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PASKAIDROJUMA RAKSTS

Valmieras pilsētas pašvaldības 2022.gada 26.maija saistošajiem noteikumiem Nr.51
“Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Valmieras novadā”

Paskaidrojuma raksta sadaļa Informācija

1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas
noteikumu 17.punkts cita starpā noteic, ka 2021.gada pašvaldību
vēlēšanās ievēlētā novada dome izvērtē novadu veidojošo bijušo
pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus un pieņem jaunus
novada saistošos noteikumus.

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi nosaka sadzīves atkritumu, tajā skaitā
sadzīvē radušos bīstamo atkritumu, apsaimniekošanu Valmieras
novada administratīvajā teritorijā.

Saistošajos noteikumos ir norādīti pašvaldības, atkritumu
radītāja, valdītāja, nekustamā īpašuma īpašnieka un
apsaimniekotāja, publisko pasākumu rīkotāja un atkritumu
apsaimniekotāja pienākumi sadzīves atkritumu
apsaimniekošanā.

Saistošie noteikumi paredz prasības atkritumu savākšanai
Valmieras novada administratīvajā teritorijā, norādot, ka sadzīves
atkritumu savākšana Valmieras novada administratīvajā teritorijā
tiek veikta, izmantojot šķiroto atkritumu savākšanas laukumus,
atkritumu dalītās savākšanas punktus, nešķiroto atkritumu
konteineru novietnes, priekšapmaksas atkritumu maisus, citus
atkritumu apsaimniekotāja noteiktos paņēmienus dalīti savākto
atkritumu uzkrāšanai.

Saistošajos noteikumos ir paredzēti izņēmumi no vispārīgā
saistošajos noteikumos norādītā sadzīves atkritumu izvēšanas
grafika, ņemot vērā faktisko sadzīves atkritumu rašanās apjomu
(daudzumu), kā arī nekustamā īpašuma lietošanas veidu.
Izņēmumi ir ietverti, lai nodrošinātu regulāru sadzīves atkritumu
izvēšanu, tajā pašā laikā nodrošinot, lai iedzīvotājiem sadzīves
atkritumu izvešana tikti sniegta atbilstoši faktiski radītajam
sadzīves atkritumu apjomam.

Saistošajos noteikumos izvirzītas prasības sadzīves atkritumu
dalītai vākšanai un šķirošanai, nosakot, ka Valmieras novada
pašvaldība sadarbībā ar attiecīgās sadzīves atkritumu
apsaimniekošanas zonas atkritumu apsaimniekotāju rada
atkritumu dalītās savākšanas, tajā skaitā tekstilmateriālu,
bioloģisko atkritumu, bīstamo sadzīves atkritumu savākšanas
sistēmu atbilstoši normatīvo aktu noteikumiem un starp atkritumu
apsaimniekotāju un Valmieras novada pašvaldību noslēgtā
līguma nosacījumiem. Atkritumu radītājiem vai valdītājiem tiek



nodrošināta iespēja iesaistīties atkritumu dalītās savākšanas
sistēmā un izmantot šim nolūkam paredzētos atkritumu dalītās
savākšanas punktus, laukumus, citus individuālajām dzīvojamām
mājam piemeklētus risinājumus (piemēram, dalīti savākto
atkritumu konteineri, citi atkritumu apsaimniekotāja noteiktie
paņēmieni dalīti savāktu atkritumu uzkrāšanai) vai
tekstilmateriālu, bioloģisko atkritumu, bīstamo sadzīves atkritumu
savākšanas sistēmu, kuru izveidojis atkritumu apsaimniekotājs,
iesaistīties atkritumu apsaimniekotāja rīkotās akcijās vai izmantot
citus atkritumu apsaimniekotāja piedāvātos pakalpojumus.
Atkritumu apsaimniekotāja pieejamo pakalpojumu klāsts katrā
Valmieras novada vienībā (teritorijā) var atšķirties, ņemot vērā
atkritumu apsaimniekotāja infrastruktūras pieejamību, iedzīvotāju
blīvumu, vienības (teritorijas) statusu, u.tml.

Ar saistošajiem noteikumiem noteikts, ka atkritumu
apsaimniekotājam ir pienākums apkopot un publicēt informāciju
par Valmieras novada administratīvajā teritorijā noslēgtajiem un
nenoslēgtajiem līgumiem par sadzīves atkritumu
apsaimniekošanu. Lai izpildītu ar saistošajiem noteikumiem
uzlikto pienākumu, atkritumu apsaimniekotājam ir jāapkopo un
jāpublicē informācija, piemēram, savā tīmekļvietnē vai atsevišķi
izveidotā datu bāzē, ievērojot normatīvo aktu prasības attiecībā
uz personas datu apstrādi. Ar šādu publiski pieejamu datu bāzi
tiktu panākts, ka informācija par nekustamajiem īpašumiem,
kuros ir vai nav noslēgts līgums par sadzīves atkritumu
apsaimniekošanu, ir pieejama vienuviet, tā būtu viegli
pārredzama un izkontrolējama, turklāt būtu spējīga nodrošināt
efektīvu kontroles mehānismu atkritumu apsaimniekošanas
līgumu noslēgšanas veicināšanai. Attiecīgās datu bāzes publiska
pieejamība dotu iespēju gan pašvaldībai, gan atkritumu
apsaimniekotājam, kā arī iedzīvotājiem ātri un pārskatāmi uzzināt
informāciju par to, vai konkrētajā nekustamajā īpašumā ir vai nav
noslēgts līgums par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu un pēc
tam veikt nepieciešamās darbības, lai pēc iespējas veicinātu
noslēgto līgumu skaitu.

Saistošo noteikumu 34.2.apakšpunktā minēto konstatāciju
atkritumu apsaimniekotājs var pierādīt ar jebkuru Civilprocesa vai
Administratīvā procesa likumā norādīto pierādīšanas līdzekli.

Saistošajos noteikumu 41.punktā ir paredzēts, ka atkritumu
apsaimniekotājam informē atkritumu radītājus un valdītājus par
jauna dalīti savācamu atkritumu savākšanas veida ieviešanu un
attiecīgo atkritumu konteineru krāsojumu vai apzīmējumu,
ievietojot attiecīgo informāciju savā tīmekļa vietnē, kā arī iespēju
robežās informāciju izvietot citos atkritumu apsaimniekotājam vai
Valmieras novada pašvaldības pieejamos komunikāciju kanālos,
piemēram, pašvaldības tīmekļa vietnē, sociālajos tīklos, ja
atkritumu apsaimniekotājam vai pašvaldībai tajos ir izveidots
konts.

3. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
pašvaldības budžetu

Saistošo noteikumu īstenošanai finansiāla ietekme uz
pašvaldības budžetu nav prognozēta.

4. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
uzņēmējdarbības vidi

Saistošie noteikumi nodrošinās vienlīdzīgas tiesības un iespējas
atkritumu radītājiem kā arī uzlabos atkritumu apsaimniekošanas
pakalpojuma kvalitāti un pieejamību.



pašvaldības teritorijā

5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām

Saistošo noteikumu piemērošanas jautājumos persona var
vērsties Valmieras novada pašvaldībā (Lāčplēša iela 2, Valmiera,
Valmieras novads) vai rakstot uz Valmieras novada pašvaldības
tīmekļa vietnē norādīto Valmieras novada elektroniskā pasta
adresi.

6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas.

Domes priekšsēdētājs (personiskais paraksts) Jānis Baiks


