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Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijai 

 
Par Ministru kabineta noteikumu projektu 
“Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 
3. novembra noteikumos nr. 1290 “Noteikumi par 
gaisa kvalitāti”” 
 

Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) ir izvērtējusi un nesaskaņo 
Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 
2009. gada 3. novembra noteikumos nr. 1290 “Noteikumi par gaisa 
kvalitāti””, jo ir šādi iebildumi. 

1. Būtiski detalizējams piedāvātais jaunais 14. prim 2. punkts, jo 
attīstību plāno ne vien pašvaldības (kas visas ir konkrētas!), bet arī uzņēmēji 
un privātpersonas, tādēļ iesakām uzdot atbildīgajai valsts institūcijai noteikt 
katrai valsts monitoringa tīklā iekļautajai gaisa monitoringa stacijai izstrādāt 
tās aizsargzonu shēmu, nosakot konkrētas prasības katrā aizsargzonas daļā, 
pretējā gadījumā būs nebeidzami strīdi par to, kādi būvdarbi ir būtiski, cik 
būtiski tie vai to autostāvvietas var ietekmēt gaisa kvalitāti, cik īslaicīgs būs 
piesārņojums.  

2. Lai pašvaldību speciālisti varētu pilnvērtīgi piedalīties gaisa 
kvalitātes aizsardzības pasākumos, lietojamo metožu aprakstiem jābūt valsts 
valodā (punkti 3.5.2., 3.7.2. un 3.9.3.). 

3. 11. pielikuma 2.5. apakšpunktā minētais ieteiktais kritērijs jāaizstāj 
ar konkrētu ceļu posmiem, uz kuriem norma attiecas. 

4. Noteikumu projekta 10. pielikuma II nodaļas 3. punkta tabulas otro 
piezīmi, 5.5. punktu un 6.3. punktu, kā arī 18. pielikuma 2.1. punktu būtu 
vēlams aizstāt ar Latvijas Republikas iedzīvotāju skaitam un platībai 
kvadrātkilometros piemērotu izteiksmi, papildus nosakot, kam tiek adresēts 
šis uzdevums. 

5. Ja nepieciešams noteikt konkrētus uzdevumus Latvijas Vides, 
ģeoloģijas un meteoroloģijas centram, tie jānosaka šā centra nolikumā, nevis 
noteikumos par gaisa kvalitāti, tāpēc neatbalstām ieteiktos 8. prim pantus. 
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6. Lai izvairītos no kārtējās ministrijas nosaukuma maiņas izsauktajiem 
grozījumiem daudzajos normatīvajos dokumentos, iesakām pārņemt jau 
aprobēto praksi lietot frāzi “par vides aizsardzību atbildīgā ministrija” un “par 
vides aizsardzību atbildīgais ministrs”. 
 
 
Priekšsēdis Andris Jaunsleinis 
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Jānis Piešiņš, padomnieks  
67508538, 29285721, janis@lps.lv  
 
Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. 


