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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 7.4. apakšpunktu šādā redakcijā:
“7.4. izmantojot atkritumu apsaimniekotāja piedāvātos priekšapmaksas atkritumu
savākšanas maisus ar tilpumu 100 litri (turpmāk tekstā – maisi), gadījumos, ja atkritumu
apsaimniekotājs izvērtēja piekļūšanas iespējas īpašumam un secināja, ka piekļuve īpašumam
ar atkritumu apsaimniekotāja transportlīdzekli nav iespējama.”.
2. Svītrot noteikumu 11.punktu.
3. Svītrot noteikumu 20.punktu.
4. Papildināt Noteikumus ar 21.3.¹ apakšpunktu šādā redakcijā:
„21.3.¹ slēdzot līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju par 7.4.punktā norādīto atkritumu
savākšanas veidu, atkritumu radītājs iegādājas maisus vienam gadam, bet ne mazāk kā 6
(sešus) 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;”.
5. Izteikt Noteikumu 22.punktu šādā redakcijā:
“22. Fiziskām personām, uz savā īpašumā vai lietošanā esošas zemes, ir pieļaujama
mājsaimniecībā radušos bioloģiski noārdāmo atkritumu kompostēšana speciāli ierīkotās
komposta vietās. Komposta vietas ierīkojamas vismaz 3,0 m attālumā no kaimiņu robežas,
izņemot gadījumus, ja kaimiņi, ar kuru ir kopēja robeža, ir vienojušies par citu attālumu.
Aizliegts ierīkot komposta vietas priekšpagalmā.”.
6. Aizstāt Noteikumu 23.punktā vārdus “dārzkopības kooperatīvās sabiedrības” ar vārdiem
“dārza māju /vasarnīcu īpašnieki” un skaitli “20” aizstāt ar skaitli “21”.
7. Izteikt Noteikumu 23.2.apakšpunktu šādā redakcijā:
“23.2. daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apsaimniekotāju pienākums ir atbilstoši dzīvokļu
īpašnieku pilnvarojumam noslēgt līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju par atkritumu
savākšanu no to apsaimniekošanā nodotajiem īpašumiem;”.
8. Izteikt Noteikumu 23.3.apakšpunktu šādā redakcijā:
“23.3. dārza māju/ vasarnīcu īpašnieki savstarpēji vienojas par to īpašumos radīto atkritumu
savākšanu, ar noteikumu, ka maksājumus atkritumu apsaimniekotājam veic viena persona, ar
kuru atkritumu apsaimniekotājs noslēdz līgumu par atkritumu izvešanu un pārējie īpašnieki
norēķinās ar šo personu. Šie nosacījumi piemērojami tikai ciemos, kuros ir izveidota atkritumu
savākšanas vieta. ”Papildināt Noteikumus ar 30.10.¹ apakšpunktu šādā redakcijā:
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“ 30.10.¹ nodrošināt atkritumu savākšanas maisu izmantošanu individuālās mājās un dārza
mājās /vasarnīcās;”.
Izteikt Noteikumu 30.12.punktu šādā redakcijā:
„30.12. nodrošināt dalītu atkritumu savākšanu;
Papildināt noteikumus ar 30.8.¹ šādā redakcijā:
“30.8.¹ slēdzot līgumu par 7.4.punktā norādīto atkritumu savākšanas veidu, norādīt precīzu
maisu savākšanas vietu;”.
Aizstāt Noteikumu 30.15.punktā vārdu “rādītājus” ar vārdu “radītājus”.
Izteikt Noteikumu 58.2 un 58.3.apakšpunktu šādā redakcijā:
„58.2. sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprinātais tarifs par sadzīves atkritumu
apglabāšanu atkritumu poligonā „Getliņi”. Attiecinot tarifu uz vienu kubikmetru sadzīves
atkritumu, tiek piemērots koeficients, kas iegūts atkritumu apsaimniekotājam veicot
attiecīgus mērījumus un novērojumus;
58.3. dabas resursu nodoklis par atkritumu apglabāšanu normatīvajos aktos noteiktajā
apmērā par to atkritumu daļu, kas saskaņā ar atkritumu poligona „Getliņi” apsaimniekotāja
sniegto informāciju, tiek apglabāta poligonā.”.
Papildināt Noteikumus ar jaunu nodaļu Pārejas noteikumi šādā redakcijā:
“Pārejas noteikumi
71. Ciemos, kuros nav izveidotas atkritumu savākšanas vietas, līgumi, kas paredzēti 23.3
punktā, ir spēkā ne ilgāk kā līdz 2016.gada 30.aprīlim.
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