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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 - Noteikumi) šādus grozījumus:
1.

Papildināt Noteikumu 13.punktā aiz vārda “regulāru” ar vārdiem “nešķirotu sadzīves”.

2.

Izteikt Noteikumu 14.punktu šādā redakcijā:
“14. Ikviena atkritumu radītāja un valdītāja pienākums ir iesaistīties dalītas atkritumu
savākšanas sistēmā un veikt dalīti vācamo atkritumu šķirošanu, izmantojot:
14.1. vietas, kur ir izvietoti konteineri dalītiem atkritumiem (sadzīves atkritumu dalītās
vākšanas punktus);
14.2. atkritumu radītāja nekustamā īpašumā izvietotos dalīto sadzīves atkritumu konteinerus;
14.3. speciāli ierīkotu šķiroto atkritumu savākšanas laukumu.”.

3.

Papildināt Noteikumus ar jaunu 19.1 punktu šādā redakcijā:
“19.1 Slēdzot līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju par 14.2.apakšpunktā norādīto dalītas
atkritumu savākšanas veidu, atkritumu radītājam ir pienākums ievērot atkritumu
apsaimniekotāja noteiktos dalīti vākto sadzīves atkritumu kvalitātes nosacījumus, tajā skaitā
nepieļaut, ka dalīto sadzīves atkritumu konteineros ir citu atkritumu piemaisījumi vairāk par
10%.”.

4.

Svītrot Noteikumu 21.2. un 31.3.apakšpunktā vārdu “sadzīves”.

5.

Papildināt Noteikumu 21.3.2 apakšpunktu aiz vārda “teritorijā” ar vārdiem “, kurā ir
nodrošināta netraucēta atkritumu apsaimniekotāja specializētā transportlīdzekļa piekļuve
savākšanai paredzētajam sadzīves atkritumu savākšanas maisam.”.

6.

Papildināt Noteikumus ar jaunu 21.4.1.4. apakšpunktu šādā redakcijā:
“21.4.1.4. individuālās dzīvojamās mājās – 1 (vienu) reizi divos mēnešos, ja ir noslēgts
noteikumu 19.1 punktā minētais līgums par individuālo dalīto sadzīves atkritumu šķirošanu
savā īpašumā;”.

7.

Papildināt Noteikumus ar jaunu 30.12.1 apakšpunktu šādā redakcijā:
„30.12.¹ saskaņā ar noslēgto līgumu, nodrošināt individuāli dalīto sadzīves atkritumu
bezmaksas izvešanu, ja ir ievēroti 39.1 punkta noteikumi;”.

8.

Papildināt Noteikumus ar jaunu 39.1 punktu šādā redakcijā:
“39.1 Par individuālo dalīto sadzīves atkritumu savākšanu individuālo dzīvojamo māju
īpašnieki Saulkrastos un Zvejniekciemā var slēgt līgumu, papildus šo noteikumu 13.punktā
norādītajam līgumam ar atkritumu apsaimniekotāju, ja nekustamajā īpašumā ir iespējama
dalīto sadzīves atkritumu konteineru novietošana un ja ir nodrošināta netraucēta atkritumu
apsaimniekotāja specializētā transportlīdzekļa piekļuve dalīto sadzīves atkritumu konteineru
iztukšošanai.”.

9.

Izteikt Noteikumu 40.punktu šādā redakcijā:
“40. Dalītie sadzīves atkritumi (papīrs, tai skaitā kartons, metāls, stikls, plastmasa) tiek
savākti sašķiroti. Šķirošana veicama atbilstoši prasībām, ko dalīti vācamajiem atkritumiem
noteicis apsaimniekotājs. Šķirotajam papīram, ko savāc speciālās papīram paredzētās
tvertnēs, jābūt tīram, stikla un plastmasas iepakojumam jābūt tīram, bez iepriekšējā
pildījuma atliekām.”.

10. Izteikt Noteikumu 42.punktu šādā redakcijā:

“42. Atkritumu apsaimniekotājs nodrošina publiski pieejamo sadzīves atkritumu dalītās
savākšanas punktu un šķiroto atkritumu savākšanas laukumu sakopšanu.”.
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
Grozījumi veikti, lai Saulkrastu novadā ieviestu atkritumu
pamatojums
apsaimniekošanas pakalpojumu - individuālo dalīto
sadzīves atkritumu šķirošanu.
2. Īss projekta satura izklāsts
Grozījumi paredz:
1) papildināt atkritumu apsaimniekotāja piedāvāto
pakalpojumu klāstu, nodrošinot individuālo māju
īpašniekiem individuāli šķirot dalītos sadzīves atkritumus;
2) noteikumu, ka atkritumu apsaimniekotājs nodrošina
individuāli šķiroto dalīto atkritumu bezmaksas izvešanu, ja
ir noslēgts līgums par individuālo dalīto sadzīves atkritumu
šķirošanu;
3) samazināt obligāto nešķiroto atkritumu izvešanas
biežumu, ja ir noslēgts līgums par individuālo dalīto
sadzīves atkritumu šķirošanu;
4) papildināt atkritumu apsaimniekotāja pienākumus un
atkritumu radītāja tiesības.
3. Informācija par plānoto projekta Saistošo noteikumu īstenošanai netiek prognozēta
ietekmi uz pašvaldības budžetu
finansiāla ietekme uz pašvaldības budžetu.
4. Informācija par plānoto projekta
ietekmi uz sociāli ekonomisko
stāvokli (uzņēmējdarbības vidi)
pašvaldības teritorijā
5. Informācija par
administratīvajām procedūrām
6. Informācija par konsultācijām ar
privātpersonām

Domes priekšsēdētājs

Projektam nav tiešas ietekmes uz sociāli ekonomisko
stāvokli.

Nav attiecināms.
2017.gada 20.aprīlī Saulkrastu novada domes zālē ir
notikusi iedzīvotāju tikšanās ar atkritumu apsaimniekotāju
SIA “ZAAO”.
Ervīns Grāvītis

