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Par noteikumu projektu "Grozījumi Ministru 
kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumos 
Nr.1082 "Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C 
kategorijas piesārņojošas darbības un 
izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas 
piesārņojošo darbību veikšanai"" 

 
Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) ir izvērtējusi Noteikumu projektu 

"Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumos Nr.1082 
"Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un 
izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai"" un 
konceptuāli atbalsta tā tālāku virzību. 

Vienlaikus lūdzam ņemt vērā Rīgas domes Mājokļu un vides 
departamenta priekšlikumus par nepieciešamajiem precizējumiem 3. pielikuma 
20. tabulā: 

1. Jāprecizē informācija, ko operators sniedz par rūpnieciskā trokšņa 
emisijas avotiem atbilstoši D 2015/996 prasībām (norādot skaņas 
jaudas līmeni oktāvu joslās un avotu darbības laiku diennakts laikā, 
precīzu avota atrašanās vietu un izmēru); 

2. Papildināt grozījumus ar 63.punktu šādā redakcijā: 
2.1. 3.pielikuma 20.tabulas nosaukumu “Trokšņa avoti un to 

rādītāji” aizvietot ar nosaukumu “Trokšņa avoti un trokšņa 
uztvērēji”; 

2.2. 20.tabulā kolonnas nosaukumu “trokšņa avota trokšņa 
rādītājs(2) (dB (A)” aizvietot ar “trokšņa avota skaņas jaudas 
līmenis(2) LW A (dB (A)”; 

2.3. 20.tabulā 4.kolonnas nosaukumu “Ldiena” aizvietot ar “LW A 
dienā; 

2.4. 20.tabulā 5.kolonnas nosaukumu “Lvakars” aizvietot ar “LW 
A vakarā; 
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2.5. 20.tabulā 6.kolonnas nosaukumu “Lnakts” aizvietot ar “LW A 
naktī; 

2.6. 20.tabulā 9.kolonnas nosaukumu “Ldiena” aizvietot ar “LAeq 
dienā; 

2.7. 20.tabulā 10.kolonnas nosaukumu “Lvakars” aizvietot ar 
“LAeq vakarā; 

2.8. 20.tabulā 11.kolonnas nosaukumu “Lnakts” aizvietot ar “LAeq 
naktī; 

2.9. 20.tabulas piezīmi (2) “Trokšņa rādītājus Ldiena, Lvakars un 
Lnakts novērtē atbilstoši Ministru kabineta 2004.gada 13.jūlija 
noteikumiem Nr.597 … utt” aizvieto ar piezīmi (2) “Trokšņa 
avota skaņas jaudas līmeņus LW A iekārtas darbības teritorijā 
attiecīgās diennakts stundās novērtē atbilstoši Ministru 
kabineta 2002.gada 23.aprīļa noteikumiem Nr.163 “Noteikumi 
par trokšņa emisiju no iekārtām, kuras izmanto ārpus telpām”;  

2.10. 20.tabulas piezīmi (5) “Trokšņa rādītājus Ldiena, Lvakars un 
Lnakts novērtē pie trokšņa uztvērēja atbilstoši normatīvajiem 
aktiem trokšņa novērtēšanas un pārvaldības jomā” aizvieto ar 
piezīmi (5) “Trokšņa rādītājus L Aeq novērtē atbilstoši Latvijas 
standartam LVS ISO 1996-2 "Akustika – vides trokšņa 
raksturošana, mērīšana un novērtēšana 2.daļa: vides trokšņa 
līmeņu noteikšana". 

 
 
 
 
Priekšsēdis (paraksts*) Gints Kaminskis  

 
 
Sandra Bērziņa 26527258   
sandra.berzina@lps.lv 
 

 
*Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. 
 
 


