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Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministrijai 
 
 
 

 
Par Informatīvo ziņojumu “Par vides 
trokšņa regulējumu” 

 
Latvijas Pašvaldību savienība (turpmāk - LPS) ir izvērtējusi Informatīvā 

ziņojuma “Par vides trokšņa regulējumu” projektu (turpmāk – Informatīvais 
ziņojums) un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu (turpmāk – 
Protokollēmums) un konceptuāli atbalsta to, īpaši nepieciešamību precizēt 
izpratni par trokšņa pārvaldību kopumā, definēt noteiktas trokšņa pārvaldības 
jomas un noteikt katras nozares atbildību. Tāpat, precizējot Direktīvas 
20002/49/EK prasību pārņemšanu, atbalstām nepieciešamību izstrādāt 
regulējumu par trokšņa stratēģisko karšu un rīcības plānu izstrādi. 

Tomēr, ņemot vērā Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides 
pārvaldes (turpmāk – Vides pārvalde) 20.02.2020. vēstuli Nr. DMV-20-552-nd 
“Par informatīvo ziņojumu “Vides trokšņa regulējums”” (pielikumā), lūdzam 
Protokollēmuma  2. un 3.punkta termiņu pārcelšanu:  

2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai izstrādāt un 
vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram līdz 2020. gada 
31. decembrim iesniegt Ministru kabinetā noteikumu projektu par trokšņa 
stratēģisko karšu un rīcības plānu izstrādi; 

3. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai izstrādāt un 
vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram līdz 2020. gada 
1. maijam iesniegt Ministru kabinetā priekšlikumus par grozījumiem 
normatīvajos aktos satiksmes un rūpniecisko avotu radīta trokšņa pārvaldībai. 
 Vides pārvalde uzsver, ka šobrīd Protokollēmuma 2. un 3. punktā 
noteiktie termiņi būs par iemeslu Rīgas aglomerācijas trokšņa stratēģiskās 
kartes aktualizēšanas un jauna trokšņa samazināšanas rīcības plāna izstrādes 
novilcināšanai vismaz par 4 līdz 5 gadiem, kas var draudēt ar Latvijas 
pakļaušanu tiesvedībai par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 
2002/49/EK (2002.gada 25.jūnijs) par vides trokšņa novērtēšanu un pārvaldību 
prasību nepildīšanu. 
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Pielikumā:  
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes 20.02.2020. 
vēstuli Nr. DMV-20-552-nd “Par informatīvo ziņojumu “Vides trokšņa 
regulējums”” 
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