SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Siguldā
2018.gada 20.decembrī

Nr.36
Apstiprināti
ar Siguldas novada pašvaldības domes
lēmumu (prot.Nr.17, 14.§)

„Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 31.maija saistošajos noteikumos
Nr.17 „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
Izdarīt Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 31.maija saistošajos noteikumos
Nr.17 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Siguldas novadā” šādus grozījumus:
1.izteikt 6.punktu šādā redakcijā:
„6. Šajos noteikumos lietotie termini atbilst terminiem, kuri noteikti atkritumu
apsaimniekošanas normatīvajos aktos.”;
2. izteikt 24.4.apakšpuntu šādā redakcijā:
„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);”;
3. aizstāt 42.14.apakšpunktā vārdus „dārzu un parku” ar vārdiem „zaļo un dārza”;
4.izteikt 42.19.apakšpunktu šādā redakcijā:
„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;”;
5. papildināt 42.20.apakšpunktu aiz vārda „noteiktajam” ar vārdiem „un starp pašvaldību un
atkritumu apsaimniekotāju noslēgtajam līgumam”;
6. papildināt 42.22.apakšpunktu aiz vārda „par” ar vārdiem „nešķirotu sadzīves”;
7. izteikt 55.punktu šādā redakcijā:

„55. 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.”;
8. papildināt 56.punkta pirmo teikumu aiz vārda „ierosināt” ar skaitļiem un vārdiem „šo
noteikumu 55.1.apaškpunktā noteiktās pašvaldības apstiprinātās”;
9.aizstāt 58.punktā vārdu „noteiktās” ar vārdiem „apstiprinātās sadzīves”;
10. papildināt 59.punktu aiz vārda „par” ar vārdiem „pašvaldības apstiprinātās”;
11. aizstāt 60.punktā vārdu „noteikto” ar vārdiem „apstiprināto sadzīves”.
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