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Par Ministru kabineta noteikumu projektu 
“Par minimālajām prasībām, kas 
iekļaujamas darba uzdevumā, pašvaldībai 
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apsaimniekotāju, kā arī atkritumu 
apsaimniekošanas līgumu būtiskajiem 
noteikumiem” 
 

Latvijas Pašvaldību savienība ir izvērtējusi un nesaskaņo 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. Saprotam, ka ieplānotais noteikumu spēkā stāšanās termiņš ir ļoti 
tuvu, tomēr vēlamies norādīt, ka nebūtu lietderīgi izdot noteikumus steidzami, 
bez plašas diskusijas atkārtoti ar nozares ekspertiem par minimālajiem 
standartiem, ko nozare apņemas nodrošināt visā valsts teritorijā. Tā kā 
noteikumu regulējuma sekas būs ilgstošas (līgumi tiek noslēgti uz 3–7 
gadiem), tiem jābūt pamatotiem katrā aspektā un katrai teritorijai saistošiem. 
Ministru kabineta noteikumu projekts šobrīd vairāk atgādina vadlīnijas un 
esošo normatīvo aktu apkopojumu, tas nesasniedz deleģējuma mērķi. 
2. Mūsuprāt, jāizdiskutē tehniskajās specifikācijās (darba uzdevumā) 
nosakāmās minimālās pakalpojuma prasības, kā, piemēram, minimālais 
kvalitātes līmenis, darbu izpildes minimālās prasības u.c., kas iekļaujamas 
iepirkumu dokumentācijā, atstājot iespēju izpildes kārtību un augstākas 
prasības noteikt katrai pašvaldībai vai pašvaldību kopumam, ja tās vienojušās 
par kopīgas sadzīves atkritumu apsaimniekošanas zonas izveidi. 
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3. Iesakām izdiskutēt arī III un IV sadaļu, nosakot īpašos nozarei 
specifiskos būtiskos noteikumus, kas iekļaujami līgumos, piemēram, 
pakalpojuma nodrošināšanas regularitāte un pieejamība (visu gadu vai 
sezonā), informācijas pieejamība par pamatpakalpojuma sniegšanu, maksa par 
pakalpojumu un tā uzskaiti, informācija par dalīti vācamo atkritumu veidiem 
un iespējām, maksas ietekmi par nešķirotajiem atkritumiem u.c. nosacījumu 
minimālās prasības. 
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