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Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijai 

 
Par Ministru kabineta noteikumu projektu 
“Par minimālajām prasībām, kas iekļaujamas 
darba uzdevumā, pašvaldībai izraugoties 
sadzīves atkritumu apsaimniekotāju, kā arī 
atkritumu apsaimniekošanas līgumu 
būtiskajiem noteikumiem” 
 

Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) ir atkārtoti izvērtējusi Ministru 
kabineta noteikumu projektu “Par minimālajām prasībām, kas iekļaujamas 
darba uzdevumā, pašvaldībai izraugoties sadzīves atkritumu apsaimniekotāju, 
kā arī atkritumu apsaimniekošanas līgumu būtiskajiem noteikumiem” un lūdz 
ņemt vērā šādus iebildumus. 

 
1. Lūdzam noteikumu projekta nosaukumu izteikt šādā redakcijā: 

“Noteikumi par minimālajām prasībām, kas iekļaujamas darba 
uzdevumā, pašvaldībai izraugoties sadzīves atkritumu apsaimniekotāju, 
kā arī atkritumu apsaimniekošanas līgumu būtiskie noteikumi”  
vai 
“Minimālās prasības, kas iekļaujamas darba uzdevumā, pašvaldībai 
izraugoties sadzīves atkritumu apsaimniekotāju, un atkritumu 
apsaimniekošanas līgumu būtiskie noteikumi”. 
Pamatojums: Ministru kabineta 2009. gada 3. februāra noteikumu 
nr. 108 “Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi” 91. punkts 
nosaka, ka noteikumu projekta nosaukumu veido no vārdiem, kas atklāj 
noteikumu saturu, un tajā iekļauj vārdu “noteikumi”, “nolikums”, 
“kārtība” vai “prasības”. 

2. Noteikumu projekta 1.1. punktu lūdzam izteikt šādā redakcijā: 
“1.1. minimālās prasības, ko pašvaldība iekļauj darba uzdevumā, 
izraugoties sadzīves atkritumu apsaimniekotāju (turpmāk – atkritumu 
apsaimniekotājs);” 
Pamatojums: Ministru kabineta 2009. gada 3. februāra noteikumu 
nr. 108 “Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi” 
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100. punkts nosaka, ka noteikumu projekta pirmajā punktā secīgi raksta 
vārdus “noteikumi nosaka” un pēc tam likumā noteikto pilnvarojumu 
Ministru kabinetam. Ne noteikumu projekta nosaukumā, ne noteikumu 
projekta 1.1. punktā nav nepieciešams ietvert atsauci ne uz 
publiskajiem iepirkumiem, ne uz publisko un privāto partnerību 
regulējošiem normatīvajiem aktiem, jo: 

1) to, kādā veidā izvēlas atkritumu apsaimniekotāju, jau 
nosaka atkritumu apsaimniekošanas likuma 18. panta pirmā daļa, 
2) saskaņā ar Ministru kabineta 2009. gada 3. februāra 
noteikumu nr. 108 “Normatīvo aktu projektu sagatavošanas 
noteikumi” 3.2. punktu normatīvā akta projektā neietver normas, 
kas dublē augstāka vai tāda paša spēka normatīvā akta tiesību 
normās ietverto normatīvo regulējumu. 

3. Noteikumu projekta II nodaļas nosaukumu lūdzam izteikt šādā 
redakcijā: 
“Darba uzdevumā iekļaujamās minimālās prasības, pašvaldībai 
izraugoties sadzīves atkritumu apsaimniekotāju.” 
Pamatojums identisks kā 2. iebildumam. 

4. Noteikumu projekta 2.1. punktu lūdzam izteikt šādā redakcijā: 
“2.1. Apdzīvotības struktūra: 
2.1.1. administratīvās teritorijas platība (km2),  
2.1.2.. administratīvās teritorijas sadalījums atkritumu 
apsaimniekošanas zonās; 
2.1.3. administratīvais centrs, tā lielums, 
2.1.4. apdzīvoto vietu skaits, atsevišķi izdalot viensētas un sezonāli 
apdzīvotas apdzīvotās vietas.” 
Pamatojums: saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu 
likumu ir administratīvo teritoriju centri, nevis apdzīvoto vietu centri, 
bet saskaņā ar šā paša likuma 9. pantu viensētas ir viens no apdzīvoto 
vietu veidiem. Noteikumu projekta 2. punktā un tā apakšpunktos ir 
sajaukta dažāda terminoloģija (Administratīvo teritoriju un apdzīvoto 
vietu likumā lietotā terminoloģija attiecībā uz administratīvo teritoriju 
un apdzīvotām vietām sajaukta kopā ar Ministru kabineta 2009. gada 
22. decembra noteikumos nr. 1620 “Noteikumi par būvju klasifikāciju” 
lietoto terminoloģiju attiecībā uz būvēm pēc to lietošanas veida). 
Iebildumā piedāvātajā redakcija tiek precizēta terminoloģijas lietošana 
atbilstoši MK noteikumu mērķim un jēgai. 

5. Noteikumu projekta 2.2. punktu lūdzam izteikt šādā redakcijā: 
“2.2. pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvojošo fizisko personu 
skaits: 
2.2.1. visā pašvaldības administratīvajā teritorijā kopā; 
2.2.2. apdzīvotās vietās, atsevišķi izdalot deklarēto iedzīvotāju skaitu 
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās, citās dzīvojamās mājās pēc 
lietošanas veidiem atbilstoši noteikumiem par būvju klasifikāciju un 
iedzīvotāju skaitu sezonālas apdzīvotības ēkās.” 
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Pamatojums: atkritumu apsaimniekošanas noteikšanā ir svarīgs gan 
kopējais iedzīvotāju skaits, gan iedzīvotāju skaits dažādu tipu 
dzīvojamās ēkās. Piedāvājums satur redzējumu par to, kā pareizi lietot 
dažādo terminoloģiju, kas ir ietverta noteikumu projektā, vienlaikus 
nezaudējot noteikumu projekta mērķi un jēgu. 

6. Noteikumu projekta 2.3. punktu lūdzam izteikt šādā redakcijā: 
“2.3. pašvaldības administratīvajā teritorijā esošo juridisko personu 
skaits: 
2.3.1. visā pašvaldības administratīvajā teritorijā kopā; 
2.3.2. apdzīvotajās vietās, norādot to darbības jomu.” 
Pamatojums: termins “juridiska persona” ir plašāks jēdziens, kas sevī 
ietilpina gan publisko tiesību juridiskās personas, gan privāto tiesību 
juridiskās personas. Norādot juridisko personu skaitu apdzīvotās vietās, 
vienlaikus jānorāda arī to darbības joma. Norādot darbības jomu, var 
identificēt arī to, vai tā ir valsts vai pašvaldības iestāde. 

7. Noteikumu projekta 2.4. punktu lūdzam svītrot. 
Pamatojums: mērķis iegūt informāciju par apbūves tipiem tiek 
sasniegts ar mūsu piedāvājumu jaunajai noteikumu projekta 2.2. punkta 
redakcijai. 

8. Lūdzam noteikumu projekta 2.5. punktu izteikt šādā redakcijā: 
“2.5. informācija par pašvaldības atkritumu apsaimniekošanas sistēmu: 
2.5.1. iepriekšējā periodā (bet ne mazāk kā par pēdējo gadu) pašvaldībā 
kopā radītais atkritumu daudzums (m3 vai tonnas) pa atkritumu veidiem 
pēc to radītāja: 
2.5.1.1. fizisko personu kopā radītie atkritumu veidi un daudzums (m3 
vai tonnas);  
2.5.1.2. juridisko personu kopā radītie atkritumu veidi un daudzums 
(m3 vai tonnas). 
2.5.2. iepriekšējā periodā (bet ne mazāk kā par pēdējo gadu) 
pašvaldības administratīvajā teritorijā kopā savākto nešķiroto sadzīves 
atkritumu daudzums (m3 vai tonnas); 
2.5.3. iepriekšējā periodā (bet ne mazāk kā par pēdējo gadu) 
pašvaldības administratīvajā teritorijā kopā dalīti savākto atkritumu 
daudzums (m3 vai tonnas); 
2.5.4. iepriekšējā periodā (bet ne mazāk kā par pēdējo gadu) 
pašvaldības administratīvajā teritorijā kopā savākto lielgabarīta 
atkritumu daudzums (m3 vai tonnas); 
2.5.5. informācija par atkritumu apsaimniekošanas infrastruktūru, kas 
pieder pašvaldībai, un – kura bija un kura tiks nodota atkritumu 
apsaimniekotājam: 
2.5.5.1. atkritumu konteineru skaits, to veidi; 
2.5.5.2. dalītās atkritumu vākšanas punktu, šķiroto atkritumu laukumu, 
kompostēšanas laukumu un pārkraušanas laukumu, staciju vai 
šķirošanas līniju, atkritumu poligonu atrašanās vietas, tajos savācamo 
atkritumu veidi, to tehniskais stāvoklis un lietošanas noteikumi; 
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2.6. informācija par vietu un kārtību, kādā var nodot lielgabarīta 
atkritumus un būvgružus; 
2.7. informācija par atkritumu poligonu, atkritumu šķirošanas stacijām, 
līnijām, kurā atbilstoši valsts atkritumu apsaimniekošanas plānam un 
reģionālajam atkritumu apsaimniekošanas plānam, ja tāds ir 
apstiprināts, jānogādā pašvaldības administratīvajā teritorijā savāktie 
nešķirotie sadzīves atkritumi; 
2.8. informācija par pašvaldības saistošajos noteikumos noteikto 
minimālo atkritumu izvešanas biežumu; 
2.9. informācija par pašvaldības saistošajiem noteikumiem atkritumu 
apsaimniekošanas jomā.” 
Pamatojums: punkts pārstrukturēts, apvienojot informāciju blokos. No 
punkta svītrots nosacījums par papildus izveidojamiem laukumiem, 
punktiem utt., jo tas vairāk atbilst jaunam uzdevumam jaunam 
apsaimniekotājam, nevis esošas infrastruktūras aprakstam. Tāpēc šim 
noteikumam svarīgāk būtu atrasties pie jaunajam atkritumu 
apsaimniekotājam uzdodamajiem uzdevumiem. 

9. Noteikumu projekta 3. punkta ievadā lūdzam vārdus “šādus vides 
kvalitātes kritērijus” aizstāt ar vārdiem “šādas vides kvalitātes 
prasības”. 
Pamatojums: ja tiek lietots termins “kritērijs”, tad iepirkuma procedūrā 
katram kritērijam ir jāpiešķir skaitliska vērtība, jānorāda piedāvājuma 
izvēles algoritms saskaņā ar šiem kritērijiem un apraksts, kā tiks vērtēts 
katrs no norādītajiem vērtēšanas kritērijiem. 

10. Noteikumu projekta 3.1. punktā pirms vārdiem “atkritumu konteinerus” 
lūdzam papildināt ar vārdu “marķētus”. 

11. Noteikumu projekta 3.2. un 3.3. punktu lūdzam apvienot un izteikt šādā 
redakcijā: 
“3.2. atkritumu apsaimniekotājs nodrošina, ka nešķiroto sadzīves 
atkritumu savākšana notiek tikai ar specializētajiem atkritumu 
apsaimniekošanas transportlīdzekļiem, kuri atbilst Euro 4 standartam 
un kuru izplūdes gāzu līmenis nav augstāks par Euro 4 standartā 
noteikto.” 
Pamatojums: gan 3.2. punkts, gan 3.3. punkts attiecas uz atkritumu 
apsaimniekošanas transportlīdzekļiem, tāpēc loģiski, ka punkti 
apvienoti vienā. Turklāt labota kļūda, jo noteikumu projekta 3.3. punktā 
bija noteikts, ka izplūdes gāzu līmenis nav zemāks par Euro 4 standartā 
noteikto, kas LPS ieskatā ir kļūda. 

12. Noteikumu projekta 3.4. punktu lūdzam izteikt šādā redakcijā: 
“3.4. atkritumu apsaimniekotājs nodrošina, ka dati par atkritumu 
apsaimniekošanas pakalpojuma sniegšanu tiek uzkrāti informatīvajā 
sistēmā un izsniegti pašvaldībai normatīvajos aktos un darba uzdevumā 
noteiktajā kārtībā.” 
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Pamatojums: informatīvajās sistēmās var tikt uzkrāti dati, bet dati par 
atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma sniegšanu sevī ietver gan 
datus par pakalpojuma sniegšanas plānošanu, gan izpildi, gan uzskaiti. 

13. Lūdzam svītrot noteikumu projekta 4. punktu. 
Pamatojums: punktā minētos mērķus pašvaldība nosaka savos 
saistošajos noteikumos, un par saistošajiem noteikumiem atkritumu 
apsaimniekošanas jomā atkritumu apsaimniekotājs tiks informēts. 
Mērķu norādīšanai darba uzdevumā nav juridiskās slodzes, jo tie 
atkritumu apsaimniekotājam būs saistoši jau caur saistošajiem 
noteikumiem, līdz ar to arī noteikumu projektā šim punktam nav vietas. 

14. Noteikumu projekta 5. punkta ievaddaļu lūdzam izteikt šādā redakcijā: 
“5. Pašvaldība darba uzdevumā atkritumu apsaimniekošanas 
pakalpojuma izpildei norāda šādas prasības: 
Pamatojums: esošā noteikumu projekta 5. punkta ievaddaļas 
formulējums neatbilst Publisko iepirkumu likuma regulējumam, jo 
darba uzdevumā nevar noteikt prasības pretendentam, bet gan tikai 
pakalpojuma izpildei.  

15. Noteikumu projekta 5.1. punktu izteikt šādā redakcijā: 
“5.1. atkritumu apsaimniekotājam ir visas nepieciešamās atļaujas, lai 
veiktu atkritumu apsaimniekošanu, un tās ir spēkā esošas;” 
Pamatojums: pamatojumu skatīt pie 14. iebilduma. 

16. Noteikumu projekta 5.2. punktu izteikt šādā redakcijā: 
“5.2. atkritumu apsaimniekotājs nodrošina darba uzdevumā norādīto 
atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma sniegšanai nepieciešamo 
atbilstoša katra veida specializēto transportlīdzekļu skaitu atbilstoši 
viņa iesniegtajam piedāvājumam.” 
Pamatojums: prasība par atkritumu apsaimniekošanai nepieciešamo 
transportlīdzekļu skaitu un tehniskajiem parametriem jānoformē kā 
tehniskā prasība. Atkritumu apsaimniekotājam, piesakoties iepirkumā, 
jāspēj nodrošināt tehnisko nodrošinājumu. Pašvaldībai un pakalpojuma 
saņēmējam pēc būtības vienalga, vai tas ir atkritumu apsaimniekotāja 
īpašums vai valdījumā vai lietošanā. Atkritumu apsaimniekotājam ir 
jābūt nepieciešamajam transporta vienību skaitam, lai spētu izpildīt 
darba uzdevumā noteikto pakalpojumu. 

17. Noteikumu projekta 5.3. punktu lūdzam svītrot. 
Pamatojums: noteikumu projekta 5.3. punktā minētais attiecas uz 
pretendenta finansiālo spēju pārbaudi un nav darba uzdevuma 
jautājums. Tādējādi tas neatbilst Atkritumu apsaimniekošanas likumā 
dotajam deleģējumam. 

18. Noteikumu projekta 5.4. punktā ietverto regulējumu lūdzam pārcelt uz 
noteikumu projekta II nodaļas jauno punktu (sk. 35. iebildumu), kurā 
būs noteikts atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma raksturojums, 
kas ietverams arī līgumā kā būtiskais līguma noteikums. 
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Pamatojums: skatīt pie 14. iebilduma, turklāt šis noteikums vairāk 
atbilst atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma raksturojumam 
(iepirkuma priekšmetam) un līguma priekšmetam. 

19. Noteikumu projekta 5.5. punktu lūdzam izteikt šādā redakcijā: 
“5.5. atkritumu apsaimniekotājs nodrošina atbilstošas kvalifikācijas 
darbiniekus, kas veiks atkritumu apsaimniekošanu visā līguma darbības 
laikā, kā arī nodrošina darbinieku kvalifikācijas celšanu.” 
Pamatojums: atkritumu apsaimniekošana jāveic kvalificētam 
darbiniekam ar atbilstošu izglītību un prasmēm. 

20. Lūdzam noteikumu projektu papildināt ar 5.6. punktu šādā redakcijā: 
“5.6. atkritumu apsaimniekotājs nodrošina atkritumu apsaimniekošanas 
pakalpojuma izpildes kvalitāti un kvalitātes kontroli.” 
Pamatojums: Atkritumu apsaimniekotājam ir jābūt iekšējās kvalitātes 
sistēmai, pēc kuras izvērtēt, vai pakalpojums ir sniegts kvalitatīvi, kā 
arī jābūt noteiktai kārtībai, kādā atkritumu apsaimniekotājs uzrauga 
pakalpojuma izpildi un kvalitāti. 

21. Lūdzam papildināt noteikumu projektu ar 5.7. punktu šādā redakcijā: 
5.7. atkritumu apsaimniekotājs nodrošina darba drošības prasību 
ievērošanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām;” 
Pamatojums: atkritumu apsaimniekotājam ir jāievēro tiesiskais 
regulējums attiecībā uz darba drošību. 

22. Lūdzam papildināt noteikumu projektu ar 5.8. punktu šādā redakcijā: 
“5.8. atkritumu apsaimniekotājs nodrošina, ka darbinieki strādā 
specializētā apģērbā, kā arī nodrošina citu aprīkojumu ar atkritumu 
apsaimniekotāja marķējumu.” 
Pamatojums: šāds nosacījums nepieciešams, lai varētu identificēt 
pakalpojuma sniedzējus, lai atkritumu apsaimniekotāja darbinieki ir 
atpazīstami. 

23. Noteikumu projektu lūdzam papildināt ar 5.9. punktu šādā redakcijā: 
“5.9. atkritumu apsaimniekotājs nodrošina informācijas sniegšanu par 
atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu normatīvajos aktos 
noteiktajā un pašvaldības darba uzdevumā norādītajā apjomā un 
termiņos.” 

24. Noteikumu projekta 6. punktu lūdzam svītrot, bet tā saturu lūdzam 
ietvert noteikumu projekta 5.10. punktā, to izsakot šādā redakcijā: 
“5.10. atkritumu apsaimniekotājs nodrošina atkritumu 
apsaimniekošanas pakalpojuma izpildi atbilstoši piedāvājumā 
iesniegtajam tehniskajam un finanšu piedāvājumam.” 
Pamatojums: esošajā redakcijā noteikumu projekta 6. punkts neatbilst 
Atkritumu apsaimniekošanas likumā dotajam deleģējumam.  

25. Lūdzam precizēt noteikumu projekta 7. punkta ievaddaļā un 13. punkta 
ievaddaļā vārdus “būtiskie nosacījumi”, aizstājot tos ar vārdiem 
“būtiskie noteikumi”, kā arī lūdzam noteikumu 7. punkta ievaddaļā 
svītrot vārdus “atbilstoši publisko iepirkumu un publisko un privāto 
partnerību regulējošos normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai”, bet 
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13. punkta ievaddaļā svītrot vārdus “kurš publisko iepirkumu vai 
publisko un privāto partnerību regulējošos normatīvajos aktos 
noteiktajā kārtībā ir ieguvis tiesības sniegt atkritumu apsaimniekošanas 
pakalpojumu konkrētās pašvaldības administratīvajā teritorijā”. 
Pamatojums: Atkritumu apsaimniekošanas likumā dotais deleģējums 
runā par līguma būtiskajiem noteikumiem, tāpat kā noteikumu projekta 
III un IV nodaļas nosaukums. Tāpat atkritumu apsaimniekotāju var 
izraudzīties tikai un vienīgi Atkritumu apsaimniekošanas likumā 
18. panta pirmajā daļā noteiktajā veidā, ņemot vērā minēto, likuma 
pārrakstīšana noteikumu projektā nav nepieciešama. 

26. Lūdzam apvienot noteikumu projekta 7.8. punktu un 7.11. punktu, jo 
pēc būtības tie runā par līguma izbeigšanas kārtību. 

27. Noteikumu projekta 7.9. punktu lūdzam izteikt šādā redakcijā: 
“7.9. vietu (dalītās atkritumu vākšanas punktu, šķiroto atkritumu 
laukumu, kompostēšanas laukumu un pārkraušanas laukumu, staciju 
vai šķirošanas līniju, atkritumu poligonu), uz kuru vedami nešķirotie 
sadzīves atkritumi, dalīti savāktie atkritumi, lielgabarīta atkritumi un 
būvgruži. 
Pamatojums: līgumā pašvaldībai un atkritumu apsaimniekotājam 
jāvienojas par to, kāda veida atkritumu uz kādu vietu vedami. No šā 
brīža redakcijas saprotams, ka līgumā vienošanās panākama tikai un 
vienīgi par nešķirotiem sadzīves atkritumiem, tomēr LPS ieskatā 
līgumā jābūt atrunātam par visiem atkritumu veidiem. 

28. Lūdzam papildināt noteikumu projektu ar 7.10. punktu šādā redakcijā: 
“7.10. nosaka kārtību, kādā uzsāk un pabeidz sniegt atkritumu 
apsaimniekošanas pakalpojumu”. 
Pamatojums: LPS ieskatā šis ir viens no līguma būtiskajiem 
noteikumiem, kam būtu jābūt atrunātam atkritumu apsaimniekošanas 
līgumā. 

29. Noteikumu projekta 8. punktu lūdzam izteikt šādā redakcijā: 
“8. Atkritumu apsaimniekošanas līgumā nosaka, ka pašvaldības 
atkritumu apsaimniekotājam sniedz šādu informāciju: 
8.1. līdz katra gada 1. februārim sniedz informāciju par pašvaldības 
administratīvajā teritorijā deklarēto un reģistrēto (tajā skaitā juridiskās 
personas) atkritumu radītāju vai valdītāju skaitu, ja ir notikušas 
izmaiņas iepriekšējā kalendārā gadā; 
8.2. plānotajiem pašvaldības ceļu tīklu remontdarbiem divas nedēļas 
pirms remontdarbu uzsākšanas; 
8.3. pašvaldības ceļu tīkla lietojamības ierobežojumiem, kas radušies 
klimatisko apstākļu dēļ; 
8.4. citiem apstākļiem, kas var ietekmēt atkritumu apsaimniekošanas 
pakalpojuma sniegšanu (pali, plūdi, īpaši aizsargājamas dabas 
teritorijas, publiskie ūdeņi, utt.).” 
Pamatojums: grozījumi 8.1. punktā saistīti ar personas datu aizsardzību. 
Pašvaldība varēs sniegt tikai informāciju par deklarēto vai reģistrēto 
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personu skaitu, bet personu identificējošu informāciju pašvaldība 
atkritumu apsaimniekotājam sniegt nevarēs. Pārējie punkti 
pārstrukturēti. 

30. Noteikumu projekta 9. punktu lūdzam izteikt šādā redakcijā: 
“9. Apsaimniekošanas līgumā nosaka, ka atkritumu apsaimniekotājs 
sniedz pašvaldībai šādu informāciju: 
9.1. līdz katra gada 1. martam iesniedz pašvaldībai informāciju par 
pašvaldības administratīvajā teritorijā apsaimniekotajiem atkritumiem 
(tonnas vai m3): 
9.1.1. kopējais savāktais atkritumu daudzums; 
9.1.2. nešķiroto sadzīves atkritumu daudzums; 
9.1.3. dalīti savāktais atkritumu daudzums un veidi; 
9.1.4. savāktais lielgabarīta atkritumu daudzums; 
9.1.5. savāktais būvgružu daudzums; 
9.1.6. atkritumu pārstrādei un reģenerācijai nodotais atkritumu 
daudzums; 
9.1.7. pēc apsaimniekošanas līguma noslēgšanas izveidoto 
atkritumu dalītās savākšanas infrastruktūru; 
9.1.8. informāciju par starp atkritumu apsaimniekotāju un 
atkritumu radītājiem vai valdītājiem noslēgto atkritumu 
apsaimniekošanas līgumu skaitu un atkritumu radītāju vai valdītāju 
iesaisti pašvaldības organizētajā atkritumu apsaimniekošanas sistēmā 
(procentos pret visiem pašvaldības administratīvajā teritorijā 
deklarētajiem iedzīvotājiem un juridiskajām personām, kuru juridiskā 
adrese ir pašvaldības administratīvajā teritorijā); 
9.1.9. līdz katra gada 1. martam iesniedz pašvaldībai informāciju 
par veiktajiem sabiedrības informēšanas pasākumiem par atkritumu 
apsaimniekošanu, tai skaitā atkritumu dalīto vākšanu; 
9.2. ziņo pašvaldībai par konstatētajiem atkritumu radītāju vai 
valdītāju atkritumu apsaimniekošanas līguma pārkāpumiem; 
9.3. pašvaldības noteiktajā termiņā, bet ne retāk kā vienu reizi 
gadā atkritumu radītājiem vai valdītājiem sniegt informāciju par 
atkritumu apsaimniekošanu, tai skaitā par atkritumu šķirošanu, dalīto 
vākšanu un izmaiņām atkritumu apsaimniekošanas maksā.” 
Pamatojums – pants pārstrukturēts, lai vieglāk būtu uztverams, 
vienkopus apvienotu informāciju, kas sniedzam līdz noteiktam 
termiņam.  

31. Noteikumu projekta 10. punktu lūdzam svītrot vai pārveidot tā, lai tas 
atbilstu Atkritumu apsaimniekošanas līgumā dotajam deleģējumam.  

32. Noteikumu projekta 11. punktu lūdzam svītrot, turklāt šajā punktā 
ietverto ideju ir ierosināts atspoguļot noteikumu projekta 7.10. punktā. 
Sk. šā atzinuma 26. iebildumu.  

33. Noteikumu projekta 12. punktu lūdzam apvienot ar noteikumu projekta 
7.8. punktu, jo noteikumu projekta 12. punktā ietvertie risinājumi 
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attiecas uz līguma izbeigšanu un ir uzskatāmi par līguma būtiskajiem 
noteikumiem. 

34. Lūdzam noteikumu projektu papildināt ar 13.13. punktu šādā redakcijā: 
“13.13. kārtība, laiks un termiņi, kādā atkritumu radītājs vai valdītājs 
var nodot atkritumu apsaimniekotājam lielgabarīta atkritumus vai 
būvgružus.” 

35. Atkārtoti izvērtējot noteikumu projektu, secinājām, ka noteikumu 
projektā nav noteikts, ka darba uzdevumā jāiekļauj atkritumu 
apsaimniekošanas pakalpojuma raksturojums. Ņemot vērā minēto, 
lūdzam izveidot jaunu punktu noteikumu projekta II nodaļā par 
atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma raksturojumu, kas iepirkumu 
regulējošos normatīvajos aktos noteiktajam atbilstu iepirkuma 
priekšmetam (piemēram, pakalpojuma apjoms, kāds būs jāsniedz 
atkritumu apsaimniekotājam (atkritumu savākšana, šķirošana, 
iznīcināšana, noglabāšana utt.), atkritumu apsaimniekošanas 
pakalpojuma sniegšanas termiņš, plānotā līgumcena vai finansējuma 
apjoms, plānoto ieguldījumu apjoms un nosacījumi, informācija par to, 
vai atkritumu apsaimniekošanas pakalpojums sniedzams tikai vienam 
pasūtītājam vai vairākiem, kā arī informācija par to, vai atkritumu 
apsaimniekošanas pakalpojums tiek iepirkts pa daļām, kā arī vai var 
iesniegt piedāvājuma variantus.). Šajā punktā lūdzam iekļaut 
noteikumu projekta 2.5.9. punktā ietverto nosacījumu. Tāpat šajā 
punktā lūdzam ietver nosacījumu, ka pašvaldībai ir tiesības publiskot 
informāciju par atkritumu apsaimniekotāja, kurš iegūst tiesības slēgt 
atkritumu apsaimniekošanas līgumu, tehnisko un finanšu piedāvājumu. 
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