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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 izvērtējusi un nesaskaņo 
atkārtoti iesniegto Ministru kabineta noteikumu projektu “Par minimālajām 
prasībām, kas iekļaujamas darba uzdevumā, pašvaldībai izraugoties sadzīves 
atkritumu apsaimniekotāju, kā arī atkritumu apsaimniekošanas līgumu 
būtiskajiem noteikumiem”, jo ir šādi iebildumi: 
 

1. Lūdzam ņemt vērā LPS 19.04.2016. vēstulē izteikto iebildumu un 
svītrot 2.4. p., jo svarīgākais jau nav mājas tips, bet atkritumu 
radītāji. Atkārtoti uzskatām, ka mūsu piedāvātajā 2.2. p. ir precīzāka 
informācija par atkritumu radītājiem un ēku tipiem apdzīvotajās 
vietās, lai apsaimniekotājs var plānot maršrutus un infrastruktūras 
izvietošanu, ja tas nepieciešams. 

2.  Uzskatām, ka nav ņemts vērā iepriekš ieteiktais, un atkārtoti lūdzam 
noteikumu projekta 3.2. punktu 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.” 
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3. Lūdzam atkārtoti izvērtēt 4. punkta svītrošanu, jo pašvaldībai ir 
tiesības izdot saistošos noteikumus saskaņā ar Atkritumu 
apsaimniekošanas likuma 8. panta 1. daļas 3. punktu un tāpat nevar 
darba uzdevumā iekļaut mērķus, kas nav apstiprināti pašvaldības 
politikas dokumentos. 
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