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Iepriekšējas rakstiskas paziņošanas un piekrišanas procedūra  
(Notifikācijas/paziņojuma saskaņošana) 
 

Vispārīgas prasības: 
1. Atkritumu sūtījumi ar iepriekšējas rakstiskas paziņošanas un piekrišanas procedūru 

(Paziņojumu) attiecas uz (shēma Nr.1): 

a) atkritumu sūtījumiem apglabāšanas darbībām (visi atkritumi); 

b) atkritumu sūtījumiem reģenerācijas darbībām: 

 bīstamie atkritumi, kas uzskaitīti Regulas (EK) Nr.1013/2006 IV un IVA 

pielikumos (Bāzeles konvencijas II, VIII pielikums); 

 atkritumu maisījumiem, kas nav klasificēti zem viena koda Regulas (EK) 

Nr.1013/2006 III, IIIB, IV, IVA pielikumā, ja vien tie nav uzskaitīti IIIA 

pielikumā; 

 neklasificētiem atkritumiem, kam nav vienots kods Regulas (EK) Nr.1013/2006 

III, IIIB, IV vai IVA pielikumā; 

 nebīstamo atkritumu sūtījumiem uz valstīm, kas nepiemēro ESAO1 lēmumu un 

kuru sūtījumiem galamērķa valsts piemēro iepriekšējas rakstiskas paziņošanas 

un piekrišanas procedūru (Regula Nr.1418/2007).  

2. Paziņojumu sagatavo atbilstoši Regulas (EK) Nr.1013/2006 4.panta un II pielikuma 

prasībām un iesniedz nosūtītājvalsts kompetentajā iestādē (shēma Nr.2); 

3. Prasības pēc paziņojuma saskaņošanas, kad tiek uzsākti atkritumu faktiskie sūtījumi 

shēma Nr.3). 
 

Noderīga informācija: 
1. Vienā paziņojumā jāiekļauj atkritumu klases kodi atbilstoši Regulas (EK) Nr.1013/2006 

4.panta 6.punkta otrās daļas un 13.panta prasībām (Viens Bāzeles konvencijas kods, kuru 

var paskaidrot ar vairākiem Eiropas atkritumu klasifikatora kodiem); 

2. Persona, kas organizē sūtījumus (Paziņotājs), ir nosūtītājvalsts jurisdikcijā, bet saņēmējs 

ir galamērķa valsts jurisdikcijā; 

3. Persona, kas organizē sūtījumu, var būt sākotnējais/licencēts jaunais atkritumu radītājs, 

reģistrēts atkritumu tirgotājs/atkritumu apsaimniekošanas starpnieks vai licencēts 

atkritumu savācējs; 

4. Citas kompetentās iestādes -http://ec.europa.eu/environment/waste/shipments/lists.htm; 

5. Valsts nodeva – 142.29 euro. 
 

Normatīvie akti: 
1. 1989.gada 22.marta Bāzeles konvencija par kontroli pār kaitīgo atkritumu 

robežšķērsojošo transportēšanu un to aizvākšanu; 

2. 2006.gada 14. jūnija Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1013/2006 „Par 

atkritumu sūtījumiem”; 

3. 2007.gada 29.novembra Komisijas Regula (EK) Nr. 1418/2007 „Par Eiropas Parlamenta 

un Padomes Regulas (EK) Nr. 1013/2006 III vai IIIA pielikumā uzskaitītu dažu 

atkritumu eksportu reģenerācijai uz valstīm, uz kurām neattiecas ESAO Lēmums par 

atkritumu pārrobežu pārvietošanas kontroli”;  

4. Atkritumu apsaimniekošanas likums (spēkā kopš 18.11.2010); 

                                                 
1 Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (OECD) – Organisation for Economic Co-operation and 

Development) 

http://ec.europa.eu/environment/waste/shipments/lists.htm
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5. MK noteikumi Nr.1082 "Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas 

darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai" 

(spēkā kopš 04.12.2010); 

6. MK noteikumi Nr.703 „Noteikumi par atkritumu apsaimniekošanas atļaujas izsniegšanas 

un anulēšanas kārtību, atkritumu tirgotāju un atkritumu apsaimniekošanas starpnieku 

reģistrācijas kārtību, kā arī par valsts nodevu un tās maksāšanas kārtību” (spēkā kopš 

16.09.2011); 

7. MK noteikumi Nr. 667 „Noteikumi par valsts nodevu par apstiprinājuma vai piekrišanas 

izsniegšanu atkritumu pārrobežu pārvadājumiem un valsts nodevas maksāšanas kārtību” 

(spēkā kopš 30.08.2011). 
 

Kompetentā iestāde par atkritumu sūtījumiem Latvijā: 

Valsts vides dienesta Centrālās struktūrvienības Vides resursu pārvaldības departamenta 

Atkritumu pārvaldības daļa ir nominēta kompetentās iestādes par atkritumu sūtījumiem funkcijas 

nodrošināšanai Latvijā. 
  

Valsts vides dienesta kontaktinformācija: 

Adrese: Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045 

Darba laiks: P.-Pkt 8.30-17.00 

Tālrunis: +371 67 084 200 

Fakss: +371 67 084 212 

E-pasts: vvd@vvd.gov.lv 
 

 

Vides resursu pārvaldības departamenta kontaktpersonas: 

Departamenta direktore 
Lilija Dukaļska 

Tālr. +371 67084238 

e-pasts: lilija.dukalska@vvd.gov.lv 

Daļas vadītājs 
Atis Treijs 

Tālr. +371 67084205 

e-pasts: atis.treijs@vvd.gov.lv 

Vecākā eksperte 
Inga Seņavska 

Tālr. +371 67084224 

e-pasts: inga.senavska@vvd.gov.lv 

 

   

Shēma Nr.1 
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Iepriekšējas rakstiskas paziņošanas un piekrišanas procedūra (Regulas Nr. 1013/2006 7, 8 un 9.pants):  
Shēma Nr. 2 
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ritumu faktiskais sūtījums pēc visu iesaistīto kompetento iestāžu piekrišanu saņemšanas: 
Shēma Nr. 3 
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Regulas (EK) Nr.1013/2006 prasības attiecībā uz līgumu:  

 

Komersantu savstarpējiem līgumiem ir jānodrošina nepārtraukta ķēde, kas nodrošina to, ka nelegāli sūtījumi (neatbilstošas 

kvalitātes atkritumi, bez atbilstošiem dokumentiem, sūtīti citiem mērķiem kā pārstrāde u.c.) var tikt atgriezti nosūtītājvalstī. 

 

Atkritumu sūtījumu aizliegumi: 
1. Atkritumu sūtījumi apglabāšanas darbībām uz Eiropas Savienības dalībvalstīm un ESAO lēmuma valstīm, var būt atsevišķu valstu 

izņēmumi; 

2. Atkritumu sūtījumi apglabāšanas darbībām uz valstīm, kas nepiemēro ESAO lēmumu; 

3. Bīstamo atkritumu sūtījumi uz valstīm, kas nepiemēro ESAO lēmumu; 

4. Atsevišķi nebīstamo atkritumu sūtījumi reģenerācijas darbībām uz valstīm, kas nepiemēro ESAO lēmumu (Regulas (EK) Nr.1418/2007 

pielikums). 

 

 ESAO lēmuma valstis – ASV, Austrālija, Austrija, Beļģija, Čehija, Čīle, Dānija, Dienvidkoreja, Francija, Grieķija, Igaunija, Islande, Itālija, 

Īrija, Izraēla, Japāna, Jaunzēlande, Kanāda, Latvija, Lielbritānija, Luksemburga, Meksika, Nīderlande, Norvēģija, Polija, Portugāle, 

Slovākija, Slovēnija, Somija, Spānija, Šveice, Turcija, Ungārija, Vācija, Zviedrija. 

 

Līgums starp personu, kas organizē sūtījumu un atkritumu saņēmēju, iekļaujot regulas (EK) 1013/2006 5.panta 3.daļas prasības: 

a) paziņotāja pienākums ir ņemt atkritumus atpakaļ saskaņā ar 22. pantu un 24. panta 2. punktu, ja atkritumu sūtījums vai 

reģenerācija, vai apglabāšana nav pabeigta, kā bija paredzēts, vai ja ir bijis veikts nelikumīgs sūtījums; 

b) saņēmēja pienākums ir reģenerēt vai apglabāt atkritumus saskaņā ar 24. panta 3. punktu, ja tie ir sūtīti nelikumīgi; 

c) saņēmēja pienākums ir saskaņā ar 16.panta d) apakšpunktu iesniegt apliecinājumu par atkritumu saņemšanu;  

d) saņēmēja pienākums ir saskaņā ar 16. panta e) apakšpunktu iesniegt apliecinājumu par to, ka atkritumi ir reģenerēti vai apglabāti, 

ievērojot paziņojumu un tajā ietvertos nosacījumus, kā arī šīs regulas prasības. 

Ja atkritumu sūtījums paredzēts pagaidu reģenerācijai vai apglabāšanai, tad līgumu starp personu, kas organizē sūtījumu un atkritumu saņēmēju, 

papildina ar regulas (EK) 1013/2006 5.panta 4.daļas prasībām;  

a) saņēmēja pienākums ir sniegt saskaņā ar 15 panta d) apakšpunktu un attiecīgos gadījumos saskaņā ar 15. panta e) apakšpunktu 

apliecinājumus par to, ka atkritumi ir reģenerēti vai apglabāti saskaņā ar paziņojumu un tajā ietvertajiem nosacījumiem, kā arī 

saskaņā ar šīs regulas prasībām;  

b) saņēmēja pienākums iesniegt attiecīgos gadījumos paziņojumu sākotnējās nosūtīšanas valsts sākotnējai kompetentajai iestādei 

saskaņā ar 15. panta f) apakšpunkta ii) apakšpunktu.  


