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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 projekta “Grozījumi Ministru kabineta 
2009. gada 3. novembra noteikumos nr. 1290 “Noteikumi par gaisa kvalitāti”” 
versiju pēc saskaņošanas sanāksmes, un nesaskaņo to tāpēc, ka ir šādi 
iebildumi: 

1. Grozījumu jaunajā versijā 8. prim 7 punktā vārdi “iesniedz Centram 
informāciju” aizstājami ar vārdiem “par maksu iesniedz Centram 
informāciju”, un 8. prim 8 punktā vārdi “kā arī katru gadu” aizstājami ar 
vārdiem “kā arī par maksu katru gadu”.  

2. Grozījumu jaunajā versijā 11. punktā vārdi “Rīkojumā iekļauj 
informāciju” aizstājami ar vārdiem “Rīkojumu publicē un tajā iekļauj 
informāciju”. 

3. Noteikumu 24. punktā vārdi “izstrādā un īsteno” aizstājami ar 
vārdiem “izstrādā un atbilstoši gadskārtējā likumā par valsts budžetu 
paredzētajam finansējumam īsteno”. Šī izmaiņa nepieciešama, lai izpildītu 
likuma “Par pašvaldībām” 8. vai 9. pantu un jaunās noteikumu versijas 
24. prim 1 un 24. prim 2 punktu. 

4. Grozījumu jaunajā versijā 24. prim 2 punktā vārdi “pašvaldība 
sadarbībā” aizstājami ar vārdiem “pašvaldība par maksu sadarbībā”.  

5. Noteikumu sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojumā (anotācijā) 
pirmās daļas 2. punkta trešās daļas pēdējā rindkopa izsakāma šādi: 
“Vienlaikus jāuzsver, ka vēl aizvien valsts līmenī nav atrisināta problēma, ka 
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likumi un Ministru kabineta noteikumi neievēro likuma “Par pašvaldībām” 
8. panta pirmo daļu, 9. panta otro daļu un 11. panta otro daļu.” 
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