Paskaidrojuma raksts
Kocēnu novada domes
2020.gada 28.augusta saistošajiem noteikumiem Nr. 9/2020
“Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Kocēnu novadā”
1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts
Saistošie noteikumi nosaka sadzīves atkritumu, tajā skaitā sadzīvē radušos bīstamo
atkritumu, apsaimniekošanu Kocēnu novada administratīvajā teritorijā, lai aizsargātu vidi, cilvēku
dzīvību un veselību, nodrošinātu atkritumu dalītu savākšanu un reģenerāciju, tādējādi samazinot
atkritumu poligonā apglabājamo atkritumu daudzumu, kā arī veicinātu atkritumu rašanās
samazināšanu, dabas resursu efektīvu izmantošanu, atkārtoti lietojamu materiālu atgriešanu apritē.
Saistošajos noteikumos reglamentēta sadzīves atkritumu apsaimniekošanas kārtība, noteikta
atkritumu radīšanas un apsaimniekošanas kontroles sistēma.
Saistošie noteikumi paredz prasības atkritumu savākšanai Kocēnu novada administratīvajā
teritorijā, norādot, ka sadzīves atkritumu savākšana Kocēnu novada administratīvajā teritorijā tiek
veikta, izmantojot noteiktus atkritumu savākšanas veidus un infrastruktūru:, atkritumu dalītās
savākšanas punktus, tajā skaitā nodrošinot bioloģiski noārdāmo atkritumu dalītās vākšanas iespēju,
nešķiroto atkritumu konteineru novietnes, priekšapmaksas atkritumu maisus.
Saistošajos noteikumos ir norādīti Kocēnu novada pašvaldības, atkritumu radītāja, valdītāja,
nekustamā īpašuma īpašnieka un apsaimniekotāja, publisko pasākumu rīkotāja un atkritumu
apsaimniekotāja pienākumi sadzīves atkritumu apsaimniekošanā.
Saistošajos noteikumos noteikts, ka daudzdzīvokļu dzīvojamajās mājās, kur nedēļā rodas
5 m3 vai vairāk nešķirotu sadzīves atkritumu, atkritumu uzkrāšanai izmanto pazemes tipa
konteinerus, ja attiecīgajai mājai piesaistītajā zemes gabalā (māju kvartālā) tos ir iespējams izvietot.
Atkritumu apsaimniekotājs par atlīdzību nodrošina, ka šādi pazemes tipa konteineri tiek mazgāti reizi
gadā.
Saistošajos noteikumos izvirzītas prasības sadzīves atkritumu dalītai vākšanai un šķirošanai,
nosakot, ka Kocēnu novada pašvaldība sadarbībā ar atkritumu apsaimniekotāju rada atkritumu
dalītās savākšanas, tajā skaitā bioloģiski noārdāmo atkritumu savākšanas, iespēju Kocēnu novada
teritorijā atbilstoši normatīvo aktu noteikumiem un starp atkritumu apsaimniekotāju un Kocēnu
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 vai bioloģiski noārdāmo atkritumu savākšanas
sistēmu, kuru izveidojis atkritumu apsaimniekotājs, iesaistīties atkritumu apsaimniekotāja rīkotās
akcijās vai izmantot citus atkritumu apsaimniekotāja piedāvātos pakalpojumus, ja atkritumu
apsaimniekotājs nodrošina attiecīgā pakalpojuma pieejamību Kocēnu novada teritorijā.
Ar saistošajiem noteikumiem noteikts, ka atkritumu apsaimniekotājam ir pienākums apkopot
un publicēt informāciju par Kocēnu 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. Attiecīgās datu
bāzes publiska pieejamība dotu iespēju arī iedzīvotājiem ātri un pārskatāmi uzzināt informāciju par
to, vai konkrētajā nekustamajā īpašumā ir noslēgts līgums par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu.
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
Kocēnu novada pašvaldībai pieejamos komunikāciju kanālos, piemēram, pašvaldības tīmekļa vietnē,
sociālajos tīklos, ja atkritumu apsaimniekotājam vai pašvaldībai tajos ir izveidots konts.
2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums
Ņemot vērā to, ka Kocēnu novada domes 2011.gada 27.aprīļa saistošie noteikumi Nr.5/2011
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“Atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Kocēnu novadā” ir nepilnīgi un neatbilst aktuālajam
normatīvajam regulējumam atkritumu apsaimniekošanas jomā, ir nepieciešams izdot jaunus
saistošos noteikumus.
3. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu
Saistošo noteikumu īstenošanai finansiāla ietekme uz Kocēnu novada pašvaldības budžetu nav
prognozēta.
4. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā
Saistošo noteikumu tiesiskais regulējums nodrošinās vienlīdzīgas tiesības un iespējas atkritumu
radītājiem tiktāl, ciktāl to paredz normatīvie akti, veicinās tiesību realizēšanu un uzlabos atkritumu
apsaimniekošanas pakalpojuma kvalitāti un pieejamību.
5. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām
Saistošo noteikumu piemērošanas jautājumos persona var vērsties Kocēnu novada pašvaldībā,
adrese: Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads, LV-4220, tālrunis: 28675556,
66954826 , e-pasts: info@kocenunovads.lv
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