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LĒMUMS
Valmierā

2022.gada 28.jūlijā Nr.479
(protokols Nr.14, 33.§)

Par precizējumiem 2022.gada 26.maija
saistošajos noteikumos Nr.51 “Par sadzīves
atkritumu apsaimniekošanu Valmieras
novadā”

Valmieras novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) dome 2022.gada 26.maijā izdeva
saistošos noteikumus Nr.51 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Valmieras novadā”
(turpmāk – Saistošie noteikumi Nr.51) un nosūtīja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijai (turpmāk – VARAM) atzinuma sniegšanai.

Pašvaldība ir saņēmusi VARAM 2022.gada 20.jūlija atzinumu Nr.1-18/5115 (saņemts
Pašvaldībā 2022.gada 20.jūlijā un reģistrēts ar Nr.1.6/22/74), kurā izteikti četri iebildumi par
Saistošajiem noteikumiem Nr.51:

Saistošo noteikumu Nr.51
punkta aktuālā versija

VARAM iebildums Pašvaldības skaidrojums

1.Saistošie noteikumi nosaka:
1.1.sadzīves atkritumu, tajā skaitā
sadzīvē radušos bīstamo
atkritumu, dalīti savākto, sadzīvē
radušos liela izmēra atkritumu,
mājsaimniecībās radīto
būvniecības atkritumu un
bioloģisko atkritumu
apsaimniekošanas kārtību
Valmieras novada administratīvajā
teritorijā;

Tā kā saistošie noteikumi attiecas
uz sadzīves atkritumu
apsaimniekošanu, lūdz saistošo
noteikumu 1.punktā iekļaut
attiecīgu saīsinājumu un attiecīgi
precizēt saistošo noteikumu
tekstu.

Saistošo noteikumu Nr.51
1.punkta 1.1.apakšpunkts tiek
precizēts.

5.Visa Valmieras novada
administratīvā teritorija ir viena
sadzīves atkritumu
apsaimniekošanas zona.

Administratīvo teritoriju un
apdzīvoto vietu likuma pārejas
noteikumu 6.punkta otrais teikums
noteic, ka novada pašvaldība ir
attiecīgajā novadā iekļauto
pašvaldību institūciju, finanšu,
mantas, tiesību un saistību
pārņēmēja. Tāpēc VARAM aicina
izvērtēt saistošo noteikumu
5.punktā noteikto pašvaldības
administratīvās teritorijas
iedalījumu atkritumu
apsaimniekošanas zonās, lai starp
pašvaldībām un atkritumu
apsaimniekotājiem noslēgtie
līgumi par sadzīves atkritumu

Saistošo noteikumu Nr.51
5.punkts tiek atstāts negrozīts.

Lēmuma pamatojums: Valmieras
novada pašvaldības domes
2022.gada 26.maijā pieņemtais
lēmums Nr.322 (protokols Nr.11,
5.§) “Par sadzīves atkritumu
apsaimniekošanas maksas
noteikšanu Valmieras novada
administratīvajā teritorijā”
(turpmāk Lēmums Nr.322).

Lēmuma Nr.322 2.punkts nosaka,
ka kopējā maksa par sadzīves
atkritumu apsaimniekošanu



apsaimniekošanu būtu spēkā līdz
minēto līgumu termiņa beigām.
VARAM rosina noteikt sadzīves
atkritumu apsaimniekošanas
zonas atbilstoši noslēgtajiem
līgumiem ar pašvaldībām,
paredzot attiecīgus pārejas
noteikumus. Pārejas noteikumos
nosakot datumu, no kura
Valmieras novadā būs viena
sadzīves atkritumu
apsaimniekošanas zona. VARAM
ieskatā šāda pieeja nodrošinās
iespējas Valmieras novada
pašvaldībai izraudzīties nākamo
sadzīves atkritumu
apsaimniekotāju atbilstoši
Atkritumu apsaimniekošanas
likuma 18.panta (1), (4), (61), (62)
daļai, kā arī nodrošinās tiesisko
paļāvību atkritumu
apsaimniekošanas komersantam,
kurš ir noslēdzis līgumus ar
Valmieras novadā ietilpstošajām
pašvaldībām. VARAM rīcībā
esošā informācija par sadzīves
atkritumu apsaimniekošanas
maksu 2020.gada augustā liecina,
ka Beverīnas novadā, Burtnieku
novadā, Kocēnu novadā,
Mazsalacas novadā, Naukšēnu
novadā, Rūjienas novadā, Strenču
novadā maksa par sadzīves
atkritumu apsaimniekošanu bija –
23,60 euro/m3, bet Valmieras
pilsētā bija - 22,28 euro/m3.

Valmieras novada administratīvajā
teritorijā ir 21,78 euro par 1m3

(bez pievienotās vērtības
nodokļa), ko veido:
2.1.Pašvaldības apstiprinātā
maksa par sadzīves atkritumu
savākšanu, pārvadāšanu,
pārkraušanu, šķirošanu un citām
normatīvajos aktos noteiktajām
darbībām, ko veic pirms atkritumu
reģenerācijas un kas samazina
apglabājamo atkritumu apjomu,
par uzglabāšanu, dalītās atkritumu
savākšanas, pārkraušanas un
šķirošanas infrastruktūras objektu
uzturēšanu atbilstoši līgumam,
kuru noslēgusi pašvaldība un
atkritumu apsaimniekotājs, kā arī
izmaksas to sabiedrības izglītības
pasākumu finansēšanai, kuri
vērsti uz atkritumu radītāju
izglītošanu atkritumu
apsaimniekošanas jomā –
11,17 euro apmērā par 1 m3;
2.2.Sabiedrisko pakalpojumu
regulēšanas komisijas
apstiprinātais tarifs par sadzīves
atkritumu apglabāšanu cieto
sadzīves atkritumu poligonā
“Daibe”– 10,61 euro apmērā par
1 m3, kura apmērs ir saistīts ar
noteikto dabas resursu nodokļa
likmi un tiek mainīts normatīvajos
aktos noteiktajā kārtībā.

Lēmuma Nr.322 3.punkts atzīst
par spēku zaudējušiem Valmieras
novada veidojošo bijušo
pašvaldību pieņemtos lēmumus
par sadzīves atkritumu
apsaimniekošanas maksas
noteikšanu.

Lēmuma Nr.322 4.punkts nosaka,
ka lēmums stājas spēkā
2022.gada 1.jūlijā.

Saistošo noteikumu Nr. 51
tvērumā neietilpst regulēt
atkritumu apsaimniekošanas
līgumu darbības termiņus un tā
izbeigšanas kārtību, jo to regulē
un paredz konkrētais atkritumu
apsaimniekošanas līgums, kas
noslēgts starp Pašvaldību un
atkritumu apsaimniekošanas
komersantu. Līdz ar to, nav loģiski
un pamatoti, ka Saistošos
noteikumus Nr. 51 pielāgo
atkritumu apsaimniekošanas
līgumiem.



33.Atkritumu apsaimniekotājam ir
pienākums:
(…)
33.19.uzturēt publiski pieejamu
datu bāzi, kurā ir apkopota
informācija par Valmieras novada
administratīvajā teritorijā
esošajiem nekustamajiem
īpašumiem un to, vai attiecīgajos
nekustamajos īpašumos ir vai nav
noslēgts līgums par sadzīves
atkritumu apsaimniekošanu;

Lūdz precizēt saistošo noteikumu
33.19.apakšpunktu, ka veidota un
uzturēta publiski pieejama datu
bāze par to, vai Valmieras novada
pašvaldības teritorijā esošajos
nekustamajos īpašumos ir
noslēgti līgumi par sadzīves
atkritumu apsaimniekošanu.

Saistošo noteikumu
33.19.apakšpunkts tiek precizēts.

42.Saistošajos noteikumos
ietvertās prasības attiecībā uz
pienākumu nodrošināt bioloģisko
atkritumu dalītu savākšanu stājas
spēkā termiņā, kas noteikts
normatīvajos aktos par bioloģisko
atkritumu dalītu savākšanu.

Lūdz precizēt saistošo noteikumu
42.punktu atbilstoši Ministru
kabineta 2021.gada 26.oktobra
noteikumos Nr.712 “Atkritumu
dalītās savākšanas,
sagatavošanas atkārtotai
izmantošanai, pārstrādes un
materiālu reģenerācijas noteikumi”
minētajām dalīti savācamo
atkritumu kategorijām un to
dalītās savākšanas uzsākšanas
termiņiem.

Saistošo noteikumu 42.punkts tiek
precizēts.

Likuma “Par pašvaldībām” 45.panta ceturtā daļa noteic, ja saņemts ministrijas atzinums,
kurā pamatots saistošo noteikumu vai to daļas prettiesiskums, pašvaldības dome precizē
saistošos noteikumus atbilstoši atzinumā norādītajam un publicē precizētos saistošos
noteikumus. Ja pašvaldības dome nepiekrīt atzinumam pilnībā vai kādā tā daļā, dome savā
lēmumā sniedz atbilstošu pamatojumu, kā arī publicē saistošos noteikumus. Saistošos
noteikumus triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā veidā nosūta
ministrijai.

Ņemot vērā minēto, kā arī pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās
daļas 1.punktu, 45.panta ceturto, piekto, sesto un septīto daļu,

Valmieras novada pašvaldības dome, balsojot: PAR – 18 (Jānis Baiks, Ričards Gailums, Jānis
Olmanis, Guntis Gladkins, Jānis Skrastiņš, Guna Ķibere, Toms Upners, Jānis Dainis, Andris
Klepers, Guntars Štrombergs, Reinis Muižnieks, Kaspars Kļaviņš, Harijs Rokpelnis, Juris
Jakovins, Vugars Ecmanis, Edgars Grandāns, Jānis Grasbergs, Mareks Bērziņš), PRET – nav,
ATTURAS – nav, nolemj:

1. precizēt Saistošos noteikumus Nr.51 (pielikumā);
2. lēmums stājas spēkā 28.07.2022.

Pielikumā: 1. Precizēti Saistošie noteikumi Nr.51 uz 10 lappusēm;
2. Saistošo noteikumu Nr.51 paskaidrojuma raksts uz 3 lappusēm.

Domes priekšsēdētājs (personiskais paraksts) Jānis Baiks


