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Siguldā
_________________ Nr.______________

Siguldas novada namu apsaimniekotājiem

Siguldas novada Pašvaldības policija, pildot dienesta pienākumus, ir konstatējusi, ka
daudzdzīvokļu namu iekšpagalmos un blakus teritorijās novietotie sadzīves atkritumu
konteineri neatrodas speciāli izbūvētos konteineru laukumos, tādējādi apdraudot vides drošību
un

apgrūtinot

specializēto

atkritumu

apsaimniekotāju

transportlīdzekļu

piekļūšanu

konteineriem.
Siguldas novada domes saistošo noteikumu Nr.20 „Atkritumu apsaimniekošanas
noteikumi Siguldas novadā”, kas stājušies spēkā 2010.gada 30.jūnijā, 4.punktā noteikti
nekustamā īpašuma īpašnieka (nomnieka) un nekustamā īpašuma apsaimniekotāja pienākumi,
kas paredz:


4.1. punkts- nekustamā īpašuma īpašnieka pienākums ir izveidot, uzturēt kārtībā un tīrībā
atkritumu tvertņu laukumus un vadus, kas paredzēti sadzīves atkritumu savākšanai.
Atkritumu konteineru laukumu izveidi saskaņot ar Siguldas novada Būvvaldi.



4.2. punkts- noslēgt līgumu par atkritumu savākšanu ar komersantu, kas atbilstoši
normatīvo aktu prasībām nodarbojas ar atkritumu apsaimniekošanu pašvaldības
administratīvajā teritorijā.



4.6. punkts- nekustamā īpašuma apsaimniekotāja pienākums ir nodrošināt atkritumu
tvertņu novietošanu tvertņu laukumos un nodrošināt specializētā transportlīdzekļa
piekļūšanu atkritumu tvertnēm.



4.10. punkts- nodrošināt atkritumu savākšanai nepieciešamo tvertņu skaitu, ņemot vērā
atkritumu daudzumu un izvešanas biežumu.



4.11. punkts- savlaicīgi informēt atkritumu apsaimniekotāju, ja mainās radīto atkritumu
apjoms un vienoties par papildus savākšanu un izvešanu.
Atbildība par augstāk minēto noteikumu neievērošanu paredzēta pēc Latvijas

Administratīvo pārkāpumu kodeksa (turpmāk tekstā LAPK) 75.panta 1.daļas, kas nosaka, ka
par atkritumu apsaimniekošanas noteikumu pārkāpšanu- uzliek naudas sodu fiziskajām
personām no piecdesmit līdz septiņsimt latiem, konfiscējot pārkāpuma izdarīšanai izmantotos
transportlīdzekļus vai bez konfiskācijas, bet juridiskajām personām- no divsimt līdz tūkstoš
piecsimt latiem, konfiscējot pārkāpuma izdarīšanai izmantotos transportlīdzekļus vai bez
konfiskācijas. Kā arī pēc LAPK 75.panta 2.daļas, kas paredz, ka par sadzīves atkritumu radītāja
vai īpašnieka nepiedalīšanos pašvaldības organizētajā sadzīves atkritumu savākšanā- uzliek
naudas sodu fiziskajām personām no piecdesmit līdz piecsimt latiem, bet juridiskajām
personām- no trīssimt līdz tūkstoš latiem.
Siguldas novada Pašvaldības policija aicina daudzdzīvokļu namu apsaimniekotājus
sakārtot

atkritumu

konteineru

laukumus

daudzdzīvokļu

namu

pagalmos

līdz

2011.gada.1.jūlijam un pārskatīt pie daudzdzīvokļu namiem izvietoto konteineru skaitu, vai tas
ir atbilstošs konkrētā nama iedzīvotāju skaitam un konteineru izvešanas biežumam līdz
2011.gada 1.martam. Konteineru laukumu izveidošanas saskaņošana jāveic ar Siguldas novada
Būvvaldi Zinātnes ielā 7, Peltēs, Siguldas pagastā, Siguldas novadā, 3.stāvā. Informāciju par
konteineru laukumu izbūves prasībām un noteikumiem var iegūt pa tālruni 67800956.
Ja augstāk minētie trūkumi netiks novērsti līdz norādītajiem termiņiem, Siguldas
novada Pašvaldības policijas darbinieki pārkāpumu

konstatēšanas

gadījumos namu

apsaimniekotājus sauks pie administratīvās atbildības Latvijas Republikas normatīvajos aktos
paredzētajā kārtībā.

Cerot uz sapratni un turpmāku sadarbību,
Pašvaldības policijas priekšnieks

M.Garjānis

