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VARAM sagatavotais darba uzdevums darbības 
programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 
5.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt dažāda 
veida atkritumu atkārtotu izmantošanu, pārstrādi un 
reģenerāciju” paplašinātajam sākotnējam 
novērtējumam 
 

Latvijas Pašvaldību savienība ir izvērtējusi VARAM sagatavoto darba 
uzdevumu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 
5.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt dažāda veida atkritumu atkārtotu 
izmantošanu, pārstrādi un reģenerāciju” paplašinātajam sākotnējam 
novērtējumam un nesaskaņo to, jo ir šādi iebildumi: 

 
1. Lūdzam izteikt 2.2.2. punktu šādā redakcijā: 

“Analizēt un kartēt Latvijas pašvaldībās izveidoto atkritumu savākšanas 
punktu un atkritumu šķirošanas laukumu nodrošinājumu un to darbības 
rezultātus (kontekstā ar Ministru kabineta 2013. gada 2. aprīļa 
noteikumu nr. 184 “Noteikumi par atkritumu dalītu savākšanu, 
sagatavošanu atkārtotai izmantošanai, pārstrādi un materiālu 
reģenerāciju” 2. punktā izvirzīto nosacījumu līdz 2014. gada 
31. decembrim izveidot visās pašvaldībās dalītas atkritumu savākšanas 
sistēmu), nosakot katrā atkritumu apsaimniekošanas reģionā 
pašvaldības, kurās prioritāri atbalstāma dalītas atkritumu 
apsaimniekošanas sistēmas attīstība.” 

 
2. Lūdzam izteikt 2.2.3. punktu šādā redakcijā: 

“2.2.3. analizēt un kartēt atkritumu plūsmas, kas Latvijā tiek ievestas 
pārstrādei, un atkritumu plūsmas, kas tiek izvestas no Latvijas 
pārstrādei citās valstīs (atkritumu veids, daudzums, pārstrādes vai 
reģenerācijas iekārtas), tai skaitā, izvērtējot atbalsta sniegšanas vai 
diferencēšanas iespējas iekārtām, kurās tiek pārstrādāti/reģenerēti/ 
sagatavoti pārstrādei un reģenerēšanai atkritumi no dažādām valstīm,” 
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3. Lūdzam izteikt 2.2.4. punktu šādā redakcijā: 

“2.2.4. analizēt un kartēt esošās iekārtas atkritumu sagatavošanai 
apglabāšanai vai reģenerācijai, atkritumu reģenerācijai un pārstrādei un 
to jaudām, kas ir pieejamas Latvijas teritorijā, analizēt, kurām 
atkritumu plūsmām un kādā apjomā nepieciešamas papildu iekārtas 
atkritumu sagatavošanai apglabāšanai vai reģenerācijai, atkritumu 
reģenerācijai un pārstrādei”. 

 
4. Lūdzam izteikt 3.1.2. punktu šādā redakcijā: 

“3.1.2. izrietoši no sniegtās analīzes sniegti secinājumi un priekšlikumi 
par katru 2. sadaļā minēto apakšuzdevumu, ietverot visus apakšpunktos 
iekļautos nosacījumus;” 

 
5. Lūdzam izteikt 3.1.3. punktu šādā redakcijā: 

“3.1.3. sniegts izvērtējums un kartējums par pašvaldībās pieejamajiem 
atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumiem, kā arī norādītas teritorijas 
katrā atkritumu apsaimniekošanas reģionā, kurās prioritāri atbalstāma 
dalītas atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstība.” 
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