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Atbildība par sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanu ir pašvaldībai neatkarīgi no 
tā, vai šī funkcija tiek īstenota ar pašvaldības 

kapitālsabiedrības, publiski privātas 
kapitālsabiedrības vai privātas 

kapitālsabiedrības starpniecību... 

- sadzīves būvgruži
- riepas!
- atkritumu uzkrājumi 

laukumos



…un atbildība ir neatkarīgi no tā, 
kas ir atkritumu radītājs,-

ikviena fiziskā vai juridiskā persona, kuras 
darbība rada atkritumus (sākotnējais 
atkritumu radītājs) vai kura veic atkritumu 
priekšapstrādi, sajaukšanu vai citas darbības, 
kā rezultātā mainās atkritumu sastāvs vai 
īpašības

Kas patībā ir atkritumu radītājs?



“ 2) maksa par nešķirotu  

A A L  1 8 . p . -  p a š v a l d ī b a  

i z v ē l a s  a p s a i m n i e k o t ā j u  

AAL 39. p.  (ko ietver 

maksā) un 

pašval dī bu 

saistošie noteikumi 

(kā maksā) 

Lī gumā ar 

apsaimniekotāj u 

Ko ietver maksā? 

Maksa pēc lī guma ar 

apsaimniekotāj u: 

Savākšana,pārvadāšana,

uz gl abāšana 

un 

dalī tās 

savākš. ,šķirošanas, 

pārkraušanas 

infrastrukt. ; 

SPR tarifs+ DRN par 

apgl abāšanu+ 

pāršķirošana pirms 

apgl abāšanas 







Šī perioda aktualitāte- atkritumu 
vākšana dalīti

• Valsts plāns

• Reģionālie plāni

• ES investīcijas

• Dalīti savāktais un 

iespējas realizēt materiālu

Kā ekonomiskāk dalīti vākt

atkritumus?



Maksa par atkritumiem

• «Vārtu maksa» par nešķirotiem atkritumiem

• DRN par apglabātiem atkritumiem

• Rezultātā : sašķirot to, ko var pārstrādāt, 
atkārtoti izmantot. Pēc iespējas mazāk 
apglabāt.

Kā pieņemiet specializētos vācējus?



Dabas resursu nodoklis

Dabas resursu nodokļa (DRN) mērķis ir veicināt 
dabas resursu ekonomiski efektīvu 
izmantošanu, ierobežot vides piesārņošanu, 
samazināt vidi piesārņojošas produkcijas 
ražošanu un realizāciju, veicināt jaunu, vidi 
saudzējošu tehnoloģiju ieviešanu, atbalstīt 
tautsaimniecības ilgtspējīgu attīstību, kā arī 
finansiāli nodrošināt vides aizsardzības 
pasākumus.



Problēmjautājumi

• ES mērķi un mazās pārstrādes jaudas

• Dati!!! Gaidām pirmā gada apkopojumu no VVD

• Dalīti vākti atkritumi un šķirošanas līniju iespējas

• Pašvaldību atbildības robežas un MKN iejaukšanās-
sarkanās līnijas

• Tilpums un svars, godīga maksa klientiem?

• Bioloģiski noārdāmie atkritumi (BNA)

• Ražotāju atbildības sistēmas(RAS) un spec.konteineri

• Nelegālās atkritumu glabātuves
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