SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Siguldā
2017.gada 31.maijā

Nr.17
Apstiprināti
ar Siguldas novada pašvaldības domes lēmumu
(prot. Nr.9, §10)

Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Siguldas novadā
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
15.panta pirmās daļas 2.punktu un
21.panta pirmās daļas 16.punktu,
Atkritumu apsaimniekošanas likuma
8.panta pirmās daļas 3.punktu un
39.panta pirmo daļu
*ar grozījumiem, kas izdarīti ar Siguldas novada pašvaldības domes 2018.gada 20.decembra
saistošajiem noteikumiem Nr.36 (prot.Nr.17, 14.§)
I.
Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka:
1.1. sadzīves atkritumu (t.sk. sadzīvē radušos bīstamo atkritumu) un mājsaimniecībās radīto
būvniecības atkritumu (turpmāk – atkritumi) apsaimniekošanas kārtību Siguldas novada
pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) administratīvajā teritorijā;
1.2. administratīvās teritorijas dalījumu atkritumu apsaimniekošanas zonās;
1.3. atkritumu radītāju, valdītāju un apsaimniekotāju pienākumus un rīcības aizliegumus;
1.4. prasības atkritumu savākšanai, tai skaitā dalītai šķiroto atkritumu savākšanai un
minimālajam atkritumu savākšanas biežumam;
1.5. atkritumu apsaimniekošanas maksas noteikšanas kārtību;
1.6. atbildību par šo noteikumu neievērošanu.
2. Noteikumu mērķis ir:
2.1. nodrošināt pašvaldības autonomās funkcijas – atkritumu apsaimniekošanas organizēšana –
izpildi;
2.2. noteikt atkritumu apsaimniekošanas kārtību Siguldas novada administratīvajā teritorijā, lai
radītu un uzturētu higiēnisku un cilvēka veselībai drošu vidi, aizsargātu cilvēka dzīvību un
veselību un novērstu iespējamu kaitējumu personu mantai;
2.3. radīt atkritumu apsaimniekošanas sistēmu atbilstoši normatīvo aktu prasībām, tai skaitā
veicināt atkritumu dalītu vākšanu un atkritumu atkārtotu izmantošanu, nodrošinot atkritumu
kā resursu racionālu izmantošanu, lai samazinātu apglabājamo atkritumu daudzumu un
veicinātu dabas resursu efektīvu izmantošanu.

3. Noteikumi ir saistoši visām fiziskām un juridiskām personām Siguldas novada administratīvajā
teritorijā.
4. Siguldas novada administratīvā teritorija ir vienota nedalāma atkritumu apsaimniekošanas zona.
Atsevišķu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas zona - valsts autoceļš A2, kas šķērso Siguldas
novada administratīvo teritoriju. Autoceļu pārvaldītājs ir valsts akciju sabiedrība „Latvijas Valsts
ceļi”.
5. Noteikumos ir lietoti šādi termini:
5.1. Atkritumu apsaimniekotājs – komersants, kurš ir saņēmis attiecīgu atļauju atkritumu
apsaimniekošanai Atkritumu apsaimniekošanas likumā noteiktajā kārtībā un ar kuru
pašvaldība ir noslēgusi līgumu par atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšanu
Siguldas novada administratīvajā teritorijā;
5.2. Atkritumu konteineru novietne – šajos noteikumos noteikta, īpaši aprīkota vieta sadzīves
atkritumu konteineru novietošanai;
5.3. Lielgabarīta atkritumi – atkritumi, kurus to izmēru dēļ nevar un nedrīkst ievietot sadzīves
atkritumu konteineross (mēbeles, matrači u.c.);
5.4. Sadzīves atkritumi — mājsaimniecībā, tirdzniecībā, pakalpojumu sniegšanas procesā vai
citur radušies atkritumi, ja tie īpašību ziņā ir pielīdzināmi mājsaimniecībās radītajiem
atkritumiem;
5.5. Sadzīvē radušies bīstamie atkritumi – mājsaimniecībā, tirdzniecībā, pakalpojumu
sniegšanas procesā vai citur radušies atkritumi, ja tie īpašību ziņā ir pielīdzināmi
mājsaimniecībās radītajiem atkritumiem, kas satur bīstamas vielas vai kurām piemīt īpašības,
kas kvalificējamas kā bīstamas (sadzīves ķīmija, krāsvielas, atsevišķas elektroniskās ierīces
u.c.);
5.6. Mājsaimniecībās radītie būvniecības atkritumi – to būvdarbu veikšanas procesā radušies
ražošanas atkritumi, uz kuriem neattiecas normatīvie akti par būvniecībā radušos atkritumu
un to pārvadājumu uzskaites kārtību;
5.7. Bioloģiskie atkritumi — bioloģiski noārdāmi dārzu vai parku atkritumi, mājsaimniecību,
restorānu, sabiedriskās ēdināšanas iestāžu un mazumtirdzniecības telpu pārtikas un virtuves
atkritumi un citi tiem pielīdzināmi pārtikas ražošanas atkritumi;
5.8. Zaļie un dārza atkritumi - bioloģiski noārdāmi dārzu vai parku atkritumi (piem., koku
lapas, zāle, kritušie augļi).
6. Šajos noteikumos lietotie termini atbilst terminiem, kuri noteikti atkritumu apsaimniekošanas
normatīvajos aktos. *
II.
Atkritumu savākšanas kārtība
7. Siguldas novadā sadzīves atkritumu savākšana tiek organizēta no:
7.1. nešķiroto sadzīves atkritumu konteineru vietām vai marķētiem atkritumu maisiem, kas ir
piesaistīti atkritumu radītāja vai valdītāja īpašumā, valdījumā vai lietošanā esošam
nekustamajam īpašumam tajā radīto atkritumu savākšanai un uzglabāšanai līdz to nodošanai
atkritumu apsaimniekotājam;
7.2. šķiroto sadzīves atkritumu konteineru vietām atbilstoši atkritumu apsaimniekotāja
piedāvājumam, kas ir piesaistīti atkritumu radītāja vai valdītāja īpašumā, valdījumā vai
lietošanā esošam nekustamajam īpašumam tajā radīto atkritumu savākšanai un uzglabāšanai
līdz to nodošanai atkritumu apsaimniekotājam;
7.3. šķiroto sadzīves atkritumu dalītās savākšanas laukumiem un punktiem;
8. Citu atkritumu veidu, kas nav sadzīves un mājsaimniecībās radītie būvniecības atkritumi,
savākšanas kārtību nosaka atkritumu radītājam vai valdītājam vienojoties ar atkritumu
apsaimniekotāju, kas sniedz attiecīgo pakalpojumu.
9. Nešķiroto sadzīves atkritumu konteineru iztukšošanas biežums tiek noteikts atbilstoši noslēgtajam
līgumam starp atkritumu apsaimniekotāju un atkritumu radītāju vai valdītāju, bet ir ne retāk kā:

9.1. daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās – 1 (vienu) reizi 2 (divās) nedēļās;
9.2. vienģimeņu, divģimeņu un rindu dzīvojamās mājās – 1 (vienu) reizi 4 (četrās) nedēļās ar
nosacījumu, ka bioloģiskie atkritumi tiek savākti dalīti vai kompostēti;
9.3. nekustamajos īpašumos, kuros tiek veikta saimnieciskā vai komercdarbība, ja tā ir saistīta ar
viesnīcu, restorānu, sabiedriskās ēdināšanas iestāžu un mazumtirdzniecības objektu pārtikas
un virtuves atkritumu un citu tiem pielīdzināmo pārtikas ražošanas atkritumu radīšanu – 2
(divas) reizes nedēļā;
9.4. īslaicīgas apmešanās ēkās (t.sk. vasarnīcās, vasaras mītnēs) – 1 (vienu) reizi 4 (četrās)
nedēļās, ar nosacījumu, ka bioloģiskie atkritumi tiek savākti dalīti vai kompostēti,
vienojoties par atkritumu izvešanas grafiku sezonā (no 1.aprīļa līdz 1.oktobrim).
10. Šķiroto atkritumu savākšanas biežums tiek noteikts atbilstoši normatīvo aktu prasībām un
atkritumu apsaimniekotāja noteiktajam grafikam.
11. Ja atkritumu apsaimniekotājs vai atkritumu radītājs/valdītājs konstatē, ka savstarpēji noslēgtajā
līgumā nolīgtais atkritumu konteineru iztukšošanas biežums neatbilst faktiski radītajam atkritumu
daudzumam, atkritumu apsaimniekotājs un atkritumu radītājs/valdītājs var vienoties pārskatīt
atkritumu izvešanas biežumu, bet noteikt to ne retāku kā šo noteikumu 9.1., 9.2., 9.3. un
9.4.apakšpunktā noteiktais minimālais atkritumu izvešanas biežums.
12. Šo noteikumu 7.1. un 7.2.apakšpunktos noteikto sadzīves atkritumu konteineru, maisu un somu
saņemšanas, izmantošanas un savākšanas kārtība tiek noteikta, pamatojoties uz atkritumu radītāja
vai valdītāja un atkritumu apsaimniekotāja noslēgto līgumu.
III. Prasības sadzīves atkritumu dalītai vākšanai un šķirošanai
13. Siguldas novadā atkritumu radītājam un valdītājam ir pienākums iesaistīties dalītās atkritumu
vākšanas sistēmā, šķirojot radītos sadzīves atkritumus.
14. Šķirošana veicama atbilstoši prasībām, ko dalīti vācamajiem atkritumiem nosaka normatīvie
akti un atkritumu apsaimniekotājs.
15. Dalītie sadzīves atkritumi (papīra un kartona, plastmasas, stikla un metālu atkritumi (tajā skaitā
izlietotais iepakojums)) un bioloģiskie atkritumi ir savācami un uzkrājami sašķiroti:
15.1. izmantojot atbilstoša marķējuma atkritumu konteinerus, maisus vai somas, ko nodrošina
atkritumu apsaimniekotājs;
15.2. nogādājot tos uz pašvaldības noteiktiem sadzīves atkritumu apsaimniekotāja izveidotajiem
šķiroto atkritumu savākšanas laukumiem un sadzīves atkritumu dalītās savākšanas
punktiem;
15.3. iesaistoties pašvaldības vai atkritumu apsaimniekotāja rīkotajās akcijās.
16. Mājsaimniecībā radītos bioloģiskos atkritumus atļauts kompostēt, ja kompostēšana tiek veikta uz
savā īpašumā esošās zemes un tas nerada draudus cilvēku dzīvībai, veselībai, videi, kā arī
personu mantai.
16.1.
pārtikas ražošanas atkritumus novieto šķiroto atkritumu savākšanas laukumā vai savāc
un uzkrāj sašķiroti, izmantojot marķētus atkritumu konteinerus, ko nodrošina atkritumu
apsaimniekotājs;
16.2.
zaļos un dārza atkritumus patstāvīgi nogādā bioloģisko atkritumu kompostēšanas
laukumā vai uzkrāj atkritumu apsaimniekotāja nodrošinātos marķētos maisos.
17. Aizliegts dalīto atkritumu konteineros, maisos un somās ievietot tam neparedzētus citus šķirotos
atkritumus vai nešķirotus atkritumus.
18. Lai veicinātu nešķiroto sadzīves atkritumu daudzuma samazināšanos, individuālo dzīvojamo
māju īpašnieki vai valdītāji var savā mājsaimniecībā izmantot specializētus dalīti vākto atkritumu
konteinerus, somas, maisus vai citas atkritumu apsaimniekotāja piedāvātās atkritumu šķirošanas
iespējas, piemēram, atkritumu apsaimniekotāja rīkotās akcijas atsevišķu atkritumu veidu
savākšanai.

19. Atkritumu apsaimniekotājs visā novadā uz šķiroto atkritumu konteineriem nodrošina šādu
informāciju:
19.1. šķiroto atkritumu veids;
19.2. atkritumu
apsaimniekotāja,
kuram
pieder
attiecīgā
atkritumu
konteiners,
kontaktinformācija (komersanta nosaukums, kontakttālrunis).
20. Atkritumu apsaimniekotājs šķiroto atkritumu savākšanas laukumos nodrošina, ka tiek izvietotas
izkārtnes, kurās norādīta vismaz šāda informācija:
20.1.
attiecīgās atkritumu savākšanas vietas apsaimniekotājs, tā kontaktinformācija
(komersanta nosaukums, kontakttālrunis, e-pasts);
20.2.
attiecīgās atkritumu savākšanas vietas darba laiks;
20.3.
atkritumu veidi, kurus pieņem attiecīgajā šķiroto atkritumu savākšanas laukumā.
21. Atkritumu radītājiem un valdītājiem, kas nodarbojas ar lauksaimnieciskās (pārtikas) produkcijas
ražošanu vai apstrādi, pārtikas preču tirdzniecību, sabiedrisko ēdināšanas pakalpojumu
sniegšanu, ir pienākums dalīti vākt bioloģiskos atkritumus, kas rodas to saimnieciskās darbības
rezultātā un noslēgt līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju par šo atkritumu izvešanu, ievērojot
atkritumu apsaimniekotāja noteiktās prasības attiecībā uz šo atkritumu apsaimniekošanu.
Bioloģisko atkritumu uzkrāšana veicama tā, lai nodrošinātu attiecīgā konteinera nepieejamību
trešajām personām.
22. Atkritumu apsaimniekotājs nodrošina informācijas par dalīti savākto atkritumu nodošanas kārtību
publicēšanu savā interneta vietnē un nosūta šo informāciju pašvaldībai publicēšanai pašvaldības
interneta vietnē un vietējā laikrakstā, kā arī informē atkritumu radītājus un valdītājus par jauna
šķiroto atkritumu veida savākšanas ieviešanu un šķiroto atkritumu savākšanas punktu un
laukumu atrašanās vietām.
23. Atkritumu apsaimniekotājs organizē dalīti savākto atkritumu sagatavošanu otrreizējai
izmantošanai, pārstrādei vai reģenerācijai, pēc iespējas samazinot sadzīves atkritumu
apglabāšanas poligonā “Getliņi” apglabājamo atkritumu daudzumu.
IV.
Pašvaldības kompetence
24. Pašvaldības kompetencē atkritumu apsaimniekošanas organizēšanā ietilpst:
24.1. organizēt un kontrolēt atkritumu apsaimniekošanu tās administratīvajā teritorijā saskaņā ar
normatīvajiem aktiem atkritumu apsaimniekošanas jomā, valsts, reģionālo un pašvaldības
atkritumu apsaimniekošanas plānu, kā arī šiem noteikumiem, nodrošinot atkritumu
apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšanas nepārtrauktību;
24.2. slēgt līgumu ar attiecīgā atkritumu apsaimniekošanas reģiona sadzīves atkritumu
apglabāšanas poligona “Getliņi apsaimniekotāju par savākto nešķiroto sadzīves atkritumu,
kuri nav izmantojami reģenerācijai vai atkārtotai izmantošanai, apglabāšanu;
24.3. publisko iepirkumu vai publisko un privāto partnerību regulējošos normatīvajos aktos
noteiktajā kārtībā izvēlēties un noslēgt līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju, kurš veiks
sadzīves atkritumu un mājsaimniecībās radīto būvniecības atkritumu apsaimniekošanu
Siguldas novada administratīvajā teritorijā. Pašvaldība normatīvo aktu noteiktajā kārtībā var
izvēlēties atsevišķus atkritumu apsaimniekotājus, kas veiks sadzīves atkritumu vai
mājsaimniecībās radīto būvniecības atkritumu apsaimniekošanu;
24.4. šajos noteikumos noteiktajā kārtībā noteikt maksu par sadzīves atkritumu savākšanu,
pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu un citām normatīvajos aktos noteiktajām darbībām, ko
veic pirms atkritumu reģenerācijas un kas samazina apglabājamo atkritumu apjomu, par
uzglabāšanu, dalītās atkritumu savākšanas, pārkraušanas un šķirošanas infrastruktūras
objektu uzturēšanu atbilstoši līgumam, kuru noslēgusi pašvaldība un atkritumu
apsaimniekotājs (turpmāk arī – pašvaldības apstiprinātā maksa par sadzīves atkritumu
apsaimniekošanu);*

24.5. viena mēneša laikā no līguma ar atkritumu apsaimniekotāju noslēgšanas dienas publicēt
informāciju Siguldas novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.sigulda.lv un Siguldas novada
vietējā laikrakstā par noslēgto līgumu, norādot izraudzīto atkritumu apsaimniekotāju un
līguma darbības termiņu;
24.6. pašvaldības interneta vietnē ievietot informāciju par Siguldas novada administratīvajā
teritorijā esošajiem šķiroto atkritumu dalītās savākšanas punktiem, laukumiem, u.c.
atkritumu šķirošanas un savākšanas vietām;
24.7. savas kompetences ietvaros piemērot administratīvo atbildību par šo noteikumu
pārkāpumiem normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā un apmēros.
V.
Atkritumu radītāju un valdītāju pienākumi
25. Atkritumu radītājam vai valdītājam ir šādi pienākumi:
25.1.
iekļauties pašvaldības organizētajā atkritumu apsaimniekošanas sistēmā, noslēdzot
līgumu ar pašvaldības izraudzīto atkritumu apsaimniekotāju. Līgums par sadzīves atkritumu
savākšanu un pārvadāšanu noslēdzams ne vēlāk kā divu mēnešu laikā no dienas, kad
pašvaldība informējusi par izvēlēto atkritumu apsaimniekotāju, ar kuru tā noslēgusi līgumu
par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Siguldas novada administratīvajā teritorijā.
25.2.
iesaistīties sadzīves atkritumu dalītas savākšanas pasākumos un veikt atkritumu
šķirošanu;
25.3.
savākt radītos atkritumus un nodrošināt to nogādāšanu speciāli aprīkotās atkritumu
savākšanas vietās, kas noteiktas un ierīkotas atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām
prasībām;
25.4.
nodrošināt, ka nešķirotie sadzīves atkritumi pirms to nodošanas atkritumu
apsaimniekotājam (ievietošanas atkritumu konteinerā) ir ievietoti atkritumu maisos un
atkritumu maisi ir aizsieti. Asos atkritumus ievietot atkritumu konteinerā tā, lai izvairītos no
kaitējuma cilvēku veselībai, kā arī atkritumu savākšanas, pārvadāšanas un šķirošanas iekārtu
bojājumiem.
VI. Nekustamā īpašuma īpašnieka, valdītāja, lietotāja vai apsaimniekotāja pienākumi
26. Papildus V.nodaļā noteiktajam, nekustamā īpašuma īpašniekam, valdītājam, lietotājam vai
apsaimniekotājam, kura teritorijā tiek radīti sadzīves atkritumi, ir šādi pienākumi:
26.1. uzturēt atkritumu konteinerus tīras un lietošanas kārtībā;
26.2. nodrošināt tīrību un kārtību atkritumu konteineru novietošanas vietā;
26.3. nepieļaut radīto atkritumu ilgstošu uzkrāšanos nekustamajā īpašumā, nodrošināt to
regulāru savākšanu un nodošanu atkritumu apsaimniekotājam, ņemot vērā radīto atkritumu
apjomu;
26.4. nodrošināt atkritumu apsaimniekotāja specializēto transportlīdzekļu piekļuvi vietām, kur
novietoti atkritumu konteineri. Ja objektīvu iemeslu dēļ tas nav iespējams, atkritumu
konteineru iztukšošanas dienās atkritumu konteineri jāpārvieto specializētajiem
transportlīdzekļiem vai to apkalpei pieejamā vietā, kur tas netraucē gājēju vai
transportlīdzekļu kustību, kā arī pēc atkritumu konteineru iztukšošanas tie jānovieto
atpakaļ to pastāvīgajā atrašanās vietā;
26.5. ēkās, kur sadzīves atkritumu savākšanai tiek izmantoti atkritumu stāvvadi, nodrošināt šo
stāvvadu regulāru apkopi un atkritumu konteineru telpu tīrību;
26.6. pēc pašvaldības vai pašvaldības izraudzītā atkritumu apsaimniekotāja pieprasījuma sniegt
ziņas par iedzīvotāju skaitu, kas dzīvo attiecīgajā nekustamajā īpašumā vai komersantiem
un citām personām, kas veic saimniecisko vai cita veida darbību attiecīgajā nekustamajā
īpašumā;

26.7. ievietot atkritumus tikai tajā atkritumu konteinerā, kas saskaņā ar noslēgto līgumu ar
atkritumu apsaimniekotāju ir paredzēts konkrētā nekustamā īpašuma apkalpošanai.
27. Nekustamā īpašuma, kura teritorijā tiek radīti atkritumi, īpašniekam, valdītājam vai lietotājam
līgums par atkritumu apsaimniekošanu ar atkritumu apsaimniekotāju jānoslēdz ne vēlāk kā 1
(viena) mēneša laikā no nekustamā īpašuma īpašumtiesību vai lietošanas tiesību iegūšanas brīža.
Pienākums izzūd ar brīdi, kad minētās tiesības izbeidzas.
28. Individuālo dzīvojamo māju īpašniekiem, valdītājiem vai lietotājiem līgums ar atkritumu
apsaimniekotāju jāslēdz par katru īpašumā, valdījumā vai lietojumā esošo nekustamo īpašumu –
būvi/ēku –, kuras teritorijā tiek radīti sadzīves atkritumi.
29. Par daudzdzīvokļu dzīvojamajā mājā radīto sadzīves atkritumu apsaimniekošanu ir atbildīga
dzīvokļu īpašnieku kopība, kas organizē vienota līguma ar atkritumu apsaimniekotāju noslēgšanu
par minētajā daudzdzīvokļu mājā radīto sadzīves atkritumu apsaimniekošanu. Savu atbildību
dzīvokļu īpašnieku kopība ir tiesīga nodot daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pārvaldniekam vai
apsaimniekotājam uz savstarpēji noslēgta līguma pamata. Tādā gadījumā par atkritumu
savākšanas pasākumu īstenošanu ir atbildīgs daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pārvaldnieks
(apsaimniekotājs).
30. Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju īpašnieks/-i, pārvaldnieks papildus iepriekš minētajām prasībām
nodrošina arī atkritumu konteineru novietnes izveidošanu katrai daudzdzīvokļu dzīvojamajai
mājai atsevišķi vai kopīgi vairākām daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām ne vairāk kā viena
kvartāla ietvaros, kas atbilst šo noteikumu pielikumā noteiktajām minimālajām prasībām, un:
30.1.
atrodas ieteicams ne tuvāk kā 10 m no dzīvojamās mājas logiem;
30.2.
ir izvietota uz cieta seguma un vietā, kur netraucēti var piekļūt atkritumu
apsaimniekotāja specializētais transportlīdzeklis;
30.3.
atrodas dzīvojamās mājas/u īpašumā, valdījumā vai lietojumā esošā zemesgabalā
saprātīgā un pārskatāmā attālumā no jebkuras mājas, kuras lietošanai konteineru novietne
izveidota, un ir pieejams visiem mājas/u iedzīvotājiem;
30.4.
daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apbūves kvartālos obligāti tiek nodrošināta iespēja
šķirot stiklu, plastmasu, metāla iepakojumu, papīru, kā arī bioloģiskos atkritumus ( kas nav
zaļie un dārzu atkritumi);
30.5.
atkritumu konteineru novietnes būvniecība un/vai tās novietojums saskaņojams
Siguldas novada pašvaldības Būvvaldē atbilstoši spēkā esošajiem būvnormatīviem.
31. Neapbūvētas zemes īpašniekiem jānodrošina šo noteikumu 26.3.apakšpunkta izpilde.
32. Vasarnīcas, vasaras mītnes (tai skaitā dārzkopības biedrības teritorijā esošas vasarnīcas vai
vasaras mītnes) vai citas īslaicīgas apmešanās ēkas īpašnieks, valdītājs, lietotājs vai viņa
pilnvarota persona slēdz līgumu par atkritumu savākšanu ar atkritumu apsaimniekotāju,
vienojoties par atkritumu izvešanas grafiku, kā arī sedz visas izmaksas, kas saistītas ar viņa radīto
sadzīves atkritumu, tai skaitā sadzīvē radušos bīstamo atkritumu, apsaimniekošanu.
33. Atkritumu radītājs vai valdītājs, kurš ir saimnieciskās darbības veicējs, vienojas ar nekustamā
īpašuma, kurā tas veic saimniecisko darbību, īpašnieku vai pārvaldnieku par kārtību, kādā tiks
veikta atkritumu apsaimniekošana un maksājumu veikšana par atkritumu apsaimniekošanu vai
patstāvīgi slēdz līgumu par tās darbības rezultātā radīto sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, ja
atkritumu apsaimniekotājs nodrošina šādu pakalpojumu. Minētais līgums saimnieciskās darbības
veicējam noslēdzams pirms saimnieciskās darbības uzsākšanas.
34. Ja nekustamajā īpašumā tiek veikta saimnieciskā darbība, kas saistīta ar viesnīcu, restorānu,
sabiedriskās ēdināšanas iestāžu un mazumtirdzniecības objektu pārtikas un virtuves atkritumu un
citu tiem pielīdzināmo pārtikas ražošanas atkritumu radīšanu, saimnieciskās darbības veicējam
papildus ir pienākums uzstādīt atbilstošas atkritumu urnas pie publiskas ieejas un iztukšot tās ne
retāk kā 1 (vienu) reizi diennaktī.

35. Publiski pieejamu objektu (iestāžu, atpūtas, tirdzniecības un sabiedrisko pakalpojumu vietu)
īpašnieks, valdītājs vai lietotājs papildus tā darbības rezultātā radīto atkritumu savākšanas
konteineriem nodrošina:
35.1. sīko sadzīves atkritumu savākšanas urnu izvietošanu pie sabiedrisko ēku ieejām un ēku
publiskajās tualetēs, kā arī objektam piegulošajā teritorijā (autostāvvietās, degvielas uzpildes
stacijās, bērnu spēļu laukumos, u.c.) un nodrošina to pastāvīgu un regulāru iztukšošanu;
35.2. pie ēkām ar pārtikas produktiem paredzēto tirdzniecības platību lielāku par 100 m2 – šķiroto
atkritumu konteineri izlietotā stikla un plastmasas iepakojumu savākšanai.
36. Atkritumu konteineru un urnu novietošanu un atkritumu izvešanu pašvaldībai piederošās vai
valdījumā esošās vietās (publiskas lietas), kuras kalpo sabiedrības kopējo vajadzību un interešu
nodrošināšanai) – parkos, skvēros, bērnu laukumos, stadionos, laukumos, brīvdabas estrādēs u.c.
– nodrošina pašvaldība vai publiskas lietas lietotājs/pārvaldnieks.
VII. Publisko pasākumu organizētāju pienākumi
37. Publisko pasākumu organizētājiem pirms pasākuma rīkošanas atļaujas saņemšanas ir jānoslēdz
līgums ar atkritumu apsaimniekotāju par pasākuma laikā un vietā radušos atkritumu savākšanu
no izvietotajām atkritumu konteineriem. Ja plānotais dalībnieku un apmeklētāju skaits kopā
pārsniedz 1000 cilvēkus, ir jānodrošina atkritumu konteineri dalītai atkritumu vākšanai.
38. Par publiska pasākuma laikā radīto atkritumu savākšanu atbildīgs tā organizētājs, kurš
nodrošina:
38.1. brīvi pieejamus atkritumu konteinerus vai urnas pasākuma norises vietā;
38.2. publiskā pasākuma teritorijas un tai piegulošās teritorijas sakopšanu un atkritumu izvešanu
5 (piecu) stundu laikā pēc pasākuma noslēguma, ja pasākuma rīkošanas atļaujā nav norādīts
cits laiks;
38.3. vietās, kur notiek intensīva gājēju un satiksmes kustība, publisko pasākumu organizētājam
jānodrošina attiecīgās teritorijas sakopšana 1 (vienas) stundas laikā pēc pasākuma
noslēguma, ja pasākuma rīkošanas atļaujā nav norādīts cits laiks.
39. Publiska pasākuma organizētājam pirms pasākuma rīkošanas atļaujas saņemšanas jānoslēdz
līgums par pārvietojamo tualešu uzstādīšanu (viens klozetpods uz 60 cilvēkiem), nodrošinot
sanitāro tīrību un higiēnas prasību ievērošanu. Pārvietojamo tualešu skaits un novietojums
saskaņojums ar pašvaldību.
40. Ielu un izbraukuma tirdzniecības vietās, kas nav saistītas ar publisku pasākumu, par atkritumu
savākšanu un aizvešanu atbildīgs tirdzniecības dalībnieks. Izbraukuma tirdzniecības vietās, kas
saistītas ar publisku pasākumu (piemēram, gadatirgi, koncerti, brīvdabas izrādes, festivāli u.tml.),
atkritumu savākšanu organizē saskaņā ar šo noteikumu 37. un 38.punktu.
VIII. Atkritumu apsaimniekotāja pienākumi
Atkritumu apsaimniekotājs nodrošina atkritumu apsaimniekošanu Siguldas novada
administratīvajā teritorijā saskaņā ar normatīvajiem aktiem atkritumu apsaimniekošanas jomā,
šiem noteikumiem, ievērojot atkritumu apsaimniekošanas valsts un reģionālo plānu un
nodrošinot atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšanas nepārtrauktību.
42. Atkritumu apsaimniekotājam ir pienākums:
42.1.
slēgt līgumus ar pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajiem atkritumu radītājiem
un valdītājiem par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu:
42.1.1. piemērot pašvaldības apstiprināto maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu;
42.1.2. norādīt sadzīves atkritumu izvešanas plānotos apjomus un grafiku un nodrošināt
sadzīves atkritumu izvešanu atbilstoši saskaņotiem grafikiem.
42.2. slēgt līgumus ar publisko pasākumu organizētājiem par publisko pasākumu laikā radušos
atkritumu apsaimniekošanu;
41.

42.3. nodrošināt visu novada administratīvajā teritorijā radīto sadzīves atkritumu, t.sk. sadzīvē
radušos bīstamo atkritumu un mājsaimniecībās radīto būvniecības atkritumu, bioloģisko
atkritumu savākšanu, kā arī iespēju savākt lielgabarīta un ražošanas atkritumus;
42.4. veikt regulāru pašvaldības administratīvajā teritorijā radīto atkritumu izvešanu no sadzīves
atkritumu konteineriem, dalītās atkritumu savākšanas konteineriem, atkritumu konteineru
novietnēm, sadzīves atkritumu dalītās savākšanas punktiem, šķiroto atkritumu savākšanas
laukumiem atbilstoši normatīvo aktu prasībām un ar pašvaldību un atkritumu radītāju vai
valdītāju noslēgtā līguma noteikumiem;
42.5. atkritumu apsaimniekošanā izmantot specializētus transportlīdzekļus, kas nerada
apdraudējumu cilvēku dzīvībai, veselībai, videi, nepārsniedz pieļaujamo trokšņa līmeni, kā
arī ievērot citas normatīvajos aktos noteiktās prasības;
42.6. pietiekamā daudzumā nodrošināt ar atbilstoša tilpuma atkritumu konteineriem visus
atkritumu radītājus un valdītājus, ar kuriem ir noslēgts līgums par sadzīves atkritumu
apsaimniekošanu, nolietošanās rezultātā labot vai nomainīt atkritumu konteinerus;
42.7. uzkopt atkritumu savākšanas vietas pēc atkritumu izvešanas, ja savākšanas vietas
piegružotas atkritumu apsaimniekotāja darbības rezultātā, kā arī nodrošināt publiski
pieejamo sadzīves atkritumu dalītās savākšanas punktu un laukumu tīrību un pieejamību;
42.8. atkritumu konteineru novietošanas vietas saskaņot ar nekustamā īpašuma īpašnieku,
valdītāju, lietotāju vai pārvaldnieku;
42.9. marķēt atkritumu konteinerus, uz tiem norādot vismaz atkritumu apsaimniekotāja
nosaukumu, kontaktinformāciju un konteinerā ievietojamo atkritumu veidu, saskaņojot
atkritumu konteineru dizainu ar pašvaldību;
42.10.
ieviest dalīti vākto bioloģisko atkritumu sistēmu, t.sk. nodrošināt bioloģisko atkritumu
izvešanu;
42.11.
izbūvēt un/vai labiekārtot sadzīves atkritumu dalītās savākšanas punktus un šķiroto
atkritumu savākšanas laukumus, izbūvēt zaļo un dārza atkritumu kompostēšanas laukumu,
iepriekš saskaņojot to ar pašvaldību atbilstoši spēkā esošajam Siguldas novada teritorijas
plānojumam un normatīvajiem aktiem par atkritumu savākšanas un šķirošanas vietām
42.12.
iesaistīties valsts, reģionālo un pašvaldības izstrādāto atkritumu apsaimniekošanas
plānu realizācijā apsaimniekojamajā teritorijā, arī dalītas atkritumu apsaimniekošanas
sistēmas ieviešanā un izpildē;
42.13.
nodot apglabāšanai savāktos nešķirotos sadzīves atkritumus, kuri nav izmantojami
reģenerācijai vai atkārtotai izmantošanai, sadzīves atkritumu apglabāšanas poligonā
„Getliņi”;
42.14.
trīs reizes gadā nodrošināt lielgabarīta atkritumu, neizjauktu elektropreču,
dienasgaismas lampu, akumulatoru, bateriju, riepu, zaļo* un dārza* atkritumu savākšanu
laukumā no iedzīvotājiem, kas uzrāda Siguldieša ID karti vai izziņu par deklarēto
dzīvesvietu Siguldā, bez maksas akcijas veidā;
42.15.
divreiz gadā nodrošināt neizjauktu elektropreču atkritumu savākšanu bez maksas
izbraukumā, iepriekš saskaņojot maršrutu ar pašvaldību;
42.16.
nodrošināt to atkritumu apsaimniekotāja rīcībā nonākušo atkritumu veidu, kuru
apsaimniekošanai atkritumu apsaimniekotājam nav atļaujas, nodošanu uz savstarpēji
noslēgta līguma pamata apsaimniekotājam, kuram ir atbilstošā atļauja;
42.17.
pēc atkritumu radītāju un valdītāju pieprasījuma nodrošināt atkritumu konteineru
mazgāšanu/dezinfekciju saskaņā ar atkritumu apsaimniekotāja noteikto izcenojumu;
42.18.
ziņot pašvaldībai par atkritumu radītāju un valdītāju administratīvajiem pārkāpumiem
šo noteikumu neievērošanas gadījumā;
42.19.
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un atbilstoši starp pašvaldību un atkritumu
apsaimniekotāju noslēgtajam līgumam iesniegt pašvaldībā informāciju par iepriekšējā

kalendārajā gadā veiktajiem sadzīves atkritumu masas un tilpuma mērījumiem un
piemērojamo koeficientu*;
42.20.
nodrošināt pašvaldību ar tās pieprasīto informāciju atbilstoši normatīvajos aktos
noteiktajam un starp pašvaldību un atkritumu apsaimniekotāju noslēgtajam līgumam*, kā arī
ar citu informāciju, kas nepieciešama pašvaldībai tās funkciju izpildei un ir atkritumu
apsaimniekotāja rīcībā;
42.21.
izglītot, motivēt un iesaistīt sabiedrību videi draudzīgā atkritumu apsaimniekošanā,
rīkojot akcijas un pasākumus ar mērķi popularizēt dalīto atkritumu vākšanu, t.sk. izplatot
informatīvos materiālus;
42.22.
ne vēlāk kā 1 (vienu) mēnesi iepriekš informēt atkritumu radītājus un valdītājus par
nešķirotu sadzīves* atkritumu apsaimniekošanas maksas izmaiņām.
43. Ja atkritumu apsaimniekotājs konstatē, ka šķiroto sadzīves atkritumu konteinerā ir izmesti
jebkādi cita veida atkritumi, atkritumu apsaimniekotājam ir tiesības attiecīgajam konteinerā
konstatētajam atkritumu apjomam piemērot nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas
maksu vai konkrētajam atkritumu veidam atbilstošu maksu. Izmaksas, kas saistītas ar šāda
konteinera iztukšošanu, sedz persona/-as, kuras/-u lietošanā konteiners ir nodots.
44. Sadzīves atkritumi pāriet atkritumu apsaimniekotāja īpašumā ar to nodošanas brīdi (izvešanu no
atkritumu radītāja vai valdītāja atkritumu konteineriem, ievietošanu publiskajā sadzīves
atkritumu dalītās savākšanas punktu vai šķiroto atkritumu savākšanas laukumu konteinerā vai
atkritumu apsaimniekotāja transportlīdzeklī u.tml.).
IX. Sadzīvē radušos bīstamo atkritumu apsaimniekošana
45. Par sadzīvē radušos bīstamo atkritumu apsaimniekošanu atbild attiecīgo atkritumu radītājs vai
valdītājs.
46. Sadzīvē radušos bīstamo atkritumu radītājs vai valdītājs sadzīves bīstamos atkritumus:
46.1. atdala no citu veidu atkritumiem;
46.2. uzglabā tā, lai tie neapdraudētu cilvēku dzīvību un veselību, vidi, kā arī personu mantu;
46.3. nogādā speciāli aprīkotās sadzīves bīstamo atkritumu savākšanas vietās vai slēdz līgumu
par sadzīves bīstamo atkritumu apsaimniekošanu ar atkritumu apsaimniekotāju, kurš ir
saņēmis attiecīgo atkritumu apsaimniekošanas atļauju;
46.4. sedz visus sadzīvē radušos bīstamo atkritumu apsaimniekošanas izdevumus.
47. Atkritumu apsaimniekotājs informē pašvaldību un atkritumu radītājus un valdītājus par dalīti
savācamo sadzīvē radušos bīstamo atkritumu veidiem un savākšanas vietām.
X.
Būvniecības un lielgabarīta atkritumu apsaimniekošana
48. Atkritumi, kas radušies būvniecības procesā, jāsavāc atsevišķi no citu veidu atkritumiem, tā, lai
neapdraudētu vidi, cilvēku dzīvību un veselību, kā arī personu mantu.
49. Aizliegts būvniecības (t.sk. būvju nojaukšanas) un lielgabarīta atkritumus ievietot sadzīves
atkritumu konteineros, kā arī tos novietot citās tam neparedzētās vietās.
50. Būvniecības un lielgabarīta atkritumu konteinerus aizliegts novietot ārpus teritorijas, kur notiek
būvdarbi, izņemot īslaicīgu novietošanu tikai ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai pārvaldnieku
un atkritumu apsaimniekotāju saskaņotā vietā un laikā.
51. Būvniecības un lielgabarīta atkritumu konteineri novietojami tā, lai netraucētu gājēju un
transportlīdzekļu kustībai.
52. Mājsaimniecībās radīto būvniecības atkritumu izvešanai jāslēdz līgums ar šo noteikumu
24.3.apakšpunktā noteikto pašvaldības izvēlēto atkritumu apsaimniekotāju.
53. Būvniecības (t.sk. būvju nojaukšanas) atkritumu (kas nav mājsaimniecībās radītie būvniecības
atkritumi) izvešanai var izmantot jebkuru citu atkritumu apsaimniekotāju, kurš ir saņēmis

attiecīgo atkritumu apsaimniekošanas atļauju, vai arī tie patstāvīgi jānogādā uz īpaši iekārtotu šo
atkritumu savākšanas vai apglabāšanas vietu.
54. Iespēju robežās nodrošināt būvniecības atkritumu šķirošanu atbilstoši normatīvajiem aktiem un
atkritumu apsaimniekotāja prasībām un ieteikumiem.
XI.
Maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu
Nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas (izņemot sadzīves atkritumu reģenerāciju)
maksu veido:*
55.1.
pašvaldības lēmumā apstiprinātā maksa par sadzīves atkritumu savākšanu,
pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu un citām normatīvajos aktos noteiktajām darbībām, ko
veic pirms atkritumu reģenerācijas un kas samazina apglabājamo atkritumu apjomu, par
uzglabāšanu, dalītās atkritumu savākšanas, pārkraušanas un šķirošanas infrastruktūras
objektu uzturēšanu atbilstoši līgumam, kuru noslēgusi pašvaldība un atkritumu
apsaimniekotājs;*
55.2.
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas apstiprinātais tarifs par sadzīves
atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonos.*
56. Atkritumu apsaimniekotājs ir tiesīgs ierosināt šo noteikumu 55.1.apakšpunktā noteiktās
pašvaldības apstiprinātās* maksas par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu izmaiņas, iesniedzot
pašvaldībā iesniegumu, pievienojot maksas par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu aprēķinu ar
ekonomisko pamatojumu. Pašvaldība var apstiprināt maksas izmaiņas ne biežāk kā vienu reizi
kalendārā gada laikā, izņemot gadījumus, ja maksa mainās sakarā ar grozījumiem atkritumu
apsaimniekošanu regulējošos normatīvajos aktos.
57. Pašvaldība viena mēneša laikā pēc šo noteikumu 56.punktā minētā iesnieguma saņemšanas
domes sēdē izskata atkritumu apsaimniekošanas maksas izmaiņu ierosinājumu un pieņem
lēmumu par maksas izmaiņām iesniegumā un aprēķinā norādītajā apjomā vai iesnieguma
noraidīšanu, lēmumu publicējot Siguldas novada vietējā laikrakstā un Siguldas novada
pašvaldības interneta vietnē.
58. Pašvaldības apstiprinātās sadzīves* atkritumu apsaimniekošanas maksas izmaiņas stājas spēkā
30. (trīsdesmitajā) dienā pēc šo noteikumu 57.punktā minētā lēmuma pieņemšanas, ja domes
lēmumā nav noteikts citādi.
59. Atkritumu apsaimniekotājam vienu mēnesi pirms šo noteikumu 57.punktā noteiktā domes
lēmuma spēkā stāšanās datuma jāinformē atkritumu radītāji un valdītāji par pašvaldības
apstiprinātās* sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas izmaiņām, izsūtot paziņojumu
rakstveidā vai elektroniski.
60. Pašvaldības apstiprināto sadzīves* atkritumu apsaimniekošanas maksu atkritumu
apsaimniekotājs piemēro visiem sadzīves atkritumu radītājiem un valdītājiem pašvaldības
administratīvajā teritorijā, iekļaujot to atkritumu apsaimniekotāja un sadzīves atkritumu radītāju
un valdītāju savstarpējos līgumos.
61. Norēķinu par atkritumu apsaimniekotāja sniegtajiem pakalpojumiem, kārtību un termiņus
nosaka atkritumu apsaimniekotājs, un tie tiek paredzēti atkritumu apsaimniekotājam un sadzīves
atkritumu radītāju un valdītāju savstarpējos līgumos, ievērojot katra atkritumu radītāja un
valdītāja radīto atkritumu apjomu un atkritumu izvešanas biežumu.
62. Par šķirotu, otrreiz izmantojamu un pārstrādājamu atkritumu novietošanu šķiroto atkritumu
dalītās savākšanas punktos, laukumos, maksa no atkritumu radītājiem un valdītājiem netiek
iekasēta.
63. Maksa par citu atkritumu veidu (sadzīves bīstamo, lielgabarīta, ražošanas u.c. atkritumu)
savākšanu tiek noteikta, vienojoties ar atkritumu apsaimniekotāju, kas veic attiecīgās atkritumu
apsaimniekošanas darbības.
55.

XII. Aizliegumi un atbildība atkritumu apsaimniekošanā
64. Atkritumu radītājiem un valdītājiem ir aizliegts:
64.1.
novietot, izbērt atkritumus vietās un veidā, kas nav atļauta ar šiem noteikumiem vai
citiem normatīvajiem aktiem;
64.2.
dedzināt atkritumus, tai skaitā atkritumu konteineros, urnās, ugunskuros, dārza
kamīnos, krāsnīs u.c.;
64.3.
novietot sadzīves atkritumu konteinerus ārpus paredzētajām vietām, izņemot īslaicīgu
novietošanu konteinerua iztukšošanas nolūkā, ja šāda novietošana netraucē transporta
līdzekļu un gājēju kustībai;
64.4.
ievietot sadzīves atkritumu konteineros, urnās un atkritumu maisos degošus,
kvēlojošus atkritumus (t.sk. karstus pelnus), viegli uzliesmojošus un eksplozīvus
priekšmetus, šķidros atkritumus, infekcijas slimības izraisošus atkritumus, lielgabarīta
atkritumus, ražošanas atkritumus (t.sk. būvniecības un būvju nojaukšanas rezultātā radušos
atkritumus), zemi, zaļos un dārza atkritumus, bīstamos vai videi kaitīgos atkritumus;
64.5.
ievietot atkritumus konteineros, kas ir paredzēti citu atkritumu radītāju vai valdītāju
atkritumu savākšanai;
64.6.
ievietot mājsaimniecībā vai ražošanas (arī citā saimnieciskās darbības veicēja) objektā
radītos atkritumus atkritumu konteineros un urnās, kas paredzētas sabiedrisko objektu
lietotāju vajadzībām (parku, skvēru, iestāžu, atpūtas, pakalpojumu un tirdzniecības vietu
atkritumu konteineros);
64.7.
cieši sablīvēt, iesaldēt vai sadedzināt atkritumus sadzīves atkritumu konteineros, urnās
un atkritumu maisos un ievietot atkritumus konteinerā virs konteinera malas. Par šādu
konteineru, urnu un atkritumu maisu iztukšošanu atkritumu apsaimniekotājs ir tiesīgs noteikt
paaugstinātu samaksu;
64.8.
jebkādā veidā bojāt vai iznīcināt atkritumu konteinerus un urnas;
64.9.
veikt citas darbības ar atkritumiem, kas jau ir ievietoti atkritumu konteineros un urnās;
64.10.
piesārņot ar atkritumiem daudzdzīvokļu māju kāpņu telpas, pagrabus, bēniņus, citas
koplietošanas telpas, pagalmus un mājām pieguļošās teritorijas;
64.11.
šķiroto atkritumu konteinerā ievietot cita veida atkritumus, tai skaitā nešķirotos
sadzīves atkritumus;
64.12.
veikt citas darbības, kas rada vides piesārņošanu vai ir pretrunā ar normatīvajos aktos
ietverto regulējumu.
65. Atkritumu apsaimniekotājam, savācot atkritumus, aizliegts:
65.1.
bojāt ēkas (būves) labiekārtojumu, apstādījumus un apstādījuma elementus;
65.2.
jebkādā veidā bojāt vai iznīcināt atkritumu konteinerus un urnas;
65.3.
iztukšojot atkritumu konteinerus, urnas un atkritumu maisus pieļaut atkritumu
nokļūšanu vidē. Piegružošanas gadījumā, nekavējoties veikt vidē nonākušo atkritumu
savākšanu.
66. Par šo noteikumu pārkāpumiem fiziskās un juridiskās personas ir saucamas pie atbildības
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
67. Kontrolēt šo noteikumu izpildi un sastādīt administratīvo pārkāpumu protokolu atbilstoši savai
kompetencei ir tiesīgas Siguldas novada Pašvaldības policijas amatpersonas.
68. Administratīvo pārkāpumu lietas par šo noteikumu pārkāpumiem izskata un lēmumus pieņem
pašvaldības Administratīvā komisija.
69. Sūdzības, iesniegumi un priekšlikumi par atkritumu apsaimniekotāja sniegto pakalpojumu
kvalitāti adresējami atkritumu apsaimniekotājam, kurš veic atkritumu apsaimniekošanu
pašvaldības administratīvajā teritorijā. Ja atkritumu apsaimniekotājs nenovērš sūdzībās minēto,
tad atkārtota sūdzība iesniedzama pašvaldībā.
70. Sūdzības, iesniegumus un priekšlikumus par šo noteikumu neievērošanu izskata pašvaldība.

XIII. Noslēguma jautājumi
71. Šo noteikumu 30.punktā noteiktās prasības attiecībā uz atkritumu konteineru novietņu
izveidošanu/labiekārtošanu izpildāmas līdz 2019.gada 1.janvārim.
72. Šajos noteikumos noteiktās prasības attiecībā uz bioloģisko atkritumu (kas nav zaļie un dārza
atkritumi) šķirošanu stājas spēkā ar brīdi, kad atkritumu apsaimniekotājs ir izpildījis
42.10.apakšpunkta prasības.
73. Šajos noteikumos noteiktās prasības attiecībā uz zaļo un dārza atkritumu šķirošanu un nodošanu
zaļo un dārzu atkritumu kompostēšanas laukumā stājas spēkā ar brīdi, kad atkritumu
apsaimniekotājs atbilstoši šo noteikumu 42.11.apakšpunktam Siguldas novada pašvaldības
teritorijā ir izveidojis zaļo un dārza atkritumu kompostēšanas laukumu. Līdz minētā laukuma
izveidei zaļo un dārza atkritumu izvešana notiek atkritumu apsaimniekotāja paredzētajā kārtībā.
74. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās brīdi atzīt par spēku zaudējušiem Siguldas novada
2013.gada 29.maija saistošos noteikumus Nr.13 „Par atkritumu apsaimniekošanu Siguldas
novadā” (prot. Nr.11, §10).

Priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

*grozījumi spēkā stājušies 2019.gada 16.janvārī

U.Mitrevics

Pielikums
Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 31.maija
saistošajiem noteikumiem Nr.17
(prot. Nr.9, §10)

