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Ministru kabineta noteikumu projekta  

 “Noteikumi par atkritumu dalītu savākšanu, sagatavošanu atkārtotai izmantošanai, 

pārstrādi un materiālu reģenerāciju” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums 

(anotācija) 

 

Tiesību akta anotācijas kopsavilkums 

Mērķis, risinājums un 

projekta spēkā stāšanās laiks 

(500 zīmes bez atstarpēm) 

Noteikumu projekta mērķis ir izpildīt Atkritumu 

apsaimniekošanas likumā noteikto deleģējumu un 

pārņemt Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 

19. novembra Direktīvas 2008/98/EK par atkritumiem 

un par dažu direktīvu atcelšanu (turpmāk - Direktīva 

2008/98/EK) un Eiropas Parlamenta un Padomes 

2018. gada 3. maija Direktīvas 2018/851/ES, ar kuru 

groza Direktīvu 2008/98/EK par atkritumiem (turpmāk 

– Direktīva 2018/851/ES) noteiktās prasības. 

Ministru kabineta noteikumu projekts “Noteikumi par 

atkritumu dalītu savākšanu, sagatavošanu atkārtotai 

izmantošanai, pārstrādi un materiālu reģenerāciju” 

(turpmāk – noteikumu projekts) nosaka sadzīves 

atkritumu dalītās savākšanas mērķus, kā arī sadzīves 

atkritumu un būvniecības atkritumu sagatavošanas 

atkārtotai izmantošanai, pārstrādes un materiālu 

reģenerācijas mērķus un to aprēķināšanas kārtību. 

Noteikumu projektā ir noteiktas prasības atsevišķu 

atkritumu plūsmu uzskaitei, norādot, par kurām 

atkritumu plūsmām ir nepieciešams izmantot 

informāciju, aprēķinot augstāk minēto mērķu izpildi. 

Noteikumu projekts stājas spēkā Oficiālo publikāciju un 

tiesiskās informācijas likuma 7. panta otrajā daļā 

noteiktajā kārtībā. 

 

I. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība 

1. Pamatojums Noteikumu projekts sagatavots, lai īstenotu Atkritumu 

apsaimniekošanas likuma (turpmāk – Likums) 7. panta pirmās 

daļas 6. punktā, 20. panta trešajā, ceturtajā, piektajā, septītajā un 

8.1 daļā ietverto deleģējumu. 

 

2. Pašreizējā 

situācija un 

problēmas, kuru 

risināšanai tiesību 

aktu projekts 

izstrādāts, 

tiesiskā 

regulējuma 

mērķis un būtība 

 

Pašreizējā situācija un problēmas, kuru risināšanai tiesību akta 

projekts izstrādāts.  

Pašreiz ir spēkā Ministru kabineta 2013.gada 17. aprīļa noteikumi 

Nr.184 „Noteikumi par atkritumu dalītu savākšanu, sagatavošanu 

atkārtotai izmantošanai, pārstrādi un materiālu reģenerāciju” 

(turpmāk – MK noteikumi Nr.184), kas regulē atkritumu 

sagatavošanas atkārtotai izmantošanai, pārstrādes un materiālu 

reģenerācijas mērķus, kā arī atkārtoti izmantojamu, pārstrādājamu 

vai materiāli reģenerējamu, tai skaitā izrakto tilpju aizpildīšanai 

izmantojamu, būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumu veidus, 

minēto atkritumu atkārotas izmantošanas, pārstrādes vai materiālās 

reģenerēšanas daudzumu svara vienībās un termiņu.  

 

Atbilstoši Likuma 8. pantā noteiktajam, pašvaldība atkritumu 

apsaimniekošanas pasākumus tās administratīvajā teritorijā var 
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īsteno sadarbībā ar Likuma 18. panta noteiktajā kārtībā izraudzīto 

atkritumu apsaimniekotāju. 

Atkritumu savākšanu no dalītās savākšanas punktiem vai šķiroto 

atkritumu savākšanas laukumiem veic atkritumu apsaimniekošanas 

komersanti, kas nodarbojas ar sadzīves atkritumu apsaimniekošanu 

pašvaldībā. Bīstamo atkritumu vai ražošanas atkritumu 

apsaimniekotājs organizē speciāli aprīkotas bīstamo atkritumu vai 

ražošanas atkritumu savākšanas vietas. Latvijā 2020.gadā ir 

izveidoti aptuveni 5000 dalītās vākšanas punkti un aptuveni 90 

atkritumu šķirošanas laukumi, kuru skaits pakāpeniski pieaug. 

Viens no trūkumiem, ko sabiedrība ir identificējusi, ir atšķirīgās 

atkritumu dalītās vākšanas (šķirošanas) prasības dažādās 

pašvaldībās, kas apgrūtina rīcību un šķirošanas paradumu 

iedzīvināšanu. 

 

Līdz ar jaunu atkritumu apsaimniekošanas periodu valstī 

(Atkritumu apsaimniekošanas valsts plāns 2021. - 2028.), 

paredzēts piesaistīt finansējumu atkritumu pārstrādes un 

reģenerācijas iekārtu izveidei. 

 

Direktīvā 2008/98/EK tika izdarīti būtiski grozījumi ar Direktīvu 

2018/851/ES. Direktīva 2018/851/ES paredz, ka dalībvalstīm ir 

jānodrošina visu atkritumu dalīta savākšana, pie tam, jāizveido 

dalītās savākšanas sistēma bioloģiskajiem atkritumiem (līdz 

2023.gadam), tekstilatkritumiem (līdz 2025.gadam) un sadzīves 

bīstamajiem atkritumiem (līdz 2025.gadam). Direktīvā 

2018/851/ES tiek arī paaugstināti mērķi sadzīves atkritumu 

pārstrādei, kā arī noteiktas detālas prasības šo mērķu izpildes 

noteikšanai. Direktīvā 2018/851/ES tiek arī paredzēts, ka 

dalībvalstis var pagarināt sadzīves atkritumu pārstrādes mērķu 

izpildes termiņus, ja tās iesniedz Eiropas Komisijā attiecīgu plānu 

un Eiropas Komisija to apstiprina. Direktīvā 2018/851/ES arī 

nosaka dalībvalstīm pienākumu veikt regulārus pārtikas atkritumu 

mērījumus, kā arī atkritumu atkārtotas izmantošanas mērījumus. 

Pašreiz Latvijas normatīvajos aktos šīs prasības nav ietvertas.  

 

Precīzas noteikumu projektā iekļauto normu aprēķinu veikšanai 

nepieciešamās metodes (izņemot pārtikas atkritumu daudzuma 

noteikšanas metodes) tiks publicētas tad, kad par tām tiks iegūta 

informācija no Eiropas Komisijas, jo tādā veidā tiks veicināta 

vienota pieeja visām Eiropas savienības dalībvalstīm. 

 

Spēkā esošie MK noteikumi Nr.184 neietver visus nosacījumus 

un pilnībā nenodrošina Direktīvas 2018/851/ES prasību 

pārņemšanu attiecībā uz prasībām atkritumu dalītai savākšanai, kā 

arī attiecībā uz atkritumu pārstrādes mērķiem un to izpildes 

noteikšanas kārtību. 

 

Lai Latvijas normatīvajos aktos pārņemtu Direktīvas 2018/851/ES 

prasības, Latvijas Republikas Saeima 2020. gada 9. jūlijā ir 

pieņēmusi likumu “Grozījumi Atkritumu apsaimniekošanas 

likumā”.  Likumā dotais deleģējums noteic Ministru kabinetam 
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izstrādāt: 

1) prasības plāna saturam, lai pagarinātu termiņus atkritumu 

sagatavošanai atkārtotai izmantošanai, pārstrādes un 

materiālu reģenerācijas, kā arī sadzīves atkritumu 

poligonos apglabājamo atkritumu daudzuma 

samazināšanas mērķu sasniegšanai; 

2) prasības atkritumu dalītai savākšanai; 

3) kategorijas un termiņus, kādos atkritumu apsaimniekotāji 

organizē sadzīves atkritumu, tai skaitā vismaz papīra, 

metāla, plastmasas, stikla, tekstilmateriālu, sadzīvē radušos 

bīstamo atkritumu un bioloģisko atkritumu, atsevišķu 

savākšanu pašvaldības administratīvajā teritorijā; 

4) atkritumu sagatavošanas atkārtotai izmantošanai, pārstrādes 

un materiālu reģenerācijas mērķus; 

5) daudzumu svara vienībās un termiņu būvniecības un būvju 

nojaukšanas atkritumu sagatavošanai atkārtotai 

izmantošanai, pārstrādei vai materiālu reģenerācijai, tai 

skaitā izmantošanai izrakto tilpju aizpildīšanai. 

6) kritērijus, atbilstoši kuriem novērtē atkritumu 

sagatavošanas atkārtotai izmantošanai, pārstrādes un 

materiālu reģenerācijas mērķu sasniegšanu. 

 

Tiesiskā regulējuma mērķis un būtība 

Noteikumu projekta normas paredz noteikt prasības atkritumu 

dalītai savākšanai, sagatavošanu atkārtotai izmantošanai, pārstrādei 

un materiālu reģenerācijai, atkritumu daudzuma svara vienībās 

noteikšanai, kā arī prasības  plāna saturam, lai pagarinātu termiņus 

sadzīves atkritumu sadzīves atkritumu sagatavošanai atkārtotai 

izmantošanai, pārstrādei un materiālu reģenerācijas mērķu 

sasniegšanai 

 

Noteikumu projekta mērķis un būtība 

Noteikumu projekta normu īstenošana pilnveidos atkritumu 

apsaimniekošanas sistēmu Latvijā, veicinās būtisku poligonos 

apglabājamo atkritumu daudzuma svara vienībās samazinājumu 

un veicinās atkritumu pārstrādi. 

 

Noteikumu projekta normas paredz noteikt prasības atkritumu 

dalītai savākšanai, sagatavošanu atkārtotai izmantošanai, pārstrādei 

un materiālu reģenerācijai, atkritumu daudzuma svara vienībās 

noteikšanai, kā arī prasības plāna saturam, lai pagarinātu termiņus 

sadzīves atkritumu sadzīves atkritumu sagatavošanai atkārtotai 

izmantošanai, pārstrādei un materiālu reģenerācijas mērķu 

sasniegšanai.  

 

Noteikumu projektā: 

1) ir noteikti nosacījumi atkritumu dalītai savākšanai, 

paredzot, ka atkritumus vāc dalīti un nesajauc ar citiem 

atkritumiem vai citiem materiāliem, kam ir atšķirīgas 

īpašības, lai atvieglotu vai uzlabotu atkritumu 

sagatavošanu atkārtotai izmantošanai, pārstrādi vai 

citas reģenerācijas darbības; 
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2) noteiktas dalīti savācamo atkritumu kategorijas un 

termiņi, kādos pašvaldības sadarbībā ar sadzīves 

atkritumu apsaimniekotājiem organizē sadzīves 

atkritumu, tai skaitā vismaz papīra, metāla, plastmasas, 

stikla, tekstilmateriālu, sadzīvē radušos bīstamo 

atkritumu un bioloģisko atkritumu, atsevišķu savākšanu 

pašvaldības administratīvajā teritorijā. Tiek paredzēts, 

ka pašvaldības sadarbībā ar atkritumu 

apsaimniekotājiem, kurus tās izraudzījušās atbilstoši 

normatīvajiem aktiem par atkritumu apsaimniekošanu, 

nodrošina un paplašina jau izveidoto sistēmu sadzīves 

atkritumos esošā papīra, metāla, plastmasas un stikla 

atkritumu savākšanai. Tiek noteikti termiņi bioloģisko 

atkritumu, tekstila atkritumu un sadzīves bīstamo 

atkritumu dalītas savākšanas sistēmas izveidošanai.  

3) iekļautas prasības plāna saturam, lai pagarinātu 

termiņus atkritumu sagatavošanai atkārtotai 

izmantošanai, pārstrādes un materiālu reģenerācijas, kā 

arī sadzīves atkritumu poligonos apglabājamo 

atkritumu daudzuma samazināšanas mērķu 

sasniegšanai; 

4) noteikti sadzīves atkritumu sagatavošanas atkārtotai 

izmantošanai, pārstrādes un materiālu reģenerācijas 

mērķi, kā arī minēto mērķu sasniegšanas termiņi. Par 

minēto mērķu izpildi ir atbildīgas pašvaldības, sadzīves 

atkritumu apsaimniekotāji, kurus pašvaldības ir 

izraudzījušās atbilstoši normatīvajiem aktiem par 

atkritumu apsaimniekošanu, un atkritumu pārstrādes 

iekārtu operatori, kuri veic atkritumu sagatavošanu 

atkārtotai izmantošanai, pārstrādi un sagatavošanu 

materiālu reģenerācijai.  

5) noteikts daudzums svara vienībās un termiņš 

būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumu 

sagatavošanai atkārtotai izmantošanai, pārstrādei vai 

materiālu reģenerācijai, tai skaitā izmantošanai izrakto 

tilpju aizpildīšanai. 

6) noteikti kritēriji, atbilstoši kuriem novērtē atkritumu 

sagatavošanas atkārtotai izmantošanai, pārstrādes un 

materiālu reģenerācijas mērķu izpildi. Noteikumu 

projekta normas paredz, ka Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrija (turpmāk – VARAM) 

katru gadu 10 mēnešu laikā pēc pārskata gada beigām, 

izmantojot atbilstoši normatīvajiem aktiem par  vides 

aizsardzības oficiālās statistikas un piesārņojošās 

darbības pārskata veidlapām sniegto informāciju, 

nosaka valstī kopumā un katrā pašvaldības 

administratīvajā teritorijā radīto sadzīves atkritumu 

daudzuma svara vienībās, atkārtotai izmantošanai 

sagatavoto, pārstrādāto un materiālu reģenerācijai 

pakļauto sadzīves atkritumu daudzumu svara vienībās 

un atkārtotai izmantošanai sagatavoto, pārstrādāto un 

materiālu reģenerācijai pakļauto sadzīves atkritumu 
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daudzuma svara vienībās attiecību pret radīto sadzīves 

atkritumu daudzumu svara vienībās un izsaka to 

procentos.  

7) ja VARAM konstatē, ka sadzīves atkritumu 

sagatavošanas mērķis nav sasniegts, VARAM vismaz 

24 mēnešus pirms 2024. gada 31. decembra, 2029. gada 

31. decembra vai 2034. gada 31. decembra sagatavo 

plānu iesniegšanai Eiropas Komisijā, lai pagarinātu 

termiņus sadzīves atkritumu sagatavošanas atkārtotai 

izmantošanai, pārstrādes un materiālu reģenerācijas 

mērķu sasniegšanai. Noteikumu projektā ir noteiktas 

prasības plāna saturam. 

8) noteikumu projekta normas paredz, ka VARAM 

nodrošina atkritumu atkārtotas izmantošanas un 

pārtikas atkritumu daudzuma mērījumus. Noteikumu 

projekta normas nosaka, ka pārtikas ražošanas, 

pārstrādes un izgatavošanas, mazumtirdzniecības un 

citu pārtikas sadales kanālu, restorānu un sabiedriskās 

ēdināšanas uzņēmumi, kā arī pašvaldības sadarbībā ar 

atkritumu apsaimniekotājiem, kas izraudzīti saskaņā ar 

normatīvajiem aktiem par atkritumu apsaimniekošanu 

un atkritumu apsaimniekotājs, kurš veic atkritumu 

sagatavošanu atkārtotai izmantošanai, pārstrādi vai 

materiālu reģenerāciju, sniedz informāciju par pārtikas 

atkritumu daudzumu, kurš noteikts tonnās.     

Ar noteikumu projekta pieņemšanas brīdi spēku zaudēs Ministru 

kabineta 2013. gada 17. aprīļa noteikumus Nr. 184 “Noteikumi par 

atkritumu dalītu savākšanu, sagatavošanu atkārtotai izmantošanai, 

pārstrādi un materiālu reģenerāciju”. 

3. Projekta izstrādē 

iesaistītās 

institūcijas un 

publiskas 

personas 

kapitālsabiedrības 

VARAM 

4. Cita informācija Nav 

 

II. Tiesību akta projekta ietekme uz sabiedrību 

1. Sabiedrības 

mērķgrupas, kuras 

tiesiskais regulējums 

ietekmē vai varētu 

ietekmēt 

Sadzīves atkritumu apsaimniekotāji – 50-60 komersanti; 

Pašvaldības – 119; 

Būvniecības atkritumu pārvadājumu uzskaites sistēmas 

lietotāji – 95 komersanti; 

Visi sadzīves atkritumu radītāji Latvijā – fiziskās un 

juridiskās personas. 

2. Tiesiskā regulējuma 

ietekme uz 

tautsaimniecību un 

administratīvo slogu 

Noteikumu projekta normās ietvertais tiesiskais 

regulējums neskar uzņēmējdarbības vidi un mazos, 

vidējos uzņēmumus, mikrouzņēmumus un 

jaunuzņēmumus, jo noteikumu projektā ietvertās normas 

attiecināmas uz ministrijas, pašvaldību kompetencēm. 

Normas, kuras izriet no šo noteikumu projekta neskar 

visu uzņēmējdarbības vidi kopumā, bet gan atsevišķus 
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komersantus, kuri veic darbības ar atkritumiem.   

Noteikumu projekta normu  realizācijas rezultātā tiks 

veicināta Nacionālā attīstības plānā noteiktā 442. rādītāja 

“Atkritumu šķirošana un dalīti savākto atkritumu 

pārstrāde” izpilde.    

Noteikumu projektam nav ietekmes uz konkurenci, tā kā 

visiem atkritumu poligonu apsaimniekotājiem un 

atkritumu apsaimniekošanas komersantiem tiek noteiktas 

vienādas prasības.  

Noteikumu projekta normu ietekme uz vidi vērtējama 

pozitīvi. tiks veicināta atkritumu dalītā vākšana, veicināta 

atkritumos esošo materiālu atgriešana tautsaimniecībā, kā 

arī samazināti kopējie poligonos apglabājamo atkritumu 

daudzumi svara vienībās un mazināta poligonu radīto 

siltumnīcas efektā gāzu emisija. 

Noteikumu projekta normām ir pozitīvas ietekmes uz 

veselību. 

Noteikumu projekta normas neskar nevalstiskās 

organizācijas. 

Administratīvais slogs komersantiem nepieaugs, tā kā 

atkritumu apsaimniekošanas komersanti jau šobrīd sniedz 

datus par atkritumu apsaimniekošanu atbilstoši  

normatīvajiem aktiem par vides aizsardzības oficiālās 

statistikas un piesārņojošās darbības pārskata veidlapām.   

 

Noteikumu projekta normas rada finansiālu  ietekmi, tā 

kā atkritumu apsaimniekotājiem tiek noteikts pienākums 

izveidot atsevišķu sistēmu sadzīves atkritumu veidu 

dalītai savākšanai un nodrošināt sadzīves atkritumu un 

būvniecības atkritumu sagatavošanu atkārtotai 

izmantošanai, pārstrādi un materiālu reģenerāciju 

noteiktajos apmēros. Tomēr jau  pašlaik atkritumu 

apsaimniekotājiem ir iespējams mazināt regulējuma 

finansiālo ietekmi, izmantojot Eiropas Savienības 

Kohēzijas fonda līdzekļus laika periodam no 2013.līdz 

2020.gadam un no 2021.-2027.gadam. 

3. Administratīvo izmaksu 

monetārs novērtējums 

Administratīvās izmaksas nav iespējams monetāri 

novērtēt. 

4. Atbilstības izmaksu 

monetārs novērtējums 

Noteikumu projekts šo jomu neskar. 

5. Cita informācija Nav 

 

III. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem 

Noteikumu projekts šo jomu neskar. 

 

IV. Tiesību akta projekta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu 
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Noteikumu projekts šo jomu neskar. 

 

 

V. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām 

1. Saistības pret Eiropas 

Savienību 

1) Direktīva 2008/98/EK (OV L 312, 22.11.2008., 

3./30. lpp.) 

2) Direktīva 2018/851/ES (OV L 150, 14.6.2018., 

109./140. lpp.)  

2. Citas starptautiskās 

saistības 

Noteikumu projekts šo jomu neskar. 

3. Cita informācija Nav 

 

Attiecīgā ES 

tiesību akta 

datums, numurs 

un nosaukums 

Direktīva 2008/98/EK 

A B C D 

Attiecīgā ES 

tiesību akta panta 

numurs (uzskaitot 

katru tiesību akta 

vienību – pantu, 

daļu, punktu, 

apakšpunktu) 

Projekta vienība, 

kas pārņem vai 

ievieš katru šīs 

tabulas A ailē 

minēto ES tiesību 

akta vienību, vai 

tiesību akts, kur 

attiecīgā ES 

tiesību akta 

vienība pārņemta 

vai ieviesta 

Informācija 

par to, vai šīs 

tabulas A ailē 

minētās ES 

tiesību akta 

vienības tiek 

pārņemtas vai 

ieviestas 

pilnībā vai 

daļēji. 

Ja attiecīgā ES 

tiesību akta 

vienība tiek 

pārņemta vai 

ieviesta daļēji, 

sniedz 

attiecīgu 

skaidrojumu, 

kā arī precīzi 

norāda, kad un 

kādā veidā ES 

tiesību akta 

vienība tiks 

pārņemta vai 

ieviesta 

pilnībā. 

Norāda 

institūciju, kas 

ir atbildīga par 

šo saistību 

izpildi pilnībā 

Informācija par to, vai šīs tabulas B 

ailē minētās projekta vienības paredz 

stingrākas prasības nekā šīs tabulas 

A ailē minētās ES tiesību akta 

vienības. 

Ja projekts satur stingrākas prasības 

nekā attiecīgais ES tiesību akts, 

norāda pamatojumu un samērīgumu. 

Norāda iespējamās alternatīvas (t. sk. 

alternatīvas, kas neparedz tiesiskā 

regulējuma izstrādi) – kādos 

gadījumos būtu iespējams izvairīties 

no stingrāku prasību noteikšanas, 

nekā paredzēts attiecīgajos ES 

tiesību aktos 

10.panta 1. punkts 2. punkts Pārņemts 

pilnībā 

Netiek noteiktas stingrākas prasības 

nekā direktīvā. 

10.panta 2. a) 3.1.apakšpunkts Pārņemts Netiek noteiktas stingrākas prasības 
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apakšpunkts pilnībā nekā direktīvā. 

Attiecīgā ES 

tiesību akta 

datums, numurs 

un nosaukums 

Direktīva 2018/851/ES 

A B C D 

Attiecīgā ES 

tiesību akta panta 

numurs (uzskaitot 

katru tiesību akta 

vienību – pantu, 

daļu, punktu, 

apakšpunktu) 

Projekta vienība, 

kas pārņem vai 

ievieš katru šīs 

tabulas A ailē 

minēto ES tiesību 

akta vienību, vai 

tiesību akts, kur 

attiecīgā ES 

tiesību akta 

vienība pārņemta 

vai ieviesta 

Informācija 

par to, vai šīs 

tabulas A ailē 

minētās ES 

tiesību akta 

vienības tiek 

pārņemtas vai 

ieviestas 

pilnībā vai 

daļēji. 

Ja attiecīgā ES 

tiesību akta 

vienība tiek 

pārņemta vai 

ieviesta daļēji, 

sniedz 

attiecīgu 

skaidrojumu, 

kā arī precīzi 

norāda, kad un 

kādā veidā ES 

tiesību akta 

vienība tiks 

pārņemta vai 

ieviesta 

pilnībā. 

Norāda 

institūciju, kas 

ir atbildīga par 

šo saistību 

izpildi pilnībā 

Informācija par to, vai šīs tabulas B 

ailē minētās projekta vienības paredz 

stingrākas prasības nekā šīs tabulas 

A ailē minētās ES tiesību akta 

vienības. 

Ja projekts satur stingrākas prasības 

nekā attiecīgais ES tiesību akts, 

norāda pamatojumu un samērīgumu. 

Norāda iespējamās alternatīvas (t. sk. 

alternatīvas, kas neparedz tiesiskā 

regulējuma izstrādi) – kādos 

gadījumos būtu iespējams izvairīties 

no stingrāku prasību noteikšanas, 

nekā paredzēts attiecīgajos ES 

tiesību aktos 

1.panta 3.punkta 

f)punkts (Direktīvas 

2008/98/EK 3.panta 

15.a punkts)  

8.punkts Pārņemts 

pilnībā. 
Netiek noteiktas stingrākas prasības. 

1.panta 3.punkta g) 

punkts 

(Direktīvas 

2008/98/EK 3.panta 

17.a punkts)  

6.punkts Pārņemts 

pilnībā. 
Netiek noteiktas stingrākas prasības. 

1.panta 10.punkts 

(Direktīvas 

2008/98/EK 9.panta 

4.punkts) 

21., 22., 23.punkts Pārņemts 

pilnībā. 

Netiek noteiktas stingrākas prasības.  

1.panta 10.punkts 

(Direktīvas 

2008/98/EK 9.panta 

24., 25., 26.punkts Pārņemts 

pilnībā. 

Netiek noteiktas stingrākas prasības.  
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5.punkts) 

1.panta 12.punkta 

b)punkts 

(Direktīvas 

2008/98/EK 

11.panta 1.punkta 

2.rindkopa) 

2.punkts Pārņemts 

pilnībā. 
Netiek noteiktas stingrākas prasības.  

1.panta 12.punkta 

b)punkts 

(Direktīvas 

2008/98/EK 

11.panta 1.punkta 

3.rindkopa) 

3.1., 

3.3.apakšpunkts 

Pārņemts 

pilnībā. 
Netiek noteiktas stingrākas prasības.  

1.panta 12.punkta 

c)punkta 

i)apakšpunkts 

(Direktīvas 

2008/98/EK 

11.panta 2.punkta 

ievaddaļa) 

4.punkta 

ievaddaļa 

Pārņemts 

pilnībā. 
Netiek noteiktas stingrākas prasības.  

1.panta 12.punkta 

c)punkta 

ii)apakšpunkts 

(Direktīvas 

2008/98/EK 

11.panta 2.punkta 

c,,d,,e. apakšpunkti) 

4.punkts Pārņemts 

pilnībā. 
Netiek noteiktas stingrākas prasības  

1.panta 12.punkta 

d)punkts 

(Direktīvas 

2008/98/EK 

11.panta 5.punkts) 

20.punkts Pārņemts 

pilnībā. 

Netiek noteiktas stingrākas prasības. 

1.panta 13.punkts 

(Direktīvas 

2008/98/EK 11.a 

panta 1.punkta a) 

apakšpunkts) 

14.punkts Pārņemts 

pilnībā. 
Netiek noteiktas stingrākas prasības.  

1.panta 13.punkts 

(Direktīvas 

2008/98/EK 11.a 

panta 1.punkta b) 

apakšpunkts) 

10.1.apakšpunkts Pārņemts 

pilnībā. 

Netiek noteiktas stingrākas prasības.  

1.panta 13.punkts 

(Direktīvas 

2008/98/EK 11.a 

panta 1.punkta c) 

apakšpunkts) 

10.2.apakšpunkts   

1.panta 13.punkts 

(Direktīvas 

2008/98/EK 11.a 

panta 2.punkts) 

10.3.apakšpunkts Pārņemts 

pilnībā. 
Netiek noteiktas stingrākas prasības.  

1.panta 13.punkts 

(Direktīvas 

2008/98/EK 11.a 

panta 3.punkts) 

Ministru kabineta 

2018.gada 

7.augusta 

noteikumi Nr.494 

“Noteikumi par 

Pārņemts 

pilnībā. 
Netiek noteiktas stingrākas prasības.  
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atkritumu 

pārvadājumu 

uzskaiti” III. 

nodaļa un 

2.pielikums 
1.panta 13.punkts 

(Direktīvas 

2008/98/EK 11.a 

panta 4.punkts) 

10.4.apakšpunkts, 

27.punkts 

Pārņemts 

pilnībā. 
Netiek noteiktas stingrākas prasības.  

-1.panta 13.punkts 

(Direktīvas 

2008/98/EK 11.a 

panta 5.punkts) 

10.5.apakšpunkts Pārņemts 

pilnībā. 
Netiek noteiktas stingrākas prasības.  

1.panta 13.punkts 

(Direktīvas 

2008/98/EK 11.a 

panta 6.punkts) 

 Netiks 

pārņemts. 

Ir izmantota dalībvalstīm paredzētā 

rīcības brīvība 

1.panta 13.punkts 

(Direktīvas 

2008/98/EK 11.a 

panta 7.punkts) 

10.6.apakšpunkts Pārņemts 

pilnībā. 
Netiek noteiktas stingrākas prasības.  

1.panta 13.punkts 

(Direktīvas 

2008/98/EK 11.a 

panta 8.punkts) 

11.punkts Pārņemts 

pilnībā. 
Netiek noteiktas stingrākas prasības.  

1.panta 17.punkts 

(Direktīvas 

2008/98/EK 

20.panta 1.punkts) 

3.4.apakšpunkts Pārņemts 

pilnībā. 
Netiek noteiktas stingrākas prasības.  

1.panta 19.punkts 

(Direktīvas 

2008/98/EK 

22.panta 

1.punkts)22. panta 

1. punkts 

3.2.1. punkts 

3.2.2. punkts 

Atbilst 

pilnībā 

3.2.1. punktā tiek noteiktas stingrākas 

prasības nekā Direktīvā 2018/851/EK. 

Direktīva 2018/851/EK paredz, ka līdz  

2023. gada 31. decembrim visām 

dalībvalstīm ir jānodrošina dalīta BA 

savākšana, savukārt noteikumu projekta 

punkts paredz noteikt īsāku termiņu šīs 

prasības ieviešanai Latvijā, t.i. līdz 

2020. gada 31. decembrim tām 

pašvaldībām, kuru atkritumus 

saņemošajā poligonā ir iespēja 

bioloģiskos atkritumus reģenerēt vai 

pārstrādāt, vienlaicīgi nodrošinot 

noteikumu projekta mērķa grupām 

samērīgu laiku noteikumu projektā 

ietvertās prasības īstenošanai. 

Poligonos apglabājamo atkritumu 

daudzuma samazināšanas jautājums ir 

prioritārs Eiropas Savienības līmenī, 

īpašu uzmanību pievēršot BA. Latvijā ir 

iespējams ievērojami samazināt 

nešķirotu un poligonos apglabājamu 

atkritumu daudzumu nodrošinot BA 

dalītu vākšanu.  

Prakse pierāda, ka atkritumu 

apsaimniekošanas jomas iesaistītās 
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puses ne vienmēr savlaicīgi pielāgojas 

normatīvajos aktos noteiktajam un 

ievēro normatīvajos aktos ietvertos 

termiņus, tādēļ, lai veicinātu noteiktā 

mērķa sasniegšanu uz 2023. gadu, tiek 

noteiktas stingrākas prasības, nekā 

Direktīva 2008/98/EK. 

 

3.2.2. netiek noteiktas stingrākas 

prasības nekā direktīvā. 
1.panta 32.punkts 

(IV B pielikums) 
2. pielikums Atbilst 

pilnībā 

Netiek noteiktas stingrākas prasības 

nekā direktīvā. 

 

Kā ir izmantota ES tiesību 

aktā paredzētā rīcības 

brīvība dalībvalstij pārņemt 

vai ieviest noteiktas ES 

tiesību akta normas? Kādēļ? 

Tiks izmantota Direktīvas 2018/851/ES 11.a panta 6.punktā 

paredzētā rīcības brīvība attiecībā uz iespēju pārstrādātajā 

atkritumu daudzumā svara vienībās iekļaut arī metālus pēc 

sadzīves atkritumu sadedzināšanas. Minētā prasība netiks 

pārņemta, tā kā Latvijā pašreiz nav sadzīves atkritumu 

sadedzināšanas iekārtu.  

Saistības sniegt paziņojumu 

ES institūcijām un ES 

dalībvalstīm atbilstoši 

normatīvajiem aktiem, kas 

regulē informācijas 

sniegšanu par tehnisko 

noteikumu, valsts atbalsta 

piešķiršanas un finanšu 

noteikumu (attiecībā uz 

monetāro politiku) 

projektiem 

Projekts šo jomu neskar. 

Cita informācija Informācija par citu Direktīvas 2008/98/EK normu 

pārņemšanu ir sniegta Atkritumu apsaimniekošanas likuma 

anotācijā.1 

Informācija par citu Direktīvas 2018/851/ES normu 

pārņemšanu ir sniegta likuma “Grozījumi Atkritumu 

apsaimniekošanas likumā” anotācijā. 2 

 

 

2. tabula. Ar tiesību akta projektu uzņemtās saistības, kas izriet no starptautiskajiem 

tiesību aktiem vai starptautiskas institūcijas vai organizācijas dokumentiem 

Pasākumi šo saistību izpildei 

Projekts šo jomu neskar. 

 

VI. Sabiedrības līdzdalība un komunikācijas aktivitātes 

1. Plānotās sabiedrības 

līdzdalības un komunikācijas 

Saskaņā ar Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta 

noteikumu Nr. 970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība 

 
1 Atkritumu apsaimniekošanas likuma anotācija. Pieejams: 

https://titania.saeima.lv/LIVS/SaeimaLIVS.nsf/0/C6DAB1AC1CFF4FC7C2257734004C265C?OpenDocument 
2 Likuma “Grozījumi Atkritumu apsaimniekošanas likumā” anotācija. Pieejams: 

https://titania.saeima.lv/LIVS13/saeimalivs13.nsf/0/A3F3C9EFD9D58A36C2258560002A1590?OpenDocument 
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aktivitātes saistībā ar 

projektu  

attīstības plānošanas procesā” 7.4.1 apakšpunktu 

sabiedrības pārstāvji ir aicināti līdzdarboties, rakstiski 

sniedzot viedokli par noteikumu projektu tā izstrādes 

stadijā pa VARAM tīmekļvietnē www.varam.gov.lv 

ievietoto noteikumu projektu. 

2. Sabiedrības līdzdalība 

projekta izstrādē  

Noteikumu projekts un tā sākotnējās ietekmes 

novērtējuma ziņojums (anotācija) 2020.gada 11. 

novembrī tika publicēta VARAM tīmekļvietnes sadaļā 

“Sabiedrības līdzdalība”3, un Valsts kancelejas 

tīmekļvietnē: https://mk.gov.lv/lv/content/sabiedribas-

lidzdaliba, aicinot sabiedrības pārstāvjus rakstiski sniegt 

viedokli par Noteikumu projektu tā izstrādes stadijā – 

nosūtot to elektroniski. 

Noteikumu projekts tiks izsūtīts darba grupai par 

atkritumu apsaimniekošanas normatīvo aktu 

pilnveidošanu (VARAM 2015. gada 2. februāra rīkojums 

Nr. 41 “Par darba grupas “Darba grupa par atkritumu 

apsaimniekošanas normatīvo aktu pilnveidošanu” 

izveidošanu”) un apspriests kārtējā darba grupas 

sanāksmē. 

3. Sabiedrības līdzdalības 

rezultāti  

Sadaļa tiks papildināta pēc sabiedrības līdzdalības 

rezultātu saņemšanas. 

4. Cita informācija Nav 

 

VII. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām 

1. Projekta izpildē iesaistītās 

institūcijas  

VARAM, Valsts vides dienests. 

2. Projekta izpildes ietekme uz 

pārvaldes funkcijām un 

institucionālo struktūru. 

 

Jaunu institūciju izveide, 

esošu institūciju likvidācija 

vai reorganizācija, to ietekme 

uz institūcijas 

cilvēkresursiem 

Noteikumu projekts neietekmē iesaistīto institūciju 

funkcijas un uzdevumus. 

 

 

 

Jaunas institūcijas nav jāveido. Esošās institūcijas nav 

jāreorganizē. 

3. Cita informācija Nav 

 

 

Vides aizsardzības un  

reģionālās attīstības ministrs     Juris Pūce 

 

 
Zavicka 67026569 

Alvine.Zavicka@varam.gov.lv 

 
3 Skat. https://www.varam.gov.lv/lv/normativo-aktu-projekti-vides-aizsardzibas-joma 

https://mk.gov.lv/lv/content/sabiedribas-lidzdaliba
https://mk.gov.lv/lv/content/sabiedribas-lidzdaliba
mailto:Alvine.Zavicka@varam.gov.lv

