
LĒMUMS
Cēsīs, Cēsu novadā

27.01.2022.                   Nr.29

Precizējumi Cēsu novada domes 2021.gada 2.decembra saistošajos 
noteikumos Nr.13 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Cēsu novadā” 

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs

Cēsu novada dome 2021.gada 2.decembrī  apstiprināja saistošos noteikumus  Nr.13 „Par sadzīves
atkritumu  apsaimniekošanu  Cēsu  novadā”,  turpmāk  -  Saistošie  noteikumi.  Cēsu  novada  pašvaldībā
2021.gada 27.decembrī saņemts Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
(turpmāk – VARAM) 2021.gada 23.decembra atzinums Nr. 1-18/11142 (Cēsu novada pašvaldībā reģistrēts ar
Nr.  6-2-6/1/2021/7416),  kur  VARAM  pēc  Saistošo  noteikumu  izvērtēšanas  izteikusi  iebildumus  par
atsevišķām Saistošo noteikumu normām un lūgusi saistošos noteikumus precizēt:

1) VARAM  iesaka  norādīt  Saistošo  noteikumu 7.8.apakšpunktā  atsauci  Ministru  kabineta  2017.gada
20.jūnija  noteikumiem  Nr.353  ”Prasības  zaļajam  publiskajam  iepirkumam  un  to  piemērošanas
kārtība” vai arī ietvert vispārīgu atsauci uz normatīvajiem aktiem zaļā publiskā iepirkuma jomā.
Pašvaldība  piekrīt  VARAM  atzinumā  minētājam,  līdz  ar  to  Saistošo  noteikumu  7.8.apakšpunkts
papildināms  ar  atsauci  uz  Ministru  kabineta  2017.gada  20.jūnija  noteikumiem  Nr.353  ”Prasības
zaļajam publiskajam iepirkumam un to piemērošanas kārtība”;

2) VARAM lūdz precizēt un papildināt saistošo noteikumu 33.punktu, piemēram, paredzot, ka depozīta
sistēma  attieksies  uz  attiecīgajā  publiskajā  pasākumā  izmantoto  dzērienu  iepakojumu,  kā  arī
atkārtoti lietojamiem vai vienreiz lietojamiem traukiem dzērienu pasniegšanai. Pašvaldība piekrīt
VARAM atzinumā minētājam, līdz ar to Saistošo noteikumu 33.punkts precizējams un papildināms
atbilstoši VARAM norādījumiem;

3) VARAM aicina izvērtēt saistošo noteikumu 46.punkta lietderību, ņemot vērā, ka noslēgtie līgumi ir
spēkā līdz to termiņa beigām. Pašvaldība piekrīt VARAM atzinumā minētājam, līdz ar to saistošo
noteikumu  46.punkts  svītrojams,  un  maināma  saistošo  noteikumu  47.punkta  numerācija  un
uzskatāma tā par 46.punktu, un secīgi maināma turpmākā saistošo noteikumu punktu numerācija;

4) VARAM  aicina  izvērtēt  iespēju  precizēt  saistošo  noteikumu  44.  un  48.punktu  (pēc  precizēšanas
47.punktu),  paredzot  Ministru  kabineta  2021.gada  26.oktobra  noteikumiem  Nr.712  “Atkritumu
dalītas savākšanas, sagatavošanas atkārtotai izmantošanai, pārstrādes un materiālu reģenerācijas
noteikumi”  atbilstošus  pārejas  periodus  attiecīgo  prasību  izpildei.  Pašvaldība  piekrīt  VARAM
atzinumā  minētājam,  līdz  ar  to  Saistošo  noteikumu  47.punkta  regulējums  precizējams,  nosakot
termiņus atsevišķu veidu dalītās savākšanas uzsākšanai pašvaldības administratīvajā teritorijā.
Ievērojot  VARAM 2021.gada 23.decembra atzinumu Nr.  1-18/11142,  pamatojoties  uz  likuma “Par

pašvaldībām”  15.panta  pirmās  daļas  1.  un  2.  punktu,  21.panta  pirmās  daļas  16.punktu,  43.panta  trešo
daļu, Atkritumu apsaimniekošanas likuma 8.panta pirmās daļas 3.punktu un 15.panta trešo daļu, atbilstoši
Cēsu novada domes Uzņēmējdarbības un attīstības komitejas 13.01.2022. atzinumam (protokols Nr.1) un
Cēsu novada domes Finanšu komitejas 20.01.2022. atzinumam (protokols Nr.1), Cēsu novada dome, ar 18
balsīm  -  par  (Ainārs  Šteins,  Andris  Melbārdis  ,  Andris  Mihaļovs,  Atis  Egliņš-Eglītis,  Biruta  Mežale,  Elīna
Stapulone, Ella Frīdvalde-Andersone, Ēriks Bauers, Guntis  Grosbergs, Hardijs VENTS, Indriķis Putniņš, Inese
Suija-Markova, Inga Cipe, Ivo Rode, Jānis Kārkliņš, Jānis Rozenbergs, Juris Žagars, Laimis Šāvējs) ,  pret nav,
atturas nav, nolemj:

Precizēt  Cēsu  novada  domes  2021.gada  2.decembra  saistošos  noteikumus  Nr.13  „Par  sadzīves
atkritumu apsaimniekošanu Cēsu novadā”:

1. izteikt saistošo noteikumu 7.8.apakšpunktu šādā redakcijā: 



„7.8. nodrošināt,  ka Cēsu novada iestāžu un to pakļautībā esošo struktūrvienību preču un pakalpojumu
iegāde,  kas  rada  atkritumus,  iespēju  robežās  notiek,  ievērojot  Ministru  kabineta  2017.gada  20.jūnija
noteikumu Nr.353 ”Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un to piemērošanas kārtība” prasības visās
preču  un  pakalpojumu  grupās  (arī  Ministru  kabineta  2017.gada  20.jūnija  noteikumos  Nr.353  ”Prasības
zaļajam publiskajam iepirkumam un to piemērošanas kārtība” neminētiem), ar mērķi samazināt atkritumu
apjomu;”;

2. izteikt saistošo noteikumu 33.punktu šādā redakcijā:
„33.  Pasākuma  organizatoram  jānodrošina  depozīta  sistēma,  kura  attiecas  uz  attiecīgajā  publiskajā
pasākumā izmantoto dzērienu iepakojumu, kā arī atkārtoti lietojamiem vai vienreiz lietojamiem traukiem
dzērienu pasniegšanai.”; 

3. svītrot  saistošo  noteikumu  46.punktu,  mainīt  saistošo  noteikumu  47.punkta  numerāciju  un
uzskatīt to par 46.punktu, un secīgi mainīt turpmāko saistošo noteikumu punktu numerāciju;

4. izteikt saistošo noteikumu 47.punktu šādā redakcijā:
„47.  Šajos  noteikumos ietverto prasību izpilde attiecībā uz  pienākumu veikt  atkritumu dalītu savākšanu
jānodrošina šādos termiņos:
47.1. līdz 2023.gada 1.janvārim tekstilmateriāliem; 
47.2. līdz 2023.gada 31.decembrim bioloģiskajiem atkritumiem; 
47.3. līdz 2024.gada 31.decembrim bīstamajiem sadzīves atkritumiem.”.
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