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Normatīvais regulējums

Atkritumu apsaimniekošanas likumā:
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Pašvaldība:
1) savā administratīvajā teritorijā …….,   organizē 
atkritumu apsaimniekošanu…..

2) izdod saistošos noteikumus par sadzīves 
atkritumu apsaimniekošanu savā administratīvajā 
teritorijā…… un kontrolē saistošo noteikumu 
ievērošanu un ir tiesīgas sastādīt administratīvā 
pārkāpuma protokolu;



Statistika ( Pašvaldības izvēlēto vai citu 
komersantu iesaiste (2017))

Reģions Izpildīto atkritumu vākšanas darbu īpatsvars , %

Pašvaldības izvēlētais komersants
Cits atkritumu apsaimniekošanas 

komersants

Austrumvidzeme 5 95

Dienvidkurzeme 100 0

Dienvidlatgale 78 22

Rietumvidzeme 70 30

Vidusdaugava 47 53

Zemgale 20 80

Ziemeļkurzeme 0 100

Ziemeļlatgale 100 0

Izpildīto darbu 
sadalījums 2017.g.

52 47

Izpildīto darbu sadalījums 
2016.g. 60 40
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Statistika (LVM savākto atkritumu apjoms)
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Statistika (LVM atkritumu vākšanas izmaksas)
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Statistika ( savākto atkritumu īpatsvars pa 
grupām, %)

sadzīves atkritumi —

mājsaimniecībā, tirdzniecībā, 
pakalpojumu sniegšanas procesā 

vai citur radušies atkritumi, 

ražošanas atkritumi —
atkritumi, kas radušies ražošanas 

procesā vai būvniecībā;

bioloģiskie atkritumi —
bioloģiski noārdāmi dārzu vai 

parku atkritumi, mājsaimniecību, 
restorānu, sabiedriskās 
ēdināšanas iestāžu un 

mazumtirdzniecības telpu 
pārtikas un virtuves atkritumi un 

citi tiem pielīdzināmi pārtikas 
ražošanas atkritumi;

bīstamie atkritumi —
atkritumi, kuriem piemīt viena vai 
vairākas īpašības, kas padara tos 
bīstamus; (auto riepas , šīferis, 

dienasgaismas lampas, 
motoreļļas, u.c. ķīmiskas vielas

66 12 11 11
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Dienvidkurzemes reģions
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Dienvidkurzemes reģions
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Austrumvidzemes reģions 



Austrumvidzemes reģions
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17Vidusdaugavas reģions
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Vidusdaugavas reģions
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Ziemeļkurzemes reģions
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Problēmas un risinājumi

1. Dārzkopības sabiedrību iedzīvotāju 
attieksme:

• Teritorijai piegulošo  teritoriju sakopšana;

• Lielo konteineru izvietošana uz noteiktu laika periodu;

• Individuālu atkritumu apsaimniekošanas plānu katrai 
dārzkopības sabiedrībai;
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Problēmas un risinājumi

2. Pašvaldību saistošo noteikumu 
uzraudzība:

• Mājsaimniecību skaits = Atkritumu apsaimniekošanas līgumu 
skaits;

• Būvju nodošana ekspluatācijā = Būvniecības atkritumu 
nodošanu apliecinošo dokumentu pārbaude;
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Problēmas un risinājumi

3. Vides SOS informācija un  administrēšana:
• Vides SOS informācija LVM ir saistoša;

• Vides SOS dati tiek uzkrāti LVM informācija sistēmā; 

• Atkritumu vākšana tiek  organizēta regulāri, bet ievērojot 
principu, lai nopirkto pakalpojuma izmantotu  racionāli;

• Piedāvājam izvērtēt iespēju – pašvaldības policijai izmantot 
lietotni informācijas nodošanai, tā vietā lai rakstītu protokolus 
gadījumos, ja vainīgo personu nebūs iespējams noskaidrot;
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Paldies par uzmanību !
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Veidosim plaukstošu
Latviju kopā!


