
 LATVIJAS PAŠVALDĪBU SAVIENĪBA 
   

 Mazā Pils iela 1, Rīga, LV-1050  Nod.maks.kods: LV40008020804  
Tālr. 67226536, fakss 67212241  Nor.konts LV53UNLA0001001700906 

 e-pasts: lps@lps.lv    AS "SEB banka" 
 www.lps.lv    kods UNLALV2X   

 

LPSatz_040213_VSS-33, Par likumprojektu „Grozījumi Atkritumu apsaimniekošanas likumā” 

 

                                                      Rīga 
04.02.2013. Nr.0120130145/A168 
Uz TAP VSS - 33 
 

Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijai 

 
 

 
Par likumprojektu „Grozījumi Atkritumu 
apsaimniekošanas likumā” 
 

Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) ir izvērtējusi un nesaskaņo  
likumprojektu „Grozījumi Atkritumu apsaimniekošanas likumā”,  jo ir šādi 
iebildumi un priekšlikumi: 

1. Precizēt 1.panta 29.punkta c) apakšpunktu, jo nav saprotami, kādēļ šajā 
punktā paskaidroti būvniecības atkritumi, un  metālu atgriezumi un 
lūžņi  atbilst šā punkta a) apakšpunktam. 

2. Izteikt 8.panta 3.punktu sekojoši: „3) izdod saistošos noteikumus par 
sadzīves atkritumu apsaimniekošanu savā administratīvajā teritorijā 
atbilstoši valsts plānam un reģionālajam plānam, ja tāds apstiprināts, 
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 veicami maksājumi par šo atkritumu 
apsaimniekošanu;” 

un papildināt ar jaunu teikumu šādā redakcijā: „Pašvaldība saistošajos 
noteikumos var noteikt konkrētu vietu vai iekārtu savā administratīvajā 
teritorijā vai, vienojoties ar citu pašvaldību, citas pašvaldības 
administratīvajā teritorijā, uz kuru nešķiroti sadzīves atkritumi uzreiz 
pēc to savākšanas ir nogādājami reģenerācijai vai apglabāšanai, vai 
sagatavošanai reģenerācijai vai apglabāšanai”. 

3. Iesakām sekojošu redakciju 10.panta 4.daļai:  „(4) Lai nodrošinātu 
ilgtspējīgu atkritumu apsaimniekošanas attīstību atkritumu 
apsaimniekošanas reģionā, attiecīgajā reģionā ietilpstošās pašvaldības 
var veidot reģionālas atkritumu apsaimniekošanas institūcijas (turpmāk 
– institūcija). Tās  juridisko statusu, funkcijas un kompetenci nosaka 
attiecīgā reģiona pašvaldības savstarpēji  vienojoties. Pašvaldības ir 
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tiesīgas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā deleģēt 
institūcijai vienu vai vairākus pārvaldes uzdevumus pašvaldību 
autonomās funkcijas atkritumu apsaimniekošanas jomā īstenošanai.” 
 

Pamatojums: ņemot vērā, ka institūcijas  būtība ir „kompetences centra 
radīšana, tad svarīgi ir nodrošināt reālu iespēju šai institūcijai tiešā veidā 
pielietot tās rīcībā esošos resursus un zināšanas. Valsts pārvaldes iekārtas 
likuma 40.panta otrā daļa nosaka, ka pārvaldes uzdevuma deleģēšana ir 
iespējama tikai, ja deleģēšana ir noteikta ārējā normatīvajā aktā. Ņemot vērā, 
ka Atkritumu apsaimniekošanas likums ir nozares vadošais normatīvais akts, 
uzskatām, ka tieši šajā normatīvajā aktā būtu jānosaka deleģēšanas iespēja. 
 
Par institūcijas veidošanu: katrā reģionā ir stipri atšķirīga situācija- ja visas 
pašvaldības ir poligona īpašnieces atkritumu apsaimniekošanas 
reģionā(AAR), tad jau „lemj pie viena galda” komercsabiedrībā, un var 
uzlabot esošo situāciju, piem., veidot padomi; ja visas nav 
komercsabiedrības īpašnieces, tad var veidot sadarbības iestādi, padomi, 
biedrību  v.tml. Nav jānosaka, ka tie ir tikai „centri”. Vienā AAR var būt 
vairākas sadarbības iestādes, kuru pārstāvji piedalās lemšanā par visa AAR 
jautājumiem.) 
 

4. Precizēt 12.panta 8.daļu: „...pirms šā panta septītajā daļā noteiktās 
darbības uzsākšanas saskaņo šīs darbības ar zemes īpašnieku un 
pašvaldību, kuras teritorijā atrodas rekultivētā atkritumu izgāztuve. 
Visus  izdevumus, kas bija veikti no valsts vai pašvaldību budžetiem 
saistībā ar atkritumu izgāztuves rekultivāciju un tai sekojošo 
monitoringu, atkritumu apsaimniekotājs  samaksā valstij vai 
pašvaldībai pēc atļaujas saņemšanas, bet pirms darbu uzsākšanas.” 

5. Dzēst 18.panta 10.daļu un svītrot arī  39.panta 1.daļā iekavās tekstu 
„(izņemot šā likuma 18.panta desmitajā daļā minēto atkritumu 
radītāju)” 

6. Svītrot priekšlikumu par 39.panta 1.daļas 3.punkta grozījumu , jo nav 
iespējams to objektīvi izvērtēt. 

7. 39.panta 3.daļā termins „kompostēšana” būtu aizstājams ar citu 
terminu, jo pēc būtības paplašina darbību klāstu, kas poligonā vai ārpus 
tā tiek veikts ar bioloģiski noārdāmiem atkritumiem. Kā zināms, tad 
bez kompostēšanas ir iespējama bioloģisko noārdāmo atkritumu (BNA)  
anaerobā fermentēšana, kas pēc būtības sniedz līdzvērtīgu un pat labāku 
rezultātu, raugoties no vides viedokļa, u.c. darbības. Līdz ar to 
uzskatām, ka nebūtu pamatoti ierobežot BNA apsaimniekošanas 
iespējas tikai ar kompostēšanu (BNA sadalīšanos aerobos apstākļos. 

8. 39.pantu papildināt ar jaunu 4.daļu: „(4) Pašvaldība, nosakot kārtību, 
kādā veicami aprēķini iedzīvotāju radīto sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanas izmaksu segšanai, ir tiesīga paredzēt visā tās 
administratīvajā teritorijā dzīvojošo personu kopradīto sadzīves 
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atkritumu apjoma apsaimniekošanas izmaksu 
proporcionāli vienādu attiecināšanu uz visām šajā 
teritorijā deklarētajām personām.”  

9. 39.pantu papildināt ar jaunu 5.daļu: (5) „Ja vienā atkritumu 
apsaimniekošanas reģionā ietilpstošās pašvaldības ir vienojušās par 
kopējas atkritumu apsaimniekošanas zonas noteikšanu, tās vienojas par 
vienotu  aprēķina kārtības noteikšanu visā zonā.”  

10. 41.panta 4.daļā  iesakām sekojošu redakciju: „...tiek noteikti atkritumu 
apsaimniekošanas reģionālajos plānos un izmaksas kopsummā nedrīkst 
pārsniegt piecus  procentus no visām tarifu par sadzīves atkritumu 
apglabāšanu poligonos veidojošajām izmaksām.” 

 
Komentārs: AAR pašvaldības  pašas izlemj par sabiedrības izglītības 
pasākumiem, šo pasākumu realizētājiem un finansēšanas apjomu, ko ietver 
tarifā. 

 
11. Gadījumos, kad poligona tarifa aprēķinā ir jāņem vērā ieņēmumi, kurus 

poligona operators nepastarpināti (ar to saprotot ar operatoru saistītu 
personu, piemēram, meitas sabiedrība) gūst no poligona infrastruktūras 
izmantošanas, var apdraudēt poligona operatora pozitīvu naudas 
plūsmu, kas ir viens no stabilas darbības stūrakmeņiem. Apzinoties 
nepieciešamību ņemt vērā arī šāda veida ienākumus, aicinām precizēt 
regulējumu 41.panta 5.daļā, nosakot ,ka šie ieņēmumi ir jāietver tarifa 
aprēķina to faktiskās saņemšanas brīdī.  
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