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Aptauja par atkritumu apsaimniekošanas 
izmaksām mājsaimniecībām

APTAUJAS JAUTĀJUMI

1. Kādā novadā / pilsētā dzīvojat?
2. Kāda ir Jūsu norēķināšanās kārtība par mājsaimniecības atkritumu apsaimniekošanu?
3. Cik personu dzīvo jūsu mājsaimniecībā? [Faktiski dzīvojošo personu skaits]
4. Cik personu dzīvo jūsu mājsaimniecībā? [Deklarēto personu skaits]
5. Cik liels bija 2021.gada decembra (pēdējais) rēķins par atkritumu apsaimniekošanu?
6. Vai esat apmierināts ar atkritumu apsaimniekošanas kvalitāti (vai pakalpojums atbilst 

cenai)?
7. Vai atbalstītu izmaiņas apsaimniekošanas regulējumā, kas limitētu deklarēto bērnu skaitu, 

par kuriem proporcionāli jāmaksā atkritumu apsaimniekošanas maksa, piem., maksimums 
par 3 bērniem?

8. Citi ieteikumi / viedokļi par atkritumu apsaimniekošanas izmaksu attiecināšanu un 
nepieciešamām izmaiņām normatīvajā regulējumā



Aptauja par atkritumu apsaimniekošanas 
izmaksām mājsaimniecībām

Aptaujas dalībnieku skaits: 117

Izmaksas uz 1 ģimenes locekli

norēķinoties par faktisko patēriņu,

variē no 1,43 – 6,00 EUR mēnesī 

norēķinoties ar fiksētu tarifu par deklarētām 
personām, variē no 1,43 – 12,00 EUR mēnesī 

Fiksētais tarifs par 
katru dzīvoklī 

deklarēto
53%

Individuāls 
līgums par 

faktiski 
patērēto

47%

Sadalījums pa norēķinu veidiem



Aptauja par atkritumu apsaimniekošanas izmaksām mājsaimniecībām

Individuāls līgums ar atkritumu savācēju par 
faktiski patērēto

3 4 5 6 7+

aptaujāto ģimeņu skaits 1 4 23 17 10 55

līdz 10 EUR 1 3 15 7 3
no 11 - 20 EUR 0 1 7 7 6
no 21 - 30 EUR 0 0 1 3 1

līdz 10 EUR 3,33 2,50 2,00 1,67 1,43
no 11 - 20 EUR 5,00 4,00 3,33 2,86
no 21 - 30 EUR 6,00 5,00 4,29

faktiski dzīvojošo skaits mājsaimniecībā Kopā

ģimeņu skaits, kuriem ir sekojoša ikmēneša rēķina summa

maksa uz 1 mājsaimniecības locekli

Tikai 16 no 55 ir ar pakalpojumu kvalitāti un cenu neapmierinošas atbildes.
Ar decembri pacēla cenu par 40%. Cena padārga. Dārgs pakalpojums
Mums nav citu iespēju salīdzināt, kā tikai izmantot vienīgo apsaimniekotāju.  Ne sevišķi. Izved pustukšas konteinerus
Atbilda cenai, šobrīd no 2022.gada janvāra rēķins būs par vismaz 1/3 lielāks. 
Apmierināta, bet labprāt šķirotu atkritumus. Tomēr privātmājām šāda iespēja netiek dota.
Pietiek ar mazo konteineru 1x mēnesī, jo uz malkas krāsni aiziet makulatūra, bet plastmasu vedam uz publisko konteineru.
Par dārgu, ir bijuši gadījumi kad neizved atkritumus noteiktā datumā pēc grafika. 
Ļoti neapmierināti. Nereti atkritumu apsaimniekotāji neizved atkritumus noteiktajā dienā un pēc sūdzības, ka pakalpojums nav saņemts, 
ieplāno jaunu izvešanu un par to piestāda papildus maksu. Atbilst, bet lauku teritorija nepiedāvā šķiroto atkritumu konteinerus.



Aptauja par atkritumu apsaimniekošanas izmaksām mājsaimniecībām

Individuāls līgums ar atkritumu savācēju par 
faktiski patērēto

2x mēnesī sadzīves atkritumi
240l konteiners

1x mēnesī škirotie atkritumi
240l konteiners



Aptauja par atkritumu apsaimniekošanas izmaksām mājsaimniecībām

Fiksēts tarifs par katru dzīvoklī deklarēto

Ģimenēm rēķins par atkritumu izvešanu tiek piestādīts 
proporcionāli dzīvoklī deklarēto personu skaitam 
saskaņā ar MK noteikumu Nr. 1013 17.4.1. punktu daudzdzīvokļu 
mājās, kur pārvaldnieks ir valsts vai pašvaldības uzņēmums, vai
saskaņā ar MK noteikumu Nr.524   4.4.punktu daudzdzīvokļu 
mājās, kur pārvaldnieks izvēlēts ar dzīvokļa īpašnieku lēmumu

līdz 3 4 5 6 7
aptaujāto ģimeņu skaits 5 13 21 6 17 62

līdz 10 EUR 3 1 2 0
no 11 - 20 EUR 1 5 8 2
no 21 - 30 EUR 1 6 6 1 2
no 31 - 40 EUR 1 1 3 3
no 41 - 50 EUR 1 4
no 51 - 60 EUR 1 1
no 61 - 70 EUR 3

virs 71 EUR 2 4

līdz 10 EUR 3,33 2,50 2,00 1,67 1,43
no 11 - 20 EUR 6,67 5,00 4,00 3,33 2,86
no 21 - 30 EUR 10,00 7,50 6,00 5,00 4,29
no 31 - 40 EUR 10,00 8,00 6,67 5,71
no 41 - 50 EUR 10,00 8,33 7,14
no 51 - 60 EUR 12,00 8,57
no 61 - 70 EUR 10,00

virs 71 EUR 16,00 11,43

ģimeņu skaits, kuriem ir sekojoša ikmēneša rēķina summa

maksa uz 1 ģimenes locekli, izrietoši no rēķina uz mājsaimniecību

deklarēto personu skaits mājsaimniecībā
Kopā



Aptauja par atkritumu apsaimniekošanas izmaksām mājsaimniecībām

Fiksēts tarifs par katru dzīvoklī deklarēto



Aptauja par atkritumu apsaimniekošanas 
izmaksām mājsaimniecībām

IETEIKUMI

Iespēju pieteikt papildus izvešanu, gan atteikt esošo.  
Iespēja normālāk šķirot plastikātu. Šobrīd pieņem tikai 1,2,4 plastikātu, bet pārtiku pako 5 un 7. 
Daudzdzīvokļu namos varētu būt lielāka maksa par 1.personu vai dzīvokli, bet sarūkoša par katru nākamo deklarēto.
Šķiroto atkritumu savākšanu bez maksas.
Nav tekstila atkritumu konteineru.
Par bērniem samazinātu maksu
Katrai mājai slēgtu novietni
Uztaisīt normālus šķirošanas punktus.
Regulāri mācīt cilvēkus šķirot
Problēma ar lielgabarīta atkritumiem
Netaisnīgi maksāt tikai pēc deklerēto skaita, jo daudz īres dzīvokļu, kuros nav deklarēts neviens! faktiski dzīvojošais



Aptauja par atkritumu apsaimniekošanas izmaksām mājsaimniecībām

7. Vai atbalstītu izmaiņas apsaimniekošanas regulējumā, kas limitētu 
deklarēto bērnu skaitu, par kuriem proporcionāli jāmaksā atkritumu 

apsaimniekošanas maksa, piem., maksimums par 3 bērniem?

Atbalsta 
(Ind.līg.)

26%

Atbalsta 
(Tarifs)

38%

Neatbalsta
13%

Nav viedokļa
23%

Gaidām MK noteikumu Nr. 1013 
“Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā 

norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu” 

17.4.1. punkta un
MK noteikumu Nr. 524

«Kārtība, kādā nosaka, aprēķina un uzskaita katra dzīvojamās mājas 
īpašnieka maksājamo daļu par dzīvojamās mājas uzturēšanai 

nepieciešamajiem pakalpojumiem» 

4.3. un 4.4. punktu izmaiņas 


