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Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) ir izvērtējusi Valsts vides dienesta 
(VVD) sagatavoto ERAF projekta “Valsts vides dienesta informācijas 
sistēmas “TULPE” pilnveide” detalizēto aprakstu un nesaskaņo to, jo ir šādi 
iebildumi: 

- Problēmu aprakstā minēts: “Atkritumu apsaimniekošanas atļaujas 
iesnieguma forma (veidlapa) jāaktualizē atbilstoši MK 2011. gada 
13. septembra noteikumiem nr. 703. [..] Pakalpojuma veidlapa tika 
izstrādāta 2013. gadā, taču MK noteikumi ir vairākkārt grozīti, un 
šobrīd veidlapa neatbilst MK noteikumu redakcijai.” Tā ir absurda 
situācija, ka iestāde nevar saplānot uzturēšanas izdevumus savai 
informācijas sistēmai, lai 4 gadu laikā nevarētu veidlapu pielāgot 
nepieciešamajām izmaiņām un jāgaida ERAF finansējums, lai to 
paveiktu! Kāda var būt uzticamība šādas iestādes sniegto e-
pakalpojumu kvalitātei, un kur ir garantija, ka šāda neizdarība 
neturpināsies? 

- Ierosinām grozīt 2013. gada 22. oktobra noteikumu nr. 1172 
“Atkritumu tirgotāju un atkritumu apsaimniekošanas starpnieku 
reģistrācijas kārtība” 3. punktu, nosakot, ka iesniegumus var iesniegt 
tikai elektroniski; 

- projektā plānots izveidot jaunu e-pakalpojumu “Atbrīvojumi no DRN 
samaksas par nolietoto transportlīdzekļu, videi kaitīgu preču atkritumu, 
preču un izstrādājumu iepakojumu un vienreiz lietojamo galda trauku 
un piederumu apsaimniekošanu”. Uzskatām, ka šai informācijai jābūt 
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pieejamai elektroniskā veidā arī visām pašvaldībām un tā jāintegrē 
pašvaldību nodokļu aprēķina informācijas sistēmās; 

- projektā vairākkārt uzsvērts, ka VVD savā darbībā sadarbojas ar citām 
iestādēm, organizācijām, tai skaitā pašvaldībām, bet kā vienīgā 
attiecināmā aktivitāte uz pašvaldībām tiek minēta VVD integrācija ar 
DIV (kas nebūt nenozīmē tiešu mijiedarbību ar pašvaldībām!). 
Uzskatām, ka VVD sadarbībai ar pašvaldībām ir vajadzīgs plašāks un 
detalizētāks apraksts, sākot no informācijas apmaiņas par 
atbrīvojumiem no dabas resursu nodokļa līdz VVD 3 jomu 
pakalpojumu sasaistes ar pašvaldībām pārskatīšanai un iespējām tos 
uzlabot ne tikai pašvaldību griezumā; arī jāizvērtē vajadzība mainīt 
normatīvo aktu regulējumus, kas nestimulē pakalpojumu 
elektronizāciju; 

- uzskatām, ka projekta autori nav ņēmuši vērā visas nepieciešamās 
izmaiņas jau izveidotajos VVD risinājumos un nav paredzējuši to 
tālāku attīstību, piemēram, aplikācijā “Vides SOS” nepieciešami šādi 
uzlabojumi: 

o sasaiste ar Valsts zemes dienesta kadastra informācijas sistēmu, 
lai paši VVD darbinieki varētu konstatēt teritorijas īpašnieku, par 
kuru saņemts atkritumu pieteikums, un pa tiešo varētu sazināties 
ar īpašnieku, nevis novelt šo darbu uz pašvaldībām, kurām tas ir 
papildu darbs un izmaksas; 

o jāuzlabo navigācija aplikācijā, lai precīzāk varētu atrast norādīto 
atkritumu atrašanās vietu. 
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