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Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministrijai 

 

 

 

Par likumprojektu "Grozījumi Dabas 

resursu nodokļa likumā" 

 

Latvijas pašvaldību savienība (LPS) ir izvērtējusi un nesaskaņo Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas sagatavoto likumprojektu 

"Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā", jo ir šādi iebildumi: 

1. LPS atkārtoti uzsver un uztur savu iebildumu, ka “saskaņā ar likuma “Par 

pašvaldībām” 15. pantu komunālo pakalpojumu, tai skaitā, 

siltumapgādes, organizēšana iedzīvotājiem ir pašvaldību autonomā 

funkcija, lūdzam dabas resursu nodokļa ieņēmumus par kūdru kā 

kurināmo ieskaitīt pašvaldību budžetos.” 

2. LPS lūdz precizēt anotācijā un likumprojektā  šādus jautājumus: 

Likumprojektā ir paredzēts, ka dabas resursu nodoklis kūdrai kā 

kurināmajam tiks piemērots no 2024. gada 1. janvāra.  

Un anotācijā ir šāds teksts: 

“Vietējām pašvaldībām, kas izmanto kūdru kā kurināmo, izmaksas var pieaugt 

par līdz 10 000 euro gadā. Kopumā tas vērtējams kā samērīgs, ievērojot, ka 

šobrīd vidēji gadā kūdru sadedzināšanas iekārtās izmanto ierobežotā daudzumā 

(līdz 8000 t/gadā), tiks nodrošināts pārejas laiks un ir pieejamas citas kurināmā 

alternatīvas. Papildus Taisnīgas pārkārtošanās fonda ietvaros būs pieejams 

atbalsts pārejai uz citām kurināmā alternatīvām.” 

Šobrīd  pēc informācijas, kas ir mūsu rīcībā un ko esam saņēmuši no 

VARAM Investīciju politikas departamenta, Taisnīgas pārkārtošanās fondā 

līdzekļi pašvaldībām pārejai uz citām kurināmā alternatīvām nav un netiks 

paredzēti. Šādi līdzekļi varētu būt pieejami 2.2.3.SAM “Uzlabot dabas 

aizsardzību un bioloģisko daudzveidību, “zaļo” infrastruktūru, it īpaši 

pilsētvidē, un samazināt piesārņojumu”. Līdz ar to lūdzam precizēt, kur īsti šie 

līdzekļi tiks paredzēti, un attiecīgi izmainīt Anotāciju.  

Tāpat nav arī saprotams, vai anotācijā minētie 10 000 euro gadā ir 

katrai pašvaldībai, vai kopā, un vai tas ir par katlu pārbūvi vai arī turpmāk tā 

sadārdzināsies ekspluatācijas izdevumi. Ja tā sadārdzinās ekspluatācijas 
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izdevumi, tad būtu jāsaprot, par cik augs apkures tarifi un arī šis aspekts 

jāatspoguļo anotācijā. 

LPS  varētu piekrist noteiktajam termiņam dabas resursu nodokļa 

kūdrai kā kurināmajam ieviešanai no 01.01.2024., ir jāsaprot, kad reāli būs 

pieejami līdzekļi un tad jāparedz samērīgs laiks projektu ieviešanai.  
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*Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. 

 

 


