
Auto asociācijas ieteikums transportlīdzekļu remonta un 
tehniskās apkopes pakalpojumu iepirkumiem 

 
 

C kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas prasības 
autoservisa darbības veikšanai 

 

MK noteikumu Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas 

piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo 

darbību veikšanai” 2.pielikuma 6.1. punktā ir noteiktas piesārņojošās darbības 

(iekārtas), kurām ir nepieciešams C kategorijas apliecinājums - “visu kategoriju (L, M, 

N, O) mehānisko sauszemes transportlīdzekļu, mobilās lauksaimniecības tehnikas un 

satiksmē neizmantojamu pārvietojamu mehānismu un citu pārvietojamu agregātu 

remonta un apkopes darbnīcas, kurās veic Ministru kabineta 2004.gada 22.aprīļa 

noteikumos Nr.380 "Vides prasības mehānisko transportlīdzekļu remontdarbnīcu 

izveidei un darbībai" 2.punktā paredzētās darbības”.  

 

MK noteikumi Nr. 380 „Vides prasības mehānisko transportlīdzekļu remontdarbnīcu 

izveidei un darbībai” saskaņā ar 2.punktu „Noteikumi attiecas uz visu kategoriju (L; M; 

N; O) mehānisko sauszemes transportlīdzekļu, mobilās lauksaimniecības tehnikas, 

satiksmē neizmantojamu pārvietojamu mehānismu un citu pārvietojamu agregātu 

remontdarbnīcām, kurās veic šādas darbības: 

2.1. motora diagnostika, apkope un remonts; 

2.2. barošanas sistēmu (benzīna–karburatora, iesmidzes, dīzeļa, gāzes) apkope un 

remonts; 

2.3. elektroiekārtu un signalizācijas uzstādīšana, diagnostika un remonts; 

2.4. transmisijas un elementu diagnostika, apkope un remonts; 

2.5. balstiekārtu un stūres iekārtu diagnostika, apkope un remonts; 

2.6. bremžu sistēmu diagnostika, apkope un remonts; 

2.7. riepu un riteņu montāža, balansēšana un remonts; 

2.8. virsbūves diagnostika, ģeometrijas atjaunošana un remonts; 

2.9. virsbūves antikorozijas apstrāde; 

2.10. sagatavošana krāsošanai un krāsošana; 

2.11. automazgāšana un virsbūves apkope.” 

 

Iekārtu operatori, kas veic C kategorijas piesārņojošās darbības maksā dabas resursu 

nodokli atbilstoši „Dabas resursu nodokļa likuma” 15.pantam. 

 



Pasūtītājs var pārbaudīt pretendenta atbilstību C kategorijas piesārņojošās darbības 

veikšanai, izmantojot VVD (Valsts Vides Dienests) mājas lapā 

http://www.vvd.gov.lv/izsniegtas-atlaujas-un-licences/c-kategorijas-apliecinajumi/, 

izvēloties attiecīgo struktūrvienību un piesārņojošās darbības veidu „visu kategoriju 

(L, M, N, O) mehānisko sauszemes transportlīdzekļu, mobilās lauksaimniecības 

tehnikas un satiksmē neizmantojamu pārvietojamu mehānismu un citu pārvietojamu 

agregātu remontdarbnīcas”(skat zemāk). 

 

 

 

Informāciju pārbauda un atjaunina Vides valsts dienests. Par tiem servisiem, kas nav 

atrodami mājas lapā, var griezties Valsts vides dienestā. Atbildes tiek sniegtas 

saprātīgā termiņā, ņemot vērā iesniegumā minētā jautājuma risināšanas steidzamību, 

bet ne vēlāk kā viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas (Iesnieguma likums). 

 

Ja autoserviss nodarbojas arī ar nolietoto transportlīdzekļu apstrādi, reģenerāciju vai 

uzglabāšanu (MK noteikumi Nr.1082 1.pielikums 5.9., 5.15., 5.5.4. punkts), tad noteikti 

ir jāsaņem B kategorijas atļauja. Parasti neizdod papildus arī C apliecinājumu un C 

apliecinājums tiek ieintegrēts B atļaujā. 

 

Ņemot vērā minēto, Auto asociācija iesaka nolikumā paredzēt, ka pretendentam 

attiecībā uz norādītajiem servisiem, kuros tas sniegs pakalpojumus, jābūt saņemtai 

normatīvajiem aktiem atbilstošai atļaujai piesārņojošo darbību veikšanai, par ko 

pasūtītājs pārliecināsies VVD datubāzē vai vēršoties pie VVD. 

 

http://www.vvd.gov.lv/izsniegtas-atlaujas-un-licences/c-kategorijas-apliecinajumi/

