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Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijai 

 
 
Par Ministru kabineta noteikumu projektu 
„Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības 
kārtība” („Grozījumi Ministru kabineta 
2004. gada 13. jūlija noteikumos Nr. 597 
„Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības 
kārtība””) 
 

Latvijas Pašvaldību savienība ir izvērtējusi Ministru kabineta 
noteikumu projektu „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” un 
nesaskaņo to, jo noteikumu projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma 
ziņojumā nav uzrādīti pašvaldību izdevumi, realizējot noteikumu projektā 
minētos uzdevumus. Vienlaicīgi iesakām uzlabot noteikumu projektu 
redakcionāli. 

1) 4.1. punktā svītrot vārdus „vietējās pašvaldības”, jo administratīvās 
teritorijas nav atvasinātas no pašvaldībām; 

2)  4.2. punktā termins „akustiskā plānošana” sevī ietilpina arī kontroli 
un pasākumus, tādēļ tas jānomaina ar atbilstošāku, piemēram, 
„akustiskā regulēšana”; 

3) 4.3., 4.5. un 4.9. punktā vispārējais termins lietots šaurākā nozīmē, 
tādēļ to vēlams aizstāt ar attiecīgu paplašinājumu, piemēram, „skaļš 
autoceļš”, „skaļa dzelzceļa līnija”, „skaļa lidosta”; 

4) 4.13. punktu iespējams svītrot, jo analoga norma ir 34. punktā; 
5) 5. punktā vārdi „aglomerācijas teritorijā” jāaizstāj ar vārdu 

„aglomerācijai”; 5.1. punkts izsakāms šādi: „trokšņa tematisko 
plānojumu saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likumu”; 

6) uz 7. punktu pārceļams 8. punkta pirmais teikums un 10. punkts; 
7) 16. punkts izsakāms šādi: „Satiksmes ministrija, izstrādājot trokšņa 

stratēģisko karti skaļam autoceļam, skaļai dzelzceļa līnijai vai skaļai 
lidostai, to saskaņo ar to administratīvo teritoriju pašvaldībām, kuras 
aptver trokšņa stratēģiskā karte”; 
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8) apvienojami 24. un 25. punkts, maksimāli samazinot administratīvo 
slogu; 

9) 28. punktā vārds „iesniedz” aizstājams ar vārdiem „elektroniski 
nosūta”, bet svītrojams teksts, sākot ar vārdiem „(turpmāk 
centrs)...”; 

10) 29. punktā lieks ir otrais teikums; 
11) svītrojams 31. punkts un 31.1. punkts, jo pašvaldību domju lēmumu 

publikācijas kārtība noteikta likumā „Par pašvaldībām”; 
12) lieks ir 36. punkts, kurš detalizē 35. punktā minēto jēdzienu 

„sadarbība”; 
13) 37.7. punkts jāizsaka šādi: „37.7. Sabiedrības līdzdalību trokšņa 

tematiskā plānojuma un rīcības plāna izstrādāšanā veic saskaņā ar 
Teritorijas attīstības plānošanas likuma 4. pantu.”; 

14) 42. punkts pieskaņojams koriģētajam 28. punktam; 
15) 45., 45.1., 47., 48., 49., 50., 53. punkts svītrojami, jo tas regulēts 

agrāk; 
16) 64. punkts svītrojams, jo tāda informācija pieejama valsts 

informācijas sistēmās. 
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