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Pozīcijas ziņojums Nr. 4 

 
2013. gada 31. maijā 

Pozīcijas ziņojums 
par atkritumu apsaimniekošanas politiku 

 
1. Kopsavilkums 
 
Atkritumu apsaimniekošana Latvijā ir tautsaimniecības nozare ar būtisku attīstības un investīciju 
potenciālu. Nozares politikai ir tieša ietekme uz uzņēmumu konkurētspēju. Tomēr šobrīd tajā 
vērojama gan esošām, gan nākotnes investīcijām nelabvēlīga un nedroša vide.  
 
Situācija atkritumu apsaimniekošanas sektorā ļauj identificēt virkni strukturālu uzņēmējdarbības 
vides problēmu:  

• Konkurences ierobežojumi nozarē, kur tirgū ir pietiekams skaits ieinteresētu dalībnieku 
un pierādīta brīvā tirgus pozitīva ietekme uz pakalpojuma cenu un kvalitāti; 

• Necaurskatāma zņēmējdarbības vide tajā iesaistītajiem vai potenciāli ieinteresētiem 
dalībniekiem, kā arī sabiedrībai kopumā; 

• Monopolizācija – notiek pakāpeniska, pašvaldību īstenota, vāji ekonomiski pamatota vai 
tikai politiski motivēta, nozares monopolizācija; uzņēmēji zaudē tirgus daļas un iespēju 
atpelnīt nozarē veiktās investīcijas. 

 
Īstenojot tai likumā noteiktos pienākumus, pašvaldībai jānodrošina, ka tās darbības rezultātā tiek 
aizsargātas un pārstāvētas gan pašvaldības iedzīvotāja, gan uzņēmēju intereses un efektīvi izlietoti 
tās finanšu līdzekļi. FICIL ieskatā to iespējams īstenot: 

• Veidojot sistēmu, kas nodrošina katram pašvaldības iedzīvotājam iespēju saņemt tam 
nepieciešamu pakalpojumu par iespējami izdevīgāko cenu; 

• Nodrošinot, ka pašvaldības izvēlētā pakalpojuma nodrošināšanas tiesiskais un praktiskais 
risinājums kalpotu tās pieņemto stratēģijas dokumentu īstenošanai sociālajā un vides jomā; 

• Atturoties vai objektīvi izvērtējot nepieciešamību iesaistīties uzņēmējdarbībā, ja attiecīgajā 
tirgus segmentā brīvi pieejami konkurējoši privātu komersantu sniegti pakalpojumi, 
tādējādi nodrošinot un vairojot veselīgu konkurenci.  

 
Organizējot sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, pašvaldības lēmumiem un rīcībai jākalpo, lai 
nodrošinātu pilnvērtīgu valsts un ES kopējos rīcībpolitikas dokumentos noteikto mērķu 
sasniegšanu.  
 
Tomēr valsts institūciju rīcībā nav efektīvu rīcībpolitikas mehānismu, un tādus ir jāveido, lai 
nodrošinātu, ka atkritumu apsaimniekošanas saimniecība Latvijā darbojas kā vienota sistēma.  
Nepietiekama un nepilnīgi organizēta informācijas plūsma nozarē neļauj kvalitatīvi novērtēt nedz 
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privāto, nedz publisko tiesību subjektiem piederošu komersantu sniegto pakalpojumu pienesumu 
valsts vides politikās definēto mērķu un starptautisko saistību īstenošanai.  

 
2. Rekomendācijas 

 
1. Vienota atkritumu apsaimniekošanas politika, kvalitatīva kontrole un uzraudzība, 

visu ieinteresēto pušu iesaiste un procesa caurskatāmība  
(a) Veidot institucionālo modeli, kas nodrošina vienotas atkritumu apsaimniekošanas politikas 
īstenošanu: valsts / reģionu vides politikas mērķu sasaisti, kvalitatīvu kontroli un 
uzraudzību un visu ieinteresēto pušu iesaisti. Mērķtiecīgi nodrošināt procesa un 
informācijas caurskatāmību.  

(b) Veidot civiltiesiskos mehānismos balstītu sadarbību starp pašvaldībām un privātiem 
pakalpojuma sniedzējiem, pienācīgi nodalot politisko un saimniecisko atbildību par 
politikas mērķu sasniegšanu vietējā vai reģionālā līmenī.  

(c) Izstrādāt ilgtermiņa kvantitatīvus mērķus apglabāto atkritumu pārstrādei un 
tautsaimniecībā derīgai izmantošanai. Izvērtēt aktuālo Dabas resursu nodokļa (DRN) 
likmju efektivitāti saistībā ar vides politikas mērķiem atkritumu apglabāšanas 
ierobežošanai.  

(d) Izvērtēt iepakojumu apsaimniekošanas sistēmas darbības efektivitāti.  
 

2. Brīva un godīga konkurence efektīvam darbam un kvalitatīvam rezultātam  
(a) Novērst likumiskus un rīcībpolitikas, kā arī labai pārvaldībai neatbilstošas pašvaldību 

darbības radītus šķēršļus komersantu līdzdalībai atkritumu apsaimniekošanas tirgū. 
(b) Stiprināt konkurenci komercdarbības segmentos, juridiski nostiprinot atkritumu materiāla 

apsaimniekošanas / pārstrādāšanas darbību nodalīšanu no atkritumu apglabāšanas.  
(c) Nodalīt mājsaimniecību radītus un komercdarbības rezultātā radušos atkritumu 

apsaimniekošanas politikas mērķus. 
 

3. Ekonomiski pamatota, ierobežota publisko personu komercdarbība un tās kontrole 
(a) Likumiski ierobežot pašvaldību komercdarbību, kas nav objektīvi pamatota ar būtiskām 

sabiedrības interesēm; un nodrošināt efektīvu, mērķa sasniegšanai atbilstošu kontroli pār 
šīs sistēmas darbību, pašvaldību kapitālsabiedrībām strādājot vienlīdzīgas konkurences 
apstākļos ar privātiem tirgus dalībniekiem. 

(b) Veidot sistēmu pastāvīgai un kvalitatīvai (situācijas analīzē balstītai un uz mērķi vērstai) 
minēto ierobežojumu kontroles īstenošanai un uzraudzībai.  

 
 
3. Rekomendāciju pamatojums 
 

1. Veidot institucionālo modeli, kas nodrošina vienotas politikas īstenošanu, kvalitatīvu 
kontroli un uzraudzību, visu ieinteresēto pušu iesaisti un procesa caurskatāmību 
 

Šobrīd spēkā esošais tiesiskais regulējums un politikas dokumenti neparedz skaidru idejisku vai 
institucionālu sasaisti starp katras pašvaldības autonomo funkciju (un mērķiem), organizējot 
atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus tās teritorijā, un vides tiesību un rīcībpolitikas 
dokumentos noteikto mērķu, piemēram, poligonos noglabāto atkritumu apjoma samazināšana, 
sasniegšanu. 
 
Dabas resursu nodokļa likuma iedibinātā atkritumu apsaimniekošanas kārtība, kura iecerēta kā 



 

Ārvalstu investoru padome Latvijā 
Tel. +371 67217201; Email: ficil@ficil.lv 
Tīmeklī: www.ficil.lv 

 

3 (11) 

vides politiku īstenošanu veicinošs administratīvs rīks, mainoties faktiskai situācijai tirgū un 
politikas mērķiem, šobrīd kropļo konkurenci, padziļinot politikas nepilnības un neefektivitāti, 
tostarp pašvaldību nepamatotu iesaisti komercdarbībā, un traucē valsts vides politikas mērķu 
sekmīgu sasniegšanu. 
 
Trūkst efektīvu, motivējošu sankciju mehānismu pārkāpumu novēršanai vai jēgpilnam sodam 
pārkāpuma gadījumā. 
 

1.1. Atkritumu apsaimniekošanas politikas un vides politikas savstarpējā sazobe: 
politikas veidošana, īstenošana, uzraudzība  

  
Vides aizsardzības in reģionālās attīstības ministrijas (VARAM), kas atbildība par atkritumu 
apsaimniekošanas jomu, funkcijas un uzdevumi paredz: 

- izstrādāt, organizēt un koordinēt politiku vides aizsardzības un reģionālās attīstības jomā; 
- pārraudzīt pašvaldību darbību likumību un pašvaldībām noteikto uzdevumu izpildi; 
- izstrādāt rīcības programmas piesārņojuma samazināšanai; 
- uzraudzīt pašvaldību darbības tiesiskumu.i 

 
Pašreizējais tiesiskais regulējums tikai deklarē VARAM funkcijas un uzdevumu; šo funkciju 
izpildei ministrijai nav piešķirtas lēmuma pieņēmēja tiesības. Tādējādi nav izveidots reāli 
darbojošies pašvaldību darbības uzraudzības un kontroles mehānisms.  
 
Nav noteikti pašvaldības kā pakalpojuma organizētāja tiesiski saistoši pienākumi un mērķi valsts 
politikas ietvaros, tostarp pašvaldības atbildība par to īstenošanu, organizējot vietējo atkritumu 
apsaimniekošanas pakalpojumu. Neviena no pusēm nenodrošina vienotas un pilnīgas informācijas 
par atkritumu apsaimniekošanas sistēmas darbību apkopošanu un caurredzamību tās dalībniekiem. 
(Sk. Pielikums Nr. 1). 
 
Precīzi definējot un nodalot pakalpojuma sniegšanā iesaistīto pušu atbildības sfēras un piemērojot 
atbilstošāko juridisko formu pienākumu un uzdevumu realizēšanai, iespējams panākt gan 
ekonomisku, gan sabiedrisku ieguvumu.  
 

1.2. Apsaimniekošanas sistēma, kas spēj darboties bez subsīdijām, ietver “iekšējus” 
atbalsta mehānismus. Dabas resursu nodokļa efektīva izmantošana politikas 
mērķu sasniegšanai 

 
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. 
 
Pašreiz noteiktā DRN maksājumu sadales kārtība ierobežotas konkurences apstākļos veicina tādu 
rīcību, kas saasina, nevis risina iepriekš identificētās problēmas, radot ne vien būtiskus riskus 
ilgtspējīgas atkritumu apsaimniekošanas risinājuma izveidei, bet, plašākā skatījumā, arī vides 
politikas īstenošanai.  
 
Situācija, kad visus valsts sadzīves atkritumu poligonus apsaimnieko pašvaldības uzņēmumi, 
vienlaikus saņemot 60% no DRN, kas maksāts par vides piesārņošanu, tostarp par atkritumu 
apglabāšanu tās teritorijā,ii neveicina pašvaldību ieinteresētību apglabāto atkritumu apjoma 



 

Ārvalstu investoru padome Latvijā 
Tel. +371 67217201; Email: ficil@ficil.lv 
Tīmeklī: www.ficil.lv 

 

4 (11) 

samazināšanā un atkritumu pārstrādes veicināšanā (valsts politikas dokumentos iekļauti mērķi). 
Nav mehānisma, lai pārliecinātos vai kontrolētu sasaisti starp samaksāto DRN un reāli 
apsaimniekoto atkritumu daudzumu.  
 
DRN likmes ir efektīvs instruments atkritumu atkārtotās izmantošanas, pārstrādes un 
reģenerēšanas stimulēšanai, un līdz ar to – atkritumu apjoma samazināšanai. Nodokļa politikas 
maiņa, īpaši īstermiņā, var kalpot kā efektīvs aizsākums un pozitīvu pārmaiņu katalizators.  
 
Atsakoties no DRN par vides piesārņošanu ieskaitīšanas pašvaldību vides aizsardzības speciālajā 
budžetā daļā, kas tiek aprēķināta par atkritumu apglabāšanu, tiktu novērsta pašvaldību 
ieinteresētība poligonos apglabāto atkritumu apjoma palielināšanā. Pašvaldības tiktu motivētas 
veicināt atkritumu pārstrādes / reģenerācijas biznesa attīstību savās teritorijās un līdz ar to – gan 
vides piesārņošanas samazināšanu, gan jaunas uzņēmējdarbības attīstību. 
 

1.3. Valsts, pašvaldību un privātpersonu motivācija politikas mērķu īstenošanā  
 
Lai novērstu pašvaldību šī brīža sistēmā pieļauto un “iedarināto” interešu konfliktu, kas kropļo 
konkurenci un apgrūtina vienotas politikas īstenošanu, ir tiesiski jānodala atkritumu materiāla 
apsaimniekošanas / pārstrādāšanas darbības no tā apglabāšanas. 
 
Jānosaka  atbildība atkritumu radītājiem un atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu sniedzējiem 
par prasību neizpildi atkritumu apsaimniekošanas jomā, tai skaitā attiecībā uz atkritumu dalītu 
savākšanu.  
 
Arī DRN maksājumu noteikšanas kārtība, kuras pamatā ir princips, ka atkritumu radītājam 
jāmaksā par faktiski radīto atkritumu apjomu kalpotu kā motivējošs faktors uz valsts politikas 
mērķu sasniegšanu orientētas atkritumu apsaimniekošanas sistēmas izveidei. 
 
Šobrīd iespēju pārliecināties par to, cik lielā mērā samaksātais nodoklis tiešām sasniedzis mērķi 
(sk. 2.1. punktu iepriekš), nenodrošina nedz publiska informācija, nedz informācijas aprites 
sistēma nozares iekšienē.  
 

2. Nodrošināt brīvu un godīgu konkurenci atkritumu apsaimniekošanas tirgū 
efektīvākai rīcībpolitikas mērķu sasniegšanai 

 
Valsts veidoto atkritumu apsaimniekošanas politiku, tās mērķus un izmaksas, nosaka gan 
sabiedrības objektīvas intereses, gan valsts starptautiskās saistības vides jomā. Konkurence un 
brīvais tirgus ļauj sasniegt šos mērķus: 
- labāk un efektīvāk,  
- bez papildus sloga pašvaldības un valsts budžetam, 
- samazinot izmaksas iedzīvotājam, neizmantojot šķērssubsīdijas,  
- atstājot pienācīgu izvēli uzņēmumiem to izmaksu un, tātad, konkurētspējas noteikšanā.  

 
Vairāk kā divās trešdaļās Latvijas pašvaldību, kurās 2012. gadā tika radīti teju 80% no kopējā 
atkritumu apjoma valstī, bez pietiekama tiesiska un ekonomiska pamatojuma tiek ierobežota brīva 
un godīga konkurence atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu tirgū. (Sk. Pielikums Nr. 2) 
 

2.1. Efektivitāte 
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Konkursa rīkošana ļauj izvēlēties un, izmantojot līgumā noteiktus mehānismus, tieši ietekmēt 
saņemtā pakalpojuma kvalitāti – atbilstību noteiktajiem mērķiem un kritērijiem.  
 
Komersanta interesēs ir īstenot tam uzticētos pasākumus iespējami efektīvi, nodrošinot 
pašvaldības izvirzīto uzdevumu īstenošanu, precīzāk sasniedzot paredzēto ar iespējami taupīgu un 
bez atlikumu resursu izlietojumu.  
 
Vienlaikus uzņēmēju ieguldījumu attīstība un kapacitātes paaugstināšana iespējama, izmantojot 
iekšējos resursus, tostarp partneru zināšanas citās valstīs, un neveicot papildus, jaunus 
ieguldījumus. Ietaupījums samazina pakalpojuma izmaksas. 
 

2.2. Mazāks slogs pašvaldības un valsts budžetam 

Pieņemot, ka gadā vidēji 1 iedzīvotājs saražo 1.85 m3 sadzīves atkritumu, sanāk, ka reģionos, 
kuros tika rīkots iepirkums, viens iedzīvotājs gadā par sadzīves atkritumu izvešanu samaksā vidēji 
Ls 9.29.  

Savukārt reģionos, kuros iepirkums nav rīkots, viens iedzīvotājs gadā par sadzīves atkritumu 
izvešanu samaksā vidēji Ls 16.30 vai, ja atkritumus izved pašvaldības uzņēmums, viens 
iedzīvotājs gadā par sadzīves atkritumu izvešanu samaksā vidēji Ls 16.26.  

Līdz ar to, sanāk, ka 2012. gadā to reģionu iedzīvotāji un uzņēmēji, kuru dzīves vietā netika rīkots 
konkurss par pakalpojuma sniegšanu gadā par sadzīves atkritumu izvešanu pārmaksā aptuveni 
Ls 10 623 326. (Sk. Pielikums Nr. 3) 

Turklāt, pat iedzīvotājiem pārmaksājot, vairums Latvijā izveidoto pašvaldības atkritumu 
apsaimniekošanas uzņēmumu negūst peļņu vai darbojas ar zaudējumiem.  

2.3. Zemākas izmaksas pakalpojuma saņēmējiem, bez šķērssubsīdijām 
 
Prakse liecina – lai “regulētu” cenu individuālajiem pakalpojuma saņēmējiem, novadu pašvaldības 
šobrīd izmanto šķērssubsīdijas. To saglabāšana ir nozīmīgs arguments arī līdz šim veidotās, 
konkurenci ierobežojošās un, vienlaikus, uzņēmēja rīcības brīvības ierobežojošas politikas 
saglabāšanai. Vienlaikus, pat darbojoties neefektīvi, pašvaldību dibinātie atkritumu 
apsaimniekošanas uzņēmumi saņem valsts / pašvaldību subsīdijas, kā arī pretendē uz ES 
finansējumiem. 
 
Izvērtējot MK noteikumu projektu par kritērijiem sadzīves atkritumu radītājam, kurš atbrīvots no 
DRN samaksasiii un kuram ir tiesības slēgt līgumu ar sadzīves atkritumu apsaimniekošanas 
komersantu, kuru tas ir pats izvēlējies, kā viens no būtiskākajiem riskiem ieinteresēto pušu 
vērtējumā norādīta nespēja, zaudējot apsaimniekojamo atkritumu apjomu, nodrošināt esošās 
pakalpojuma izmaksas citiem pašvaldības izvēlētā pakalpojuma sniedzēja klientiem:  
  
“Pastāv iespēja, ka daļa no DRN atbrīvotie komersanti neslēgs vai lauzīs līgumus ar atkritumu 
apsaimniekotājiem, ko izvēlējusies pašvaldība, un paši izvēlēsies atkritumu apsaimniekotāju. 
Tādejādi varētu samazināties sadzīves atkritumu apjoms, ko apsaimnieko pašvaldības izvēlētais 
atkritumu apsaimniekotājs. Rezultātā ir iespējams, ka iedzīvotājiem konkrētā administratīvajā 
teritorijā atkritumu apsaimniekošanas maksa varētu pieaugt. Maksas pieaugums būs saistīts ar 
savācamo sadzīves atkritumu apjomiem un īpatsvaru konkrētajā teritorijā.”iv 
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Šāda argumentācija ir nepārprotami pretēja Direktīvas “Par atkritumiem [..]” (2008/98/EK) 
noteiktajam principam „piesārņotājs maksā”. Turklāt brīva pakalpojumu tirgus situācijā šo 
procesu (cenas veidošanos) pašsaprotami noteiktu un kontrolētu tirgus segmentā strādājošie 
konkurējošie uzņēmumi.  
 

2.4. Uzņēmumu tiesības lemt par izmaksu pozīcijām – konkurētspējas nodrošināšana 
 
Pašvaldības lēmumi par atkritumu nozari nepastarpināti ietekmē gan katru tās iedzīvotāju, gan tās 
teritorijā strādājošos uzņēmumus. Atkritumu apsaimniekošanas izmaksas var veidot būtisku 
izdevumu sadaļu gan ražošanas, gan pakalpojumu sfērā strādājošiem uzņēmumiem.  
 
Nespēja ietekmēt šo izmaksu kategoriju var kļūt par nozīmīgu šķērsli uzņēmuma konkurētspējai 
vai lēmumam par investīciju izvietošanu administratīvajā teritorijā.  
 

3. Ierobežot valsts un pašvaldību komercdarbību, kas nav objektīvi pamatota ar 
būtiskām sabiedrības interesēm, veidojot patiesi brīvu pakalpojumu tirgu 

Latvijas Republikas Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments atzinisv, ka publisko 
personu komercdarbība ir pieļaujama tikai izņēmuma gadījumos, kad pastāv sevišķs attaisnojums 
šādas komercdarbības veikšanai, jo publisko personu mērķis nav peļņas gūšana, turklāt, šo 
personu iesaistīšanās komercdarbībā rada tirgus izkropļojuma risku. 
Līdz ar to no Latvijas tiesiskā regulējuma izriet pašvaldību pienākums veikt komercdarbību tikai 
īpašos, izņēmuma apstākļos. 
Eiropas Savienības Tiesa (EST) ir skaidri un nepārprotami norādījusi, ka „sadarbība starp valsts 
iestādēm nevar likt apšaubīt Kopienas noteikumu publiskā iepirkuma jomā galveno mērķi, proti, 
pakalpojumu sniegšanas brīvību un netraucētu konkurenci visās dalībvalstīs”vi, savukārt, jebkuri 
iepirkuma procedūras piemērošanas izņēmumi ir jātulko šauri. Pierādīšanas pienākums šādos 
gadījumos gulstas uz to personu, kura atsaucas uz iepirkuma procedūras piemērošanas 
izņēmumu.vii 
Atkritumu apsaimniekošanas tiesību piešķiršana pašvaldību kapitālsabiedrībām, nepiemērojot 
publiskā iepirkuma procedūru, Latvijā tiek pamatota ar Publisko iepirkuma likuma 3. panta 
pirmās daļas 7. punktu. Tomēr tajā ietvertais regulējums izriet no EST judikatūras atziņām, par to, 
kuros gadījumos uzskatāms, ka netiek slēgts iepirkuma līgums, un tikai saprotamākas un ērtākas 
likuma piemērošanas labad, tas iekļauts minētajā normā kā likuma piemērošanas ierobežojums.  

Ņemot vērā, ka pašvaldību komersantu darbības rezultātā tiek ierobežota konkurence un praktiski 
radīts monopolstāvoklis pašvaldību uzņēmumam pietiekami būtiskā iekšējā tirgus daļā, 
pašvaldību rīcība, nerīkojot iepirkumus atkritumu apsaimniekošanas tiesību piešķiršanai, ir 
pretrunā ar ES tiesībās un EST judikatūrā nostiprinātiem pakalpojumu brīvības un godīgas 
konkurences noteikumiem. 
FICIL ieskatā, valsts un pašvaldību komercdarbībai jābūt balstītai uz ekonomiski un sociālo 
pamatotu nepieciešamību. Visos citos gadījumos pašvaldībai būtu jāizvēlas pakalpojuma sniedzējs 
konkursa kārtībā, piemērojot publiskā iepirkuma procedūru. 
 
Tiesiskajā regulējumā skaidri jānodala publiskā pakalpojuma tirgus segmentus, tādējādi 
nodrošinot ne vien skaidrākus tirgus nosacījumus, bet arī efektīvāku pašvaldības resursu 
izlietošanu tām iesaistoties komercdarbībā (veicot tikai vajadzīgo).  
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Pašvaldību iesaistīšanās komercdarbībā ir pieļaujama un pamatota tikai tādā gadījumā, ja tirgū 
netiek piedāvāts atbilstošs pakalpojums. Valsts pārvaldes un pašvaldību darbību regulējošajos 
normatīvajos aktos jānosaka skaidri kritēriji, kuros gadījumos pašvaldībai: 

- ir tiesības iesaistīties komercdarbībā un šīs darbības veikšanai nodibināt pašvaldības 
uzņēmumu; 

- jāparedz, ka primārais kritērijs pašvaldības iesaistīšanai ir tirgus nespēja nodrošināt 
attiecīgo pakalpojumu; 

- jāpamato atbilstību noteiktajiem kritērijiem, kas ļauj tai iesaistīties komercdarbībā, 
sagatavojot un iesniedzot VARAM saskaņošanai detalizēto pamatojumu, tai skaitā 
biznesa plānu, komercdarbības principus un finansēšanas modeli; 

- ir pienākums izbeigt komerciālo darbību un nodod pakalpojumu sniegšanu privātajam 
biznesam. 

Jāveido institucionāli vienota vai resoriska uzraudzība (bet balstīta vienotās vadlīnijās), kas ļauj ne 
vien identificēt tādus stratēģiskus uzdevumus vai objektīvas tirgus nepilnības, kuras paģēr valsts 
iejaukšanos, bet vienlaikus, kontrolēt šāda lēmuma turpmāku lietderību.  

 
Piemēram, VARAM nolikumā jāparedz uzdevums ne tikai uzraudzīt, bet arī kontrolēt pašvaldību 
iesaistīšanās komercdarbībā tiesiskumu. Tādejādi VARAM tiktu pilnvarots pieņemt lēmumus par 
pašvaldību komercdarbības lietderīgumu un varētu reāli ietekmēt un nodrošināt vienotu vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības politikas īstenošanu.  
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Pielikumi 
 
Pielikums Nr. 1 “Kontroles mehānismi politikas īstenošanai” 

 
Situāciju atkritumu apsaimniekošanas nozarē nav iespējams būtiski izmainīt, konceptuāli 
nemainot izpratni par iesaistīto pušu uzdevumiem kvalitatīva rezultāta nodrošināšanai.  
- Valsts atbildība jau šobrīd saistīta ar vides politikas izstrādi, tomēr būtu nostiprināma arī 

atbildīgo institūciju uzraudzība un kontrole pār tās izpildi. Pašvaldībām, uzņemoties 
atbildību par vides politikas īstenošanu savā teritorijā, būtu jānodrošina mērķu un 
rezultatīvo rādītāju izstrāde, tos lietpratīgi un godprātīgi iekļaujot iepirkuma par sadzīves 
atkritumu apsaimniekošanu prasību aprakstā. Iepirkumā iekļaujamo mērķu un 
rezultatīvo rādītāju izstrāde būtu jāveic saskaņā ar ministrijas līmenī noteiktajās 
vadlīnijām. 

- Uzņēmējiem, uzņemoties civiltiesiskas saistības pret pašvaldību iepirkuma rezultātā, 
būtu jārealizē vides politikas mērķi un jānes atbildība par rezultātu. Atbildībai 
(sankcijām) jābūt noteiktai līgumā starp pašvaldību un uzņēmēju. 

- Īstenojot līgumā noteikto, komersantiem Valsts Vides dienestam, VARAM pakļautībā 
esošai institūcijai, jāiesniedz pilnīga informācija par atkritumu plūsmu, kas ļautu 
vienuviet apkopot un novērtēt ne vien pašvaldības noteikto, bet arī valsts mēroga mērķu 
īstenošanu. Informācija par atkritumu plūsmu tiek iesniegta arī šobrīd, tomēr tās 
patiesums ir apšaubāms, jo apstāklis, ka apsaimniekošanu veic pašvaldību nodibinātie 
komersanti, līdz ar ko pašvaldības ir iesaistītas darbībās ar diametrāli pretējām 
interesēm, veicina iespējamo datu sakropļošanu. 

- Nepieciešams nodrošināt publiski pieejamu informāciju par atkritumu apsaimniekošanas 
cikla darbībām. 

 
 
Pielikums Nr. 2 “Ekonomiskais ieguvums brīvas konkurences apstākļos” 
 
Viesītes novads atrodas Zemgalē un ir viens no vismazāk apdzīvotajiem novadiem Latvijā. 
Atkritumu apsaimniekošanu veic uzņēmums, kam pašvaldība ir kapitāldaļu turētāja. Cena 
par viena m3 sadzīves atkritumu izvešanu ir 19.67 Ls. Līdzīgā reģionā, kurā ir bijis 
iepirkums, piemēram, Dundagas novadā cena par atkritumu apsaimniekošanu ir 3.91 Ls/m3, 
kas ir par 15.76 Ls mazāk.  

Vidēji gadā viens iedzīvotājs saražo 1.85 m3 sadzīves atkritumu. Līdz ar to, Viesītes novadā 
vienam iedzīvotājam par atkritumu izvešanu gadā ir jāmaksā 36.39 Ls, kas mēnesī ir 38% no 
ģimenes valsts pabalsta par vienu bērnu. 

Salīdzinot visus 22 novadus, kuros ir rīkots atklāts konkurss par atkritumu apsaimniekošanu, 
vidēji 1 iedzīvotāja gada maksa par pakalpojumu ir samazinājusies par 33% (neieskaitot 
Rīgu, kuras apstākļi krasi atšķiras no pārējām pilsētām un novadiem) vai par 43%, (ņemot 
vērā Rīgu). 

Neieskaitot Rīgu, kuras apstākļi krasi atšķiras no pārējām pilsētām un novadiem, vidējais 
tarifs reģionos, kuros par atkritumu apsaimniekošanu ir jārīko iepirkums, ir 8.81 Ls/m3, 
reģionos, kuros atkritumu apsaimniekošanu veic uzņēmums, kuram pašvaldība ir kapitāldaļu 
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turētāja, ir 8.79 Ls/m3, savukārt reģionos, kuros iepirkuma procedūra tika rīkota – vidējais 
tarifs par atkritumu apsaimniekošanu ir 5.02 Ls/m3, tātad vidēji par 43% mazāk. 
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Pielikums Nr. 3 “Aprēķins par pārmaksu” 
 
Šobrīd Latvijā 97 no 119 novadiem netiek rīkoti konkursi par atkritumu apsaimniekošanu. Daļā no šīm 
pašvaldībām atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu nodrošina pašvaldības uzņēmumi, līdz ar ko šīs 
pašvaldības īsteno tā saucamo in house iepirkumu. Citā ievērojamajā daļā no šīm pašvaldībām iepirkums 
netiek veikts vispār, jo normatīvajos aktos nav iestrādāti mehānismi, kas spētu ietekmēt pašvaldību 
bezdarbību publisko iepirkumu noteikumu ievērošanas jomā, līdz ar ko pašvaldības nav ieinteresētas 
veikt jebkādas aktivitātes esošo apsaimniekotāju nomaiņai. 
Esošo situāciju atkritumu apsaimniekošanā un tās negatīvo ietekmi uz atkritumu apsaimniekošanas 
pakalpojuma cenas apmēru ilustrē sekojošie skaitļi (sk. 1.tabulu). 
 
1. tabula 

Novadi/ 
pilsētas 
(tips) 

Skaits 
Vidējā 
cena 

Ls/m3 

1 cilvēka 
radītie 
atkrit. 

m3/gads 

Iedzīvotāju 
skaits 

Novada/pilsētas 
iedzīvotāju 

pārmaksa gadā 

1 iedzīvotāja 
pārmaksa  
gadā (Ls) 

Pārmaksa 
reģionā Pārmaksa % 

Rīkots iepirkuma 
konkurss 

 
22 5.02 1.85 266,821 2,477,967 9.29 - 0% 

Apsaimnieko 
pašvaldības 
uzņēmums 

54 8.79 1.85 626,066 10,180,772 16.26 4,174,117 41% 

Būtu jārīko 
iepirkuma konkurss 42 8.81 1.85 518,884 8,457,031 16.30 3,467,383 41% 

Rīga (būtu jārīko 
konkurss) 1 4.90 1.85 658,640 5,970,572 9.07 -119,411 -2% 

 
KOPĀ 119   2,070,411 27,086,341  7,522,088  

Pārmaksa %       28%  
Kopā atkritumu 
tirgus Latvijā     38,162,193    

Tai skaitā 
komersanti*     11,075,851    

Komersantu 
pārmaksātais*       3,101,238  

KOPĀ 
PĀRMAKSA       10,623,326  

Pārmaksa %       28%  
* Dati par komersantu tirgus daļu ir pieņēmums, kas izdarīts pamatojoties uz faktiem par tirgus segmentu Rīgā un, zvērtējot objektīvus 
faktorus, kas ietekmē rezultātu (piemēram, komercdarbības intensitāte), ekstrapolējot tos reģionālā un valsts griezumā. 
 
1. attēls 

 
Dati: FICIL/privātie atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumi 
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Avots: Publisku pieejama, valsts iestāžu un pašvaldību iestāžu sniegta informācija 
 

Kopā novados, kuros apsaimniekošanu veic pašvaldības uzņēmumi vai kuros būtu jārīko konkursi, 
iedzīvotāji par atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu pārmaksā Ls 7 522 088 gadā, savukārt, 
ietverot aprēķinā arī uzņēmēju izmaksas, pārmaksa veido Ls 10 326 326.  
 

 
 
                                                             
i Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas nolikums, II daļa 
ii Dabas resursu nodokļa likuma 28. panta otrā daļa 
iii Ministru kabineta noteikumu projekts “Noteikumi par kritērijiem sadzīves atkritumu radītājam, kurš atbrīvots 
no dabas resursu nodokļa samaksas un kuram ir tiesības slēgt līgumu ar sadzīves atkritumu apsaimniekošanas 
komersantu, kuru tas ir pats izvēlējies”: 
http://mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40240799&mode=mk&date=2013-01-15 
iv Ibid. iii 
v 2010. gada 29. marta lēmums lietā Nr. SKA-340/2010 
vi Sk. EST 2009. gada 9 .jūnija sprieduma lietā Nr. C-480/06 47. punktu 
vii Sk. EST 2005. gada 11. janvāra sprieduma lietā Nr. C-26/03 46. punktu, 2005. gada 13. oktobra sprieduma 
lietā Nr. C-458/03 63. punktu, 2006. gada 11. maija sprieduma lietā Nr. C-340/04 55. un 58. punktu 


