VALSTS KONTROLE
Piektais revīzijas departaments
Skanstes iela 50, Rīga, LV-1013; tālr. 67017500; 67017507; e-pasts: pasts@lrvk.gov.lv

Rīgā

18.05.2022.

Nr. 2.4.1-3/2021/IET/19

Laika grafiks Mārupes novada pašvaldības ziņošanai par ieteikumu ieviešanu revīzijā
“Vai Latvijā tiek veidota efektīva un ekonomiski pamatota bioloģisko atkritumu
apsaimniekošanas sistēma?”
(revīzijas lietā Nr. 2.4.1-3/2021)

Nr.
p.k.

1.

2.

Valsts kontroles ieteikumi

Lai nodrošinātu pilnīgu un
ticamu datu pieejamību
atkritumu apsaimniekošanas
jomā objektīvu lēmumu
pieņemšanai un situācijas
monitoringam, Pašvaldībai
pilnveidot iekšējās kontroles
sistēmu, t.sk. ar atkritumu
apsaimniekotāju
noslēgtā
līguma izpildes uzraudzību,
saņemot informāciju no
atkritumu apsaimniekošanas
uzņēmumiem un sadzīves
atkrituma
poligona
apsaimniekotāja normatīvajā
aktā
noteiktajā
kārtībā,
apjomā un termiņā1, kā arī
nodrošinot
iegūtās
informācijas datu ticamības
novērtējumu.
Pašvaldībai
nodrošināt
vispusīgu situācijas analīzi
katras
pašvaldības
administratīvajā
teritorijā
attiecībā uz iespējām dalīti
vākt un virzīt pārstrādei (to
rašanās vietā vai sadzīves

Ieteikums ar
kvantificējamu ietekmi
(Finanšu ietekme /
Ieguvums iedzīvotājiem
/ Ekonomiskā ietekme)

Iespējama
finanšu
ietekme – izdevumu
samazinājums, ieguvums
iedzīvotājiem, veidojot
bioloģisko
atkritumu
dalītas vākšanas sistēmu
atbilstoši
objektīviem

Termiņš, kādā
Mārupes
novada
pašvaldības
rakstveidā
ziņo par
ieteikumu
ieviešanu

Revidējamās vienības
plānotā darbība
ieteikuma ieviešanai

01.11.2022.

Izstrādās
metodisko
materiālu
izveidotās
atkritumu
apsaimniekošanas
sistēmas efektivitātes
novērtēšanai,
kurā
noteikta
atkritumu
plūsmu
vērtēšanas
indikatori,
iegūtās
informācijas
datu
salīdzināšnas
un
izmantošanas kārtību.

01.11.2022.

Faktiskās situācijas un
attīstības
izvērtējums
(esošā
atkritumu
apsaimniekošanas
infrastruktūra,
jauna
apbūve,
iedzīvotāju
skaita
izmaiņas,

atkritumu poligonā) radītos
bioloģiskos atkritumus, veikt
izvērtējumu
un
iegūt
objektīvus
datus
par
bioloģisko atkritumu plūsmu
nešķirotos
sadzīves
atkritumos, uzsākt ieviest
bioloģisko atkritumu dalīto
vākšanu
vai
nodrošināt
alternatīvas
darbības
bioloģisko
atkritumu
pārstrādei to rašanās vietās.

pašvaldības
zemju
pieejamība
nepieciešamās
infrastruktūras
izveidošanai,
iekļaujoties
jaunveidojamā
atkritumu
apsaimniekošanas
reģionā un reģiona
atkritumu
apsaimniekošanas
plānā.

datiem par atkritumu
plūsmu administratīvajā
teritorijā, ņemot vērā
iedzīvotāju
blīvumu,
iespējamos
pārstrādes
veidus
(t.sk.
mājkompostēšana)
transportēšanas izmaksas
un ietekmi uz vidi.

3.

Lai novērstu revīzijas laikā
konstatētās
neatbilstības,
piemērojot
atkritumu
radītājiem,
t.sk.
iedzīvotājiem,
netaisnīgu
sadzīves
atkritumu
apsaimniekošanas
maksu,
pašvaldībām
pilnveidot
iekšējās
kontroles
pār
normatīvajā aktā2 noteikto
prasību izpildi.

Iespējama
finanšu
ietekme – izdevumu
samazinājums, ieguvums
iedzīvotājiem,
precīzi
nosakot un uzraugot
pārejas
koeficienta
piemērošanu
sadzīves
atkritumiem.

4.

Pašvaldībai nodrošināt, ka to
administratīvajās teritorijās
atkritumu
apsaimniekotāji
veic bioloģisko atkritumu
masas
kontrolmērījumus
normatīvajā aktā3 paredzētā
kārtībā.

Iespējama
finanšu
ietekme – izdevumu
samazināums, ieguvums
iedzīvotājiem,
precīzi
nosakot un uzraugot
pārejas
koeficienta
piemērošanu
sadzīves
atkritumiem.

31.08.2022.

Pašvaldība
norīkos
pārstāvi
atkritumu
masas
un
tilpuma
attiecību
mērījumu
veikšanai
konkrētos
maršrutos.

31.08.2022.

Papildināta pašvaldības
un
atkritumu
apsaimniekotāja
noslēgtā vienošanās par
atkritumu
t.sk.
bioloģisko
atkritumu
masas
kontrolmērījumiem.

E. Korčagins

Departamenta direktors
ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI
PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO
PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Laščenko 67017610
Jelena.Lascenko@lrvk.gov.lv

MK 30.05.2017. noteikumu Nr. 292 “Noteikumi par kārtību, kādā sniedzama informācija par savākto,
reģenerācijai nodoto, atkritumu poligonā nodoto un atkritumu poligonā apglabāto sadzīves atkritumu masu” 2. un
5.punkts.
2
MK 21.08.2018. noteikumi Nr. 537 “Sadzīves atkritumu masas un tilpuma attiecības mērījumu veikšanas kārtība
un nosacījumi”.
3
MK 21.08.2018. noteikumi Nr. 537 “Sadzīves atkritumu masas un tilpuma attiecības mērījumu veikšanas kārtība
un nosacījumi”.
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