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Grozījumi 2011.gada 26.oktobra saistošajos noteikumos Nr.12 ”Par atkritumu 
apsaimniekošanu Saulkrastu novadā” 

 

Izdoti saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas 
likuma 8.panta pirmās daļas 3.punktu 

 
 Izdarīt Saulkrastu novada domes 2011.gada 26.oktobra saistošajos noteikumos Nr.12 
„Par atkritumu apsaimniekošanu Saulkrastu novadā” (turpmāk tekstā - Noteikumi) šādus 
grozījumus:  
1. Papildināt Noteikumu 7.punktu ar 7.5. apakšpunktu šādā redakcijā: 
“7.5. izmantojot atkritumu apsaimniekotāja piedāvātos priekšapmaksas sadzīves atkritumu 
savākšanas maisus ar tilpumu 70 litri (turpmāk tekstā – maisi), gadījumos, ja atkritumu 
apsaimniekotājs izvērtēja piekļūšanas iespējas īpašumam un, slēdzot līgumu ar atkritumu 
radītāju, secināja, ka piekļuve īpašumam ar atkritumu apsaimniekotāja transportlīdzekli nav 
iespējama vai konstatēja citus apstākļus, kas liedz izmantot sadzīves atkritumu konteinerus 
atkritumu uzkrāšanai konkrētā īpašuma teritorijā.”. 
 
2. Papildināt Noteikumus ar 21.3.¹ apakšpunktu šādā redakcijā: 
„21.3.2 slēdzot līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju par 7.5.apakšpunktā norādīto atkritumu 
savākšanas veidu, atkritumu radītājs iegādājas maisus vienam gadam, bet ne mazāk kā 12  
maisus. Maisu iegāde ir veicama katru gadu, saskaņā ar savstarpēji noslēgto līgumu par sadzīves 
atkritumu apsaimniekošanu, kas zaudē spēku, ja atkritumu radītājs nepilda šajā punktā minētos 
nosacījumus. Par maisu izvešanas nepieciešamību atkritumu radītājam ir pienākums informēt 
atkritumu apsaimniekotāju līgumā noteiktajā kārtībā, norādot vietu maisu savākšanai pašvaldības 
administratīvajā teritorijā;”. 
 
3. Izteikt Noteikumu 21.4.2.apakšpunktu šādā redakcijā: 
“21.4.2. pārējā Saulkrastu teritorijā – laika posmā no 1.maija līdz 31.oktobrim 1 (vienu) reizi 
mēnesī, ja tiek izmantoti sadzīves atkritumu konteineri ar minimālo tilpumu 140 litri, un 2 
(divas) reizes mēnesī, ja tiek izmantoti maisi.”. 
 
4. Papildināt Noteikumus ar jaunu 21.4.2.1 apakšpunktu šādā redakcijā: 
“21.4.2.1 Pēc atkritumu radītāja motivēta pieteikuma atkritumu apsaimniekotājs var samazināt 
atkritumu izvešanas biežumu līdz četrām atkritumu izvešanas reizēm 21.4.2. punktā noteiktajā 
laika periodā, ja tiek izmantoti sadzīves atkritumu konteineri, un līdz astoņām reizēm, ja tiek 
izmantoti maisi. Atkritumu radītājs, pirms maisu iegādes nākamajam gadam, var slēgt 
vienošanos ar atkritumu apsaimniekotāju par neizmantoto maisu izmantošanu nākamajā gadā, 
ievērojot šajā punktā noteiktos ierobežojumus. Maisu iegāde nākamajam gadam, veicama, 
nodrošinot 21.3.2 apakšpunktā noteikto minimālo maisu skaitu.”. 
 

5. Papildināt Noteikumu 30.6.apakšpunktu aiz vārda “litri” ar šādu teikuma daļu “maisa 
tilpums ir 70 litri”. 



 
6. Papildināt noteikumus ar 30.8.¹ apakšpunktu šādā redakcijā:  
“30.8.¹ slēdzot līgumu par 7.5.apakšpunktā norādīto atkritumu savākšanas veidu, norādīt maisu 
savākšanas vietu;”.  

 
7. Papildināt noteikumus ar 30.8.2 apakšpunktu šādā redakcijā:  
“30.8.2 teritorijās, kurās tiek slēgti līgumi par maisu iegādi, maisu izvešana tiek nodrošināta 
vienas nedēļas laikā pēc 21.3.2 apakšpunktā norādītā paziņojuma par maisu savākšanas 
nepieciešamību saņemšanas. Apsaimniekotājs sadzīves atkritumu savākšanas maršruta izpildes 
laikā nodrošina arī to maisu savākšanu, kas tiek konstatēti vietā, kuru nav pieteicis atkritumu 
radītājs;”.  

 
8. Papildināt Noteikumus ar 30.10.¹ apakšpunktu šādā redakcijā:  

“30.10.¹ nodrošināt atkritumu savākšanas maisu izmantošanu individuālās mājās un dārza mājās 
/vasarnīcās;”. 

 
 
Domes priekšsēdētājs         Ervīns Grāvītis 
 



Saistošo noteikumu „Grozījumi 2011.gada 26.oktobra saistošajos noteikumos Nr. 12 
„Par atkritumu apsaimniekošanu Saulkrastu novadā”” 

PASKAIDROJUMA RAKSTS 

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija 

1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums 

Grozījumi veikti, lai Saulkrastu novadā ieviestu atkritumu 
apsaimniekošanas pakalpojumu, atkritumu savākšanā 
izmantojot atkritumu apsaimniekotāja piedāvātos 
priekšapmaksas atkritumu savākšanas maisus gadījumos, 
kad nav iespējams nodrošināt vietu atkritumu konteineram 
un atkritumu apsaimniekotāja transportlīdzekļa piekļuvi 
tam.  
Noteikumi paredz iespēju samazināt atkritumu izvešanas 
biežumu.  

2. Īss projekta satura izklāsts 1. Grozījumi paredz ieviest jaunu atkritumu savākšanas 
veidu – priekšapmaksas atkritumu savākšanas maisus ar 
tilpumu 70 litri. Atkritumu radītājam slēdzot līgumu ar 
atkritumu apsaimniekotāju, tiek uzlikts pienākums 
iegādāties 12 maisus, kas tilpuma ziņā atbilst minimālajam 
sadzīves atkritumu konteineru apjomam.  Viena gada laikā 
neizlietotos maisus, var turpināt izmantot nākamā gadā, ja 
atkritumu radītājs ir iesniedzis motivētu pieteikumu 
atkritumu apsaimniekotājam. Maisu iegāde ir veicama katru 
gadu saskaņā ar savstarpēji noslēgto līgumu. 
2. Grozījumi precizē Atkritumu apsaimniekotāja 
pienākumus. 

3. Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz pašvaldības budžetu 

Saistošo noteikumu īstenošanai netiek prognozēta 
finansiāla ietekme uz pašvaldības budžetu.  

4. Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz sociāli ekonomisko 
stāvokli (uzņēmējdarbības vidi) 
pašvaldības teritorijā 

Projektam nav tiešas ietekmes uz sociāli ekonomisko 
stāvokli. 

5. Informācija par 
administratīvajām procedūrām 

Nav attiecināms. 

6. Informācija par konsultācijām ar 
privātpersonām 

Ir notikušas konsultācijas ar atkritumu apsaimniekotāju un 
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. 

 
 
 
Domes priekšsēdētājs         Ervīns Grāvītis 


