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Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijai 

 

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

Latvijas Pašvaldību savienība atkārtoti ir izvērtējusi un nesaskaņo Ministru 
kabineta noteikumu projektu “Noteikumi par atkritumu savākšanas un šķirošanas 
vietām”, jo ir šādi iebildumi: 

1. Arī pēc saskaņošanas sapulces lūdzam precizēt noteikumu projekta 6. p., kas 
ir pārkraušanas stacija, jo definīcija un apraksts ar darbībām, ko tajā veic, 
neatbilst faktiskajai situācijai. Pamatā pārkraušanas stacija kalpo loģistikas 
pilnveidošanas mērķiem – atkritumus savāc no mazāka tilpuma automašīnām 
un pārkrauj tos tālākai transportēšanai lielāka tilpuma mašīnās. Protams, ir 
iespēja, ka pirms tālākas transportēšanas tiek veikta arī šķirošana (tajā skaitā 
sagatavošana apglabāšanai). Kā papildu funkcija ir iespējama arī šķiroto 
atkritumu savākšanas laukuma izveide šādā stacijā, bet tas nav obligāts 
pienākums. Tādā gadījumā, ja izveidos savākšanas laukumu, tiks ievēroti 
noteikumi par to. 

2. Nav loģiski pārkraušanas stacijas darba laiku noteikt vismaz 20 stundas 
nedēļā, ja tajā vienlaikus netiek veikta arī šķiroto atkritumu pieņemšana no 
atkritumu radītājiem, respektīvi, tur nav arī izveidots šķiroto atkritumu 
savākšanas laukums. Parastas pārkraušanas stacijas gadījumā tās darba laiks 
ir atkarīgs no komersanta iekšējās vajadzības, un nav nepieciešams to regulēt 
MK noteikumu līmenī. 

3. Piedāvātais risinājums par svara noteikšanu tomēr nesniegs gaidīto rezultātu, 
proti – statistikas datu pieejamību par dalīti savāktajām tonnām katrā no 
laukumiem. Uzskatām, ka laukumos var saglabāt šībrīža regulējumu, kad 
uzskaita savākto atkritumu apjomu m3.  
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Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. 


