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Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) ir izvērtējusi un nesaskaņo 
darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” specifiskā atbalsta mērķa 
5.2.1. “Veicināt dažāda veida atkritumu atkārtotu izmantošanu, pārstrādi un 
reģenerāciju” projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju komplektu, kā arī 
papildu skaidrojošo informāciju, jo ir šādi iebildumi: 

 
1. Iesakām atbalstīt arī esošo atkritumu dalītas savākšanas punktu (DSP) 

un šķiroto atkritumu savākšanas laukumu (ŠAL) konteineru 
aizvietošanu, kā arī esošā dalītas atkritumu savākšanas maršrutu 
nodrošināšanai specializētā autotransporta aizvietošanu, nosakot 
kritērijos zemāku vērtējumu. Tas dos priekšroku veidot jaunus punktus 
vietās, kur tie iztrūkst, bet neizslēgs izveidoto punktu modernizēšanas 
iespēju; 

2. Precizēt apraksta vispārējo nosacījumu trešo punktu (Projekta 
ieviešanas un 5 gadu pēc uzraudzības periodā Centrālā finanšu un 
līgumu aģentūra ir jāinformē par gadījumiem, kad konteineru 
izvietojums tiek mainīts (nosacījums attiecas uz pārvietojamiem 
konteineriem, kas iegādāti DSP un ŠAL darbības nodrošināšanai), lai 
nebūtu pārpratumi, par kādu pārvietošanu ir sankcijas! 

3. Precizēt, ka projekta iesniedzējs ir pašvaldība, jo iestādes un aģentūras 
neiesniedz projektus, kā arī precizēt par pašvaldību 
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komercsabiedrībām, lai saprotams, ka nav kāda no KS formām 
ierobežota iesniegt projektus. 

4. Precizēt attiecināmo izmaksu nosacījumus, jo, lai gan pašvaldības var 
būt projektu iesniedzējas 5.2.1.1. aktivitātei, tās ir apgrūtinātas tikai ar 
stacionāras infrastruktūras (iebūvējamo konteineru) izveidi. Ņemot 
vērā, ka šādi konteineri ir iedziļināmi aptuveni 1,5–2 m dziļumā, tad 
Liepājas gadījumā (iespējams arī citās pašvaldībās) gruntsūdens līmenis 
varētu būt traucējošs faktors šādu konteineru izvietošanai. Tāpat 
nepieciešama diskusija saskaņošanas procesā, lai dotu iespēju arī 
atjaunot esošo infrastruktūru. 

5. Lūdzam precizēt 2.3. kritēriju, jo nav saprotams, kā tulkot 
paskaidrojumu “transportlīdzekļi – mobilie atkritumu dalītas 
savākšanas punkti”. Ierosinājums dzēst paskaidrojošo daļu, jo nav 
definīcijas terminam mobilie atkritumu dalītas savākšanas punkti, ko 
varētu tulkot kā pārvietojamu konteineru laukumu ar vismaz trim 
dažādiem konteineriem dalīti savākto atkritumu uzkrāšanai. 

6. Neskaidra specifiskā kritērija 2.6. piemērošana. Tā kā nav sadalītas 
normas, projektu iesniedzējs nevarēs zināt, ka viņa plānotās iekārtas 
jauda, summējot ar citu pretendentu paredzēto iekārtu jaudām, 
nodrošinās pārstrādi ne mazāk kā 90% no Latvijas teritorijā radītajiem 
atkritumiem. 

7. Mūsuprāt, īpaši būtu veicināma, līdz ar to piešķirami papildus punkti 
iekārtām, kurās tiktu pārstrādāti tādi bioloģiski noārdāmi atkritumi, kas 
iegūti, veicot atkritumu sagatavošanu apglabāšanai. Ar šādu iekārtu 
darbību tiktu nodrošināta iepriekš izbūvēto atkritumu sagatavošanas 
apglabāšanai līniju darbības rezultātā iegūtās bioloģiski noārdāmo 
atkritumu frakcijas pārstrāde, kas saskan ar vides politikas mērķa – 
samazināt šāda veida atkritumu apglabāšanu, sasniegšanas veicināšanu. 
Tādēļ mūsu ieskatā šāda veida atkritumu izmantošana būtu atbalstāma 
tādā pašā apmērā, kā šo atkritumu dalīta vākšana un tālāka pārstrāde 
šāda tipa iekārtās. 

8. Precizēt kritērijus 3.6.2. un 3.6.3. un saskaņot ar 2011. gada 
22. novembra Ministru kabineta noteikumos “Noteikumi par atkritumu 
savākšanas un šķirošanas vietām” noteikto, lai nerastos spekulācijas ar 
viena veida atkritumu dažādu frakciju izdalīšanu. 

 
Priekšsēdis Andris Jaunsleinis 
 
 
22.01.2016. 16:22 
498 
Sniedze Sproģe, Padomniece lauku attīstības jautājumos  
67508529, 29457537, sniedzes@lps.lv 
 
 
Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. 


