana, piesārņojuma attīrīšana, bioloģiski noārdāms iepakojums). Kā trešais un pēdējais šīs darbības solis 

paredzēts partneru ieguldījuma apkopojums, ko veiks Biedrība “Baltijas krasti”, sīki izstrādājot politikas uzlabojumus, 

kas nepieciešami katram aspektam, balstoties uz partneru vajadzībām un līdzšinējo progresu. 

 

PASĀKUMI ATKRITUMU DAUDZUMA 

SAMAZINĀŠANAI ŪDEŅOS 
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RETHYMNO izstrādās un izplatīs vadlīnijas (iekļaujot informāciju par procedūrām un procesiem, apspriežamām tēmām 

un politikām), lai palīdzētu partneriem organizēt ieinteresēto pušu grupu sanāksmes vienotā formātā un harmonizētu 

iegūto informāciju pieredzes apmaiņas līmenī.   

Vadlīnijās tiks iekļauts: 

▪ Saprātīgi sasniedzamu mērķu kopums, kas jāīsteno sanāksmes laikā;  

▪ Ieinteresēto pušu grupu un partneru izvēles kritēriji; 

▪ Funkcionālas un operatīvas darba kārtības izstrāde noteiktu mērķu sasniegšanai; 

▪ Instrukcijas, kā sagatavoties sapulcei, vienlaikus sniedzot arī padomus loģistikas prasību pārvaldībai; 

▪ Kvalitātes nodrošināšanas plāns, kas veicina sapulču efektīvu uzraudzību, novērtēšanu un dokumentēšanu. 

 

Visi partneri organizēs savas tikšanās iespējami drīzākā laikā. Tas sniegs iespēju sagatavot kopsavilkuma ziņojumus par 

iegūto pieredzi gan izplatīšanas, gan politikas apguves nolūkos, kā arī dos iespēju ieinteresētajām pusēm iesaistīties 

projektā un apmainīties ar atziņām un pieredzi.   

 

REĢIONĀLĀS IESAISTĪTO PUŠU SANĀKSMES 
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www.interregeurope.eu/plasteco/ 

https://www.facebook.com/plastecointerreg/ 

https://twitter.com/PLASTECO2 

https://www.linkedin.com/company/plasteco/ 

plastecoproject@gmail.com 

PROJEKTA PARTNERI 

RETHYMNO PAŠVALDĪBA (GRIEĶIJA) 

LOMBARDIJAS REĢIONS (ITĀLIJA) 

ŠTĪRIJAS PROVINCES VALDĪBA (AUSTRIJA)  

STARA ZAGORA REĢIONĀLĀ EKONOMISKĀS 

ATTĪSTĪBAS AĢENTŪRA (BULGĀRIJA)  

BAVĀRIJAS VIDES TEHNOLOĢIJU 

KLASTERIS (VĀCIJA)  

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES ENERĢĒTIKAS 

VIDES AĢENTŪRA (FRANCIJA)  

BUKARESTES-ILFOVAS REĢIONĀLĀS 

ATTĪSTĪBAS AĢENTŪRA (RUMĀNIJA) 

BIEDRĪBA “BALTIJAS KRASTI” (LATVIJA) 

IESAISTIES 


