
 LATVIJAS PAŠVALDĪBU SAVIENĪBA 
   

 Mazā Pils iela 1, Rīga, LV-1050  Nod.maks.kods: 40008020804  

Tālr. 67226536, fakss 67212241  Nor.konts LV53UNLA0001001700906 

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

 www.lps.lv    kods UNLALV2X   

 

 

 

                                                      Rīga 

21.10.2019. Nr. 201909/SAN1273/NOS761 

Uz TAP VSS - 965 

 

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: 

1. Saprotot grozījumus 10.panta 2.1 daļā (21), ka tās pašvaldības, kuras 

neapstiprina reģionālo plānu, sagatavo savai teritorijai atsevišķu plānu, 

tomēr rada bažas par sekām, kādas varētu rasties, jo atkritumu 

apsaimniekošana un mērķu sasniegšana vienai teritorijai var būt 

apgrūtinoša vai pat neiespējama; 

2. 12.1. panta (6) izteikt sekojoši: “Atkritumu tirgotājs vai atkritumu 

apsaimniekošanas starpnieks ir tiesīgs veikt atkritumu tirdzniecības vai 

atkritumu apsaimniekošanas starpniecības darbības, ja tas paredzēts 

darba uzdevumā un līgumā ar konkrēto pašvaldību un tam ir spēkā 

esošs finanšu nodrošinājums.” 

3. Lai sasniegtu 2.pantā noteiktos likuma mērķus viena no ļoti svarīgām 

lietām ir atkritumu mazināšana, īpaši otrreiz nelietojamā un 

nepārstrādājamā iepakojuma atļaušanu, tādēļ lūdzam 22.panta (12) 

papildināt sekojoši: “Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrija izvērtē valstī atkritumu mazināšanas un novēršanas 

pasākumu izpildi un poligonā apglabāto atkritumu daudzuma 

samazināšanas mērķa izpildi….” 

4. Iepazīstoties ar deputātu sagatavoto priekšlikumu Atkritumu 

apsaimniekošanas likumā, kategoriski iebilstam pret pašvaldību lomas 

mazināšanu savas teritorijas tīrības un kārtības nodrošināšanā un prasām 

saglabāt esošo kārtību, ka pašvaldības ir atbildīgas par visu sadzīves 

atkritumu, tai skaitā sadzīvē radušos bīstamo atkritumu un 

mājsaimniecībās radīto būvniecības atkritumu apsaimniekošanas 

organizēšanu savā administratīvajā teritorijā, nosakot visiem 

atkritumu radītājiem vienu cenu (vienā zonā), savukārt visu atkritumu 

radītāju pienākums ir piedalīties pašvaldības organizētajā atkritumu 

apsaimniekošanas sistēmā un maksāt par radīto atkritumu 
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apsaimniekošanu, tai skaitā dalīti vākto atkritumu 

apsaimniekošanu un infrastruktūras uzturēšanu. 

 

 

 

 

 

 

Priekšsēdis (paraksts*) Gints Kaminskis  
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*Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. 
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