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Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvalde (turpmāk – Vides 

pārvalde) ir saņēmusi Latvijas Pašvaldību savienības 12.02.2020 vēstuli 
Nr.202002/INIC95, kurā tiek aicināts sniegt informāciju par iebildumiem un 
priekšlikumiem saistībā ar Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu par 
Informatīvo ziņojumu. 

Vides pārvalde uzskata, ka protokollēmuma projektā par Informatīvo ziņojumu 
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai uzdotais termiņš sagatavot un 
vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram līdz 2021. gada 1. decembrim 
iesniegt Ministru kabinetā noteikumu projektu par trokšņa stratēģisko karšu un rīcības 
plānu izstrādi, kā arī par grozījumiem normatīvajos aktos satiksmes un rūpniecisko 
avotu radīta trokšņa pārvaldībai (protokollēmuma projekta 2. un 3.punkts) ir stipri 
novēlots, lai Rīgas pašvaldība varētu veikt Rīgas aglomerācijas trokšņa stratēģiskās 
kartes (apstiprinātu ar Rīgas domes 2015.gada 15.decembra lēmumu Nr.3331) izstrādei 
nepieciešamo izejas datu savlaicīgu ieguvi par satiksmes un rūpniecisko avotu skaņas 
jaudas līmeņiem un atjaunotu trokšņu karti likumdošanā noteiktā termiņā pēc 5 gadiem – 
līdz 2020.gada 15.decembrim. Arī tad, ja grozījumus normatīvajos aktos satiksmes un 
rūpniecisko avotu radīta trokšņa pārvaldībai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrija pat sagatavotu līdz šī gada 1.maijam un jaunos Ministru kabineta noteikumus 
par vides trokšņa stratēģisko karšu un trokšņa samazināšanas rīcības plānu izstrādi 
apstiprinātu līdz 2020.gada 31.decembrim, Rīgas aglomerācijas trokšņa stratēģiskās 
kartes aktualizēšana tiktu iekavēta vismaz par 2 līdz 3 gadiem. 

Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektā 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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Vides pārvalde lūdz Latvijas Pašvaldību savienību aktualizēt jautājumu Ministru 
kabinetā par Ministru kabineta sēdes protokollēmuma 2. un 3.punkta termiņu pārcelšanu 
attiecīgi:  

- Noteikumu projekta par trokšņa stratēģisko karšu un rīcības plānu izstrādi 
noteikt līdz 2020.gada 31.decembrim (2.punkts); 

- Priekšlikumus par grozījumiem normatīvajos aktos satiksmes un rūpniecisko 
avotu radīta trokšņa pārvaldībai iesniegt līdz šī gada 1.maijam (3.punkts). 
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