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Atkritumu apsaimniekošanas sistēmas 
tiesiskais pamats 

➢Atkritumu apsaimniekošanas valsts plāns 2013.-2020.gadam

➢Atkritumu apsaimniekošanas likums

➢ Dabas resursu nodokļa likums

➢ Ministru kabineta 2013.gada 2.aprīļa noteikumi Nr.184
«Noteikumi par atkritumu dalītu savākšanu, sagatavošanu
atkārtotai izmantošanai, pārstrādi un materiālu reģenerāciju»

➢ Ministru kabineta 2016. gada 13. decembra noteikumi Nr.
788 ”Noteikumi par atkritumu savākšanas un šķirošanas vietām”

➢ Ministru kabineta 2017. gada 13. jūnija noteikumi Nr. 328
“Kritēriji un kārtība, kādā novērtē atkritumu dalītās savākšanas
pakalpojuma pieejamību iedzīvotājiem”

➢ pašvaldību saistošie noteikumi
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Atkritumu apsaimniekošanas sistēmā 
iesaistītās puses

➢ Pašvaldības

➢Atkritumu apsaimniekošanas komersanti

➢ Izlietotā iepakojuma un videi kaitīgo preču
atkritumu apsaimniekotāji

➢Atkritumu radītāji un valdītāji
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Atkritumu apsaimniekošanas likums

➢ Atkritumu dalītā savākšana — atkritumu savākšana,
atsevišķi nodalot atkritumus pēc to veida un īpašībām, lai
veicinātu atkritumu sagatavošanu reģenerācijai vai apglabāšanai,
kā arī reģenerāciju vai apglabāšanu.

➢ Pašvaldības organizē visu sadzīves atkritumu, tai skaitā
sadzīvē radušos bīstamo atkritumu, apsaimniekošanu savā
administratīvajā teritorijā atbilstoši pašvaldības saistošajiem
noteikumiem par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, ievērojot
atkritumu apsaimniekošanas valsts plānu un reģionālos plānus
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Atkritumu apsaimniekošanas likuma 
20. pants

Atbilstoši atkritumu apsaimniekošanas valsts plānam un atkritumu
apsaimniekošanas reģionālajiem plāniem, kā arī vides aizsardzības prasībām
pašvaldības sadarbībā ar likuma 18.panta minētajiem atkritumu
apsaimniekotājiem organizē

-sadzīves atkritumu, tai skaitā papīra, metāla, plastmasas un stikla atkritumu,
atsevišķu savākšanu pašvaldību administratīvajās teritorijās atbilstoši Ministru
kabineta noteiktajām kategorijām un termiņam.

https://likumi.lv/doc.php?id=221378#p18


MK 2013.gada 2.aprīļa noteikumi Nr.184 «Noteikumi par 
atkritumu dalītu savākšanu, sagatavošanu atkārtotai 
izmantošanai, pārstrādi un materiālu reģenerāciju» 

Pašvaldība sadarbībā ar atkritumu apsaimniekotājiem, kas izraudzīti saskaņā
ar normatīvajiem aktiem par atkritumu apsaimniekošanu, organizē dalītu
sadzīves atkritumu savākšanu savā administratīvajā teritorijā

Līdz 2014.gada 31.decembrim bija jāizveido dalītas savākšanas sistēma:

➢papīru saturoši atkritumi

➢metālu saturoši atkritumi

➢plastmasu saturoši atkritumi

➢stiklu saturoši atkritumi

Sadzīves atkritumu sagatavošanas, pārstrādes un reģenerācijas mērķis – 50 
% no radītajiem sadzīves atkritumiem 2020.gadā 
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Noteikumi par atkritumu dalītu savākšanu, 
sagatavošanu atkārtotai izmantošanai, pārstrādi 
un materiālu reģenerāciju

5.p.
• atbildība par mērķu izpildi

6.p.

• iespēja pašvaldībām apvienoties mērķu sasniegšanas 
nodrošināšanai

7.p.
• dalītās savākšanas sistēma

10.p.
• pietiekamā atkritumu apjoma nodošana operatoram

18.p.
• būvniecības atkritumi

Iebildumi pārsvarā skar:

Priekšlikumi

Statistikas
pilnveidoša

na

R kods
EoW

EoW
būvniecības
atkritumiem



Jaunais «R» kods
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Atkritumu stadijas 
izbeigšana (EoW)

Radīto atkritumu apjoms
Apglabājamo atkritumu 

apjoms

Pazūd no statistikas

Netiek ieskaitīts pārstrādes/ 
reģenerācijas procentos

Atkritumu pārstrāde/ 
reģenerācija

Ieviešot R kodu EoW



Pašvaldības
teritorijā radītie

atkritumi

Sagatavošana
otrreizējai

izmantošananai/ 
pārstrādei

Pārstrādes/ 
reģenerācijas mērķi, %

Atkritumu
apsaimniekotājs

Lielveikali, kas pārdod izietoto
iepakojumu kā preci

Atkritumu tirgotāji/ starpnieki

Ražotāju atbildības sistēmaN
av

 In
fo

rm
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aš
va
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ām

Sniedz Informāciju  
pašvaldībām (MK 564)

Pazūd no 
statistikas



Grozījumi saistībā ar Dabas resursu 
nodokļa iekļaušanu atkritumu 
apglabāšanas tarifā

Grozījumi: 39.pantā; 41.pantā

Mainoties SPRK apstiprinātam tarifam par atkritumu
apglabāšanu, mainās kopējā atkritumu apsaimniekošanas
maksa bez papildus pašvaldības lēmuma
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1

• Pašvaldības apstiprinātā maksa par 
atkritumu apsaimniekošanu

2

• SPRK apstiprinātais tarifs poligoniem par 
atkritumu apglabāšanu

3

• Dabas resursu nodoklis par atkritumu 
apglabāšanu



Turpmākais darbs

➢ Pārstrādes mērķi un atbildības

➢ Apglabājamo bioloģiski noārdāmo atkritumu
apjomu samazināšana

➢Atkritumu dalītas savākšanas sistēmas attīstība un
pārstrādes jaudu palielināšana, piesaistot ES
līdzfinansējumu

➢ Ražotāju atbildības efektivitātes paaugstināšana

➢Sabiedrības izglītošana un informēšana
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Paldies par uzmanību!


