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Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijai 

 

 
 
Par likumprojektu “Grozījumi 
Atkritumu apsaimniekošanas 
likumā” 
 

Latvijas Pašvaldību savienība ir izvērtējusi pašvaldību iesniegtos 
priekšlikumus un nesaskaņo likumprojektu “Grozījumi Atkritumu 
apsaimniekošanas likumā”, jo ir šādi komentāri un iebildumi: 

 
1. Likumprojekta anotācijā VARAM norāda, ka Atkritumu 

apsaimniekošanas likumā šobrīd nav noteikta kārtība, kādā aprēķina 
maksu par nešķirotiem sadzīves atkritumiem, un prasības, kā 
izmantojami līdzekļi, kas veidojas kā starpība starp samaksāto maksu 
par atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, uzglabāšanu, 
dalītās atkritumu savākšanas, šķirošanas un pārkraušanas 
infrastruktūras objektu uzturēšanu atbilstoši līgumam, kuru noslēgusi 
pašvaldība un šā likuma 18. panta pirmajā daļā minētais atkritumu 
apsaimniekotājs, dabas resursu nodokli un tarifu par sadzīves atkritumu 
apglabāšanu atkritumu poligonos un šo komponenšu izmaksām par 
atkritumu apsaimniekošanas darbību veikšanas pirms atkritumu 
apglabāšanas rezultātā faktisko apglabāto atkritumu apjomu. 

2. Tā kā dabas resursu nodokļa maksātājs ir persona, kura apglabā 
atkritumus (Dabas resursu nodokļa likuma 3. panta pirmās daļas 
d punkts), tāpat Atkritumu apsaimniekošanas likuma 39. panta pirmās 
daļas pirmajā punktā jau daļa no darbībām, par ko paredzēts atkritumu 
apsaimniekotājam kompensēt par darbībām pirms poligona, ir 
iekļautas, otrajā punktā jāsvītro “un izgāztuvēs”, ir jāvienojas par 
precīzāku Atkritumu apsaimniekošanas likuma 39. panta pirmās daļas 
redakciju.  

3. Iesakām izdiskutēt VARAM darba grupā par 39. panta pirmās daļas 
otrā un trešā punkta redakciju, pieaicinot Finanšu ministrijas atbildīgās 
personas par dabas resursu nodokli un sabiedrisko pakalpojumu 
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regulatora speciālistus. Uzskatām, ka šie punkti pārskatāmi un sadzīves 
atkritumu radītājiem nosakāma adekvāta maksa par nešķiroto atkritumu 
daudzumu, lai no tās varētu apmaksāt visas darbības, kas veicamas, lai 
mazāku apjomu apglabātu (skatīt pievienoto shēmu). 
Iesakām izdiskutēt šādu redakciju, kas apvienotu 2. un 3. punktu:  
“2) maksa par nešķirotu sadzīves atkritumu pieņemšanu poligonā, kas 
ietver gan sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprināto tarifu un 
dabas resursu nodokli par sadzīves atkritumu apglabāšanu, gan 
izmaksas par nodoto nešķiroto sadzīves atkritumu pāršķirošanu.” 

4. Precizēt jauno 39. panta ceturto daļu, lai nedublējas darbības, kas jau 
paredzētas šī panta pirmajā daļā. Pašvaldībai jābūt pārskatāmai 
atkritumu un finanšu plūsmai, lai atkritumu radītājiem nav 
papildus/dubultā jāfinansē atkritumu apsaimniekotājs, kas iepirkumā 
maksas aprēķinā jau paredz savas darbības attīstību. 

5. Precizēt jauno 39. panta piekto daļu, lai skaidri saprotams, ka šo 
starpību var izmantot apsaimniekotājs, kas veic papildu darbības, lai 
samazinātu apglabājamo atkritumu daudzumu. 

6.  Norādām, ka visi normatīvie akti un grozījumi AAL attiecībā uz 
sadzīves atkritumu svara un tilpuma mērījumiem un koeficienta 
noteikšanu ir jāizstrādā vienlaicīgi. 
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