
Paziņojums par Atkritumu apsaimniekošanas valsts plāna 2021. – 2028.gadam stratēģiskā ietekmes 
uz vidi novērtējuma vides pārskata un plānošanas dokumenta nodošanu sabiedriskai apspriešanai  

 
SIA “Geo Consultants” kā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk - 
VARAM)  pilnvarots pārstāvis saskaņā ar Ministru kabineta 2004.gada 23.marta noteikumu Nr.157 
“Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums” un Ministru kabineta 2011.gada 
12.jūlija noteikumu Nr.564 "Noteikumi par atkritumu apsaimniekošanas valsts un reģionālajiem 
plāniem un atkritumu rašanās novēršanas valsts programmu" prasībām  nodod sabiedriskai 
apspriešanai Atkritumu apsaimniekošanas valsts plāna 2021. - 2028.gadam projektu (turpmāk – 
plāna projekts) un stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma ietvaros izstrādāto Vides pārskata 
projektu (turpmāk - Vides pārskats).  
Plāna projektu izstrādā VARAM (adrese: Peldu iela 25, LV-1494, Rīga; tālrunis: 67026515; e-pasts: 
pasts@varam.gov.lv; vietne internetā www.varam.gov.lv), vides pārskata projektu izstrādā  SIA 
“Geo Consultants” (adrese: Olīvu iela 9, LV-1004, Rīga; tālrunis: 67627504; e-pasts: 
gc@geoconsultants.lv). 
Plāna un vides pārskata projekti attiecas uz atkritumu apsaimniekošanas jomu.  
Plāna projekta izstrāde tika uzsākta 2020.gada maijā. Vides pārskata projekta izstrāde tika uzsākta 
2020.gada augustā. Ministru kabinets apstiprina Atkritumu apsaimniekošanas valsts plānu 2021. - 
2028.gadam līdz 2020.gada 30.decembrim. Plāna projekts tiks realizēts laika posmā no 2021.gada 
līdz 2028.gadam ieskaitot. Plānošanas dokumenta īstenošanas termiņš - 7 gadi.  
Plāna projekta īstenošana ietekmēs visu Latvijas Republikas teritoriju.  
Ar plāna projektu, vides pārskata projektu un tā kopsavilkumu ir iespējams iepazīties VARAM 
(adrese: Peldu iela 25, LV-1494, Rīga), iepriekš saskaņojot pa tālruni: 67026562. VARAM darba 
laiks: pirmdiena - no plkst. 8:30 līdz plkst. 18:00, no otrdienas līdz ceturtdienas - plkst. 8:30 līdz 
plkst. 17:00, piektdiena - no plkst. 8:30 līdz plkst. 16:00. Plāna projekts, vides pārskata projekts un 
tā kopsavilkums ir pieejams VARAM tīmekļa vietnē (www.varam.gov.lv), vides pārskata projekts un 
tā kopsavilkums ir pieejams SIA “Geo Consultants” tīmekļa vietnē (www.geoconsultants.lv). 
Saskaņā ar Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 20. pantu Plāna un vides pārskata 
projektu sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks neklātienes formā (attālināti) laika posmā no 
2020. gada 28. oktobra līdz 2020. gada 03.novembrim (videoprezentācija būs pieejama tīmekļa 
vietnēs www.varam.gov.lv un www.geoconsultants.lv, sākot ar šī gada 28.oktobri), kuras laikā 
ieinteresētās puses var sūtīt jautājumus uz VARAM e-pasta adresi: pasts@varam.gov.lv vai SIA 
“Geo Consultants” e-pasta adresi: gc@geoconsultants.lv. Saiti uz tīmekļa vietni, kur būs pieejama 
videoprezentācija, būs iespējams saņemt arī e-pastā, piesakot to pa e-pastu gc@geoconsultants.lv 
vai pa tālruni 67627504. Tiešsaistes videokonference notiks 2020. gada 28.oktobrī plkst. 14:00 
(pieejas saite tiks publicēta tīmekļa vietnēs www.varam.gov.lv un www.geoconsultants.lv 
28.oktobrī). 
Rakstiskus priekšlikumus/atsauksmes ar norādi „Priekšlikumi Vides pārskatam par Atkritumu 
apsaimniekošanas valsts plānu 2021.-2028.gadam” līdz 2020.gada 14.novembrim un rakstiskus 
priekšlikumus/atsauksmes ar norādi „Priekšlikumi Atkritumu apsaimniekošanas valsts plānam 
2021.-2028.gadam” līdz 2020.gada 21.novembrim sūtīt pa pastu Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijai vai arī elektroniski uz e-pasta adresēm: pasts@varam.gov.lv un 
gc@geoconsultants.lv. Juridiskām personām nepieciešams norādīt institūcijas nosaukumu, 
reģistrācijas numuru, priekšlikumu sniegšanas datumu un kontaktinformāciju, bet fiziskām 
personām – vārdu, uzvārdu, adresi un datumu. Anonīmi iesniegumi netiks ņemti vērā.  
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