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Uz TAP VSS-351 

Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijai 

Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Noteikumi 
par atkritumu savākšanas un šķirošanas vietām” 
 

Latvijas Pašvaldību savienība ir izvērtējusi pašvaldību iesniegtos 
priekšlikumus un nesaskaņo Ministru kabineta noteikumu projektu 
“Noteikumi par atkritumu savākšanas un šķirošanas vietām”, jo ir šādi 
iebildumi. 

1. Atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstība atkritumu 
apsaimniekošanas reģionos (AAR) un atsevišķās pašvaldībās ļoti 
atšķiras, vietumis normatīvo aktu regulējums faktiskajā situācijā 
var traucēt attīstībai. Iesakām MK noteikumos nenorādīt 
izsmeļošu atkritumu savākšanas un šķirošanas vietu un veidu 
skaitu.  
Piemēram, atkritumi tiek dalīti savākti īpašās akcijās, 
specializētajiem transportlīdzekļiem apbraukājot noteiktas lauku 
teritorijas; videi kaitīgo preču pieņemšana notiek gan speciāli 
izveidotos punktos, gan laukumos; ja apdzīvotajās vietās ir 
izveidots šķirošanas laukums, tad tuvumā esošajos punktos 
nevajag dublēt un prasīt dalīti vākt katru atkritumu veidu. Tas 
sadārdzina infrastruktūras veidošanu un uzturēšanu. 
Precizēt noteikumu projekta 4. punktu! 

2. Noteikumu projekta II daļā iesakām noteikt, ka atkritumu 
savākšanas un šķirošanas vietas iekārtojamas, tikai saskaņojot tās 
ar pašvaldību. Tas nepieciešams, lai ievērotu Atkritumu 
apsaimniekošanas likumā noteikto par pašvaldību atbildību visu 
sadzīves atkritumu apsaimniekošanā un sasniegtu noteiktos 
dalītās vākšanas mērķus visā Latvijas teritorijā. 

3. Pēc pašvaldību priekšlikumiem nebūtu atbalstāma atsevišķu videi 
kaitīgo preču atkritumu laukumu izveide, tos pieņem mazos 
apjomos šķiroto atkritumu laukumos. Šo praksi var un vajag 
turpināt, kā tas noteikts 20. p. 
Svītrot 8. un 19. p.! 

4. Precizēt noteikumu projekta 6. p., kas ir pārkraušanas stacija, lai 
nebūtu pārpratumi noteikumu piemērošanas laikā. Piem., ierīkota 
šķirošanas līnija nevar tikt uzskatīta par pārkraušanas staciju! 
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5. Tāpat nevajag atsevišķus laukumus būvniecības un būvju 
nojaukšanas atkritumiem. Katra atsevišķa laukuma izveidošana 
prasa līdzekļus, tas ir neefektīvi. (Izvērtēt 7. un 21. p.) 

6. Noteikumu projekta III daļā izvērtēt samērīgumu un 
a. 10. p. svītrot kā obligātu prasību par žogu un tā 

konkrētajiem parametriem; 
b. būvniecības atkritumiem nebūtu nosakāmi stingrie, 

nesamērīgie nosacījumi par lietus ūdeņu savākšanas un 
attīrīšanas sistēmām; 

c. svītrot 13.4. p. kā nepamatotu prasību, jo atkritumi tiks 
nosvērti, tos nododot pārstrādei vai pirms nodošanas 
šķirošanas līnijai; 

d. precizēt 13.5. p., jo tā ir konkrētas pašvaldības kompetence, 
kādus atkritumu veidus pieņemt vienā laukumā. Tas ir 
atkarīgs no apjoma konkrētā teritorijā; 

e. pēc pašvaldību vērtējuma nesamērīga ir prasība 13.7. p., jo 
pašvaldībai ir ekskluzīvas tiesības noteikt, kādi darbinieki 
veic konkrētas pašvaldības funkcijas; 

f. tāpat pašvaldībai pašai ir tiesības noteikt konkrētus darba 
laikus (piem., 13.8., 14.7. u.c. p.); 

g. precizēt noteikumu projekta 23. un 24. p. un noteikt 
minimāli nepieciešamo informāciju, lai paliek iespēja 
izvietot konkrētai teritorijai nepieciešamo papildu 
informāciju; 

h. noteikumu projekta 25. p. nav jānorāda konkrēti, ko 
pašvaldības drīkst ievietot savā tīmekļa vietnē. Tā ir 
iejaukšanās pašvaldību tiesību jomā! Pietiek, ja noteikumu 
projektā nosaka, ka pašvaldība savā tīmekļa vietnē informē 
atkritumu radītājus!; 

i. precizēt 26. p., kāda ir minimāli nepieciešamā informācija, 
kā arī ievērot konsekvenci, ka norādāma operatora, nevis 
īpašnieka informācija; 

j. nav saprotami 30.–33. p., jo tā ir civiltiesisko attiecību joma. 
7. Noteikumu projekta IV nodaļā izvērtēt 36. p. obligātās prasības 

par konkrēto darbinieku telpām un svariem, 38. p. par 
iežogojumu, 39. p. noteikt minimāli nepieciešamo informāciju. 

8. Pārejas noteikumos izvērtēt un noteikt saprātīgu ieviešanas laiku, 
ņemot vērā iespējamo investīciju atbalsta intensitāti un 
pieejamību. 

 

Priekšsēdis Andris Jaunsleinis 
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