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Rīga 
04.06.2013. Nr. 0620131314/A825 
 

Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijai 

 
 

 
Par grozījumiem Atkritumu 
apsaimniekošanas likumā 
 

Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) pēc šī gada 27. maija sanāksmē 
panāktās vienošanās par nepieciešamajiem precizējumiem ir saņēmusi 
pašvaldību priekšlikumus un atkārtoti izvērtējusi VARAM sagatavoto izziņu 
par likumprojektu „Grozījumi Atkritumu apsaimniekošanas likumā” (VSS-
33) un lūdz ņemt vērā šādus priekšlikumus: 

1. Izteikt 8. panta 1. daļas 3. punktu šādi:  
„3) izdod saistošos noteikumus par sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanu savā administratīvajā teritorijā, nosakot: 

a) šīs teritorijas dalījumu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas 
zonās, 

b) prasības atkritumu savākšanai, arī minimālajam sadzīves 
atkritumu savākšanas biežumam, pārvadāšanai, pārkraušanai 
un uzglabāšanai,  

c)  kārtību, kādā nosakāma maksa un veicami maksājumi par 
šo atkritumu apsaimniekošanu;” 

2. Lai kontrolētu savākto sadzīves atkritumu daudzumu, kā arī varētu 
sasniegt valsts plānā uzstādītos dalīto atkritumu savākšanas mērķus, 
papildināt 8. panta 1. daļu ar jaunu teikumu šādā redakcijā: 
„Pašvaldība saistošajos noteikumos var noteikt arī vietu vai 
iekārtu, uz kuru nešķiroti sadzīves atkritumi uzreiz pēc to 
savākšanas ir nogādājami reģenerācijai vai apglabāšanai, vai 
sagatavošanai reģenerācijai vai apglabāšanai.” 

 
3. Iesakām šādu redakciju 8. panta 4. daļai: „(4) Pašvaldība var deleģēt 

kapitālsabiedrībai, kuras visas kapitāla daļas (akcijas) pieder 
vienai vai vairākām publiskām personām vai citai publiskai 
personai administratīvo aktu izdošanu atkritumu 
apsaimniekošanas jomā attiecībā uz: 
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1) atkritumu apsaimniekotāja, kurš veiks sadzīves atkritumu 
savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu un uzglabāšanu attiecīgajā 
sadzīves atkritumu apsaimniekošanas zonā, izvēli; 

2) pašvaldības noslēgtā līguma ar atkritumu apsaimniekotāju izpildes 
kontroli; 

3) dalītās atkritumu vākšanas sistēmas ieviešanu un uzraudzību; 
4) sabiedrības izglītošanas atkritumu apsaimniekošanas jomā 

pasākumu plānošanu un īstenošanu.” 
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