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Priekšlikumi grozījumiem Atkritumu apsaimniekošanas likumā
Vides konsultatīvā padome (turpmāk tekstā - VKP) ierosina izdarīt Atkritumu
apsaimniekošanas likumā (turpmāk tekstā - “likums”) šādus grozījumus:
1. Papildināt likuma 1.pantu ar jaunu punktu šādā redakcijā: „Atkritumu rašanās
novēršana – pasākumi, kurus veic, kamēr viela, materiāls vai produkts nav uzskatāms par
atkritumiem, un kuru piemērošanas rezultātā samazinās:
1) radītais atkritumu apjoms, tai skaitā produkta atkārtotas izmantošanas vai produkta
ilgākas izmantošanas rezultātā;
2) radīto atkritumu negatīvā ietekme uz vidi, cilvēku dzīvību un veselību, kā arī
personu mantu;
3) materiālos un produktos esošo kaitīgo vielu daudzums.”, vienlaikus svītrojot likuma
1.panta 25. punktu un 11.panta pirmo daļu.
Precizējums nepieciešams, jo "atkritumu rašanās novēršana" pašlaik likuma 1.panta 25.punktā
ir attiecināta tikai uz vienu atsevišķu atkritumos esošu materiālu grupu (atsevišķi izdalīta tikai
elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu rašanās novēršana), bet likuma 11. pants parasti
tiek interpretēts kontekstā ar pārējo III nodaļu Atkritumu apsaimniekošanas plāni un
atkritumu rašanās novēršanas programma tiek interpretēts attiecībā tikai uz minētajiem
dokumentiem.
2. Izteikt likuma 5.panta 1.daļas 1.punktu jaunā redakcijā: “1) novērš atkritumu
rašanos”.
Likuma pašreizējās redakcijas 5.panta 1.daļas 1.punkts "novērš atkritumu rašanās
cēloņus" būtiski neatbilst direktīvas 4. panta 1. punkta a apakšpunktam "atkritumu rašanās
novēršana". Cita starpā, Atkritumu apsaimniekošanas valsts plāna 2013.–2020. gadam 9.lpp
lietots direktīvai atbilstošs formulējums “novērst atkritumu rašanos”.
3. Papildināt likuma 5.panta 1.daļu "(1) Valsts pārvaldes iestādes, pašvaldības un
atkritumu apsaimniekotāji, organizējot, plānojot, finansējot un veicot atkritumu
apsaimniekošanu, ievēro šādas prasības (turpmāk minētajā prioritārajā secībā):"
Pašreizējā likuma 5. panta redakcija nenodrošina direktīvas 2008/98/EK preambulas 6.
punkta izpildi: "(6) Jebkuras atkritumu apsaimniekošanas politikas galvenajam mērķim
vajadzētu būt atkritumu radīšanas un apsaimniekošanas negatīvās ietekmes uz cilvēku
veselību un vidi samazināšanai līdz minimumam. Atkritumu politikai vajadzētu būt vērstai arī

uz resursu izmantošanas samazināšanu, un tiem būtu jāveicina atkritumu hierarhijas
piemērošana praksē." VKP ieskatā, būtiska Latvijas atkritumu apsaimniekošanas problēma ir
atkritumu apsaimniekošanas pasākumu sabiedriskā finansējuma sadale neatbilstoši atkritumu
hierarhijai.
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