SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. __
„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. papildināt ar 5.9.apakšpunktu šādā redakcijā:
„5.9. Atkritumu preskonteineru novietne – speciāli izbūvēta ar karšu identificēšanas sistēmu aprīkota
sadzīves atkritumu preskonteineru novietne, kas paredzēta sadzīves un bioloģisko noārdāmo atkritumu
novietošanai, daudzdzīvokļu dzīvojamo māju kvartālā ar nojumi, cieto segumu un nepieciešamajām
inženierkomunikācijām.”
2. izteikt 9.punktu šādā redakcijā:
„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, 1 (vienu) reizi 8
(astoņās) nedēļās ar nosacījumu, ka atsevišķi tiek šķiroti papīra un kartona, plastmasas, stikla
un metālu iepakojums (tajā skaitā izlietotais iepakojums) un bioloģiskie atkritumi;
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);
9.5. lauku viensētas – pēc atsevišķas vienošanās, bet ne retāk kā 1 (vienu) reizi 12 (divpadsmit)
nedēļās.”;
3. papildināt 10.punktu ar otru teikumu šādā redakcijā:
„Bioloģisko atkritumu konteineru iztukšošanas biežums tiek noteikts atbilstoši noslēgtajam līgumam
starp atkritumu apsaimniekotāju un atkritumu radītāju vai valdītāju, bet ne retāk kā vienu reizi divās
nedēļās.”;
4. papildināt ar 12.1 punktu šādā redakcijā:
„12.1 Sadzīves un bioloģisko noārdāmo atkritumu novietošanai atkritumu preskonteineru novietnēs
piekļuvi var saņemt noteikumu 2.pielikumā noteiktajā kārtībā.”;
5. papildināt ar 15.4.apakšpunktu šādā redakcijā:
„15.4. daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas kvartālā, kur uzstādītas atkritumu preskonteineru novietnes.”;
6. papildināt ar 24.4.1apakšpunktu šādā redakcijā:
„24.4.1 noteikumos noteiktajā kārtībā noteikt maksu par bioloģiski noārdāmo atkritumu savākšanu,
pārvadāšanu, pārkraušanu, uzglabāšanu (turpmāk arī – pašvaldības apstiprinātā maksa par bioloģiski
noārdāmo atkritumu apsaimniekošanu);”;

7. papildināt ar 25.5.apakšpunktu šādā redakcijā:
„25.5. izmantot daudzdzīvokļu dzīvojamo māju kvartālos izveidotās atkritumu preskonteineru
novietnes, nododot atsevišķi nešķirotus un bioloģiski noārdāmos atkritumus.”;
8. svītrot 26.5.apakšpunktu;
9. papildināt ar 26.8.apakšpunktu šādā redakcijā:
„26.8. Ja daudzdzīvokļu dzīvojamo māju kvartālā izvietota atkritumu preskonteineru novietne,
daudzdzīvokļu dzīvojamo māju īpašnieks/i, pārvaldnieks nodod nešķirotus un bioloģiski noārdāmos
atkritumus atsevišķi.”;
10. izteikt 30.punkta ievaddaļu šādā redakcijā:
„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,
(izņemot tos kvartālus, kuros izveidotas atkritumu preskonteineru novietnes), kas atbilst šo noteikumu
1.pielikumā noteiktajām minimālajām prasībām, un:”;
11. papildināt ar 42.1.3., 42.1.4., 42.1.5. apakšpunktu šādā redakcijā:
„42.1.3. piemērot pašvaldības apstiprināto maksu par bioloģiski noārdāmo atkritumu
apsaimniekošanu;
42.1.4. norādīt bioloģiski noārdāmo atkritumu izvešanas plānotos apjomus un grafiku un nodrošināt
bioloģiski noārdāmo atkritumu izvešanu atbilstoši saskaņotiem grafikiem;
42.1.5. uzturēt daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas kvartālos izvietotās atkritumu preskonteineru
novietnes tīras un lietošanas kārtībā.”
12. papildināt 42.4.apakšpunktā aiz vārda “novietnēm” vārdus “atkritumu preskonteineru
novietnēm”;
13. papildināt ar 42.11.1 apakšpunktu šādā redakcijā:
„42.11.1 apsaimniekot zaļo un dārza atkritumu kompostēšanas laukumu;”
14. svītrot XI.nodaļas nosaukumā vārdu “sadzīves”;
15. papildināt ar 55.1punktu šādā redakcijā:
„55.1 Bioloģiski noārdāmo atkritumu apsaimniekošanas maksu veido pašvaldības lēmumā apstiprinātā
maksa par bioloģiski noārdāmo atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, uzglabāšanu.”;
16. izteikt 56.punktu šādā redakcijā:
„56.
Atkritumu apsaimniekotājs ir tiesīgs ierosināt izmaiņas šo noteikumu 55.1.apakšpunktā un
55.1punktā noteiktajā kārtībā pašvaldības apstiprinātajai maksai, 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.”;
17. papildināt 64.2.apakšpunktu aiz vārda “atkritumus” vārdus iekavās “(t.sk. bioloģiski
noārdāmos atkritumus)”;
18. izteikt 71.punktu šādā redakcijā:
„71. Noteikumu 30.punktā noteikto atkritumu konteineru novietņu izveidošanu/labiekārtošanu
nodrošināma līdz 2021.gada 31.decembrim.”;
19. papildināt ar 72.1 un 72.2 punktu šādā redakcijā:

„72.1 Bioloģiski noārdāmo atkritumu apsaimniekošana uzsākama ne vēlāk kā līdz 2019.gada
31.decembrim, vietās kur uzstādītas atkritumu preskonteineru novietnes.
72.2 No 2020.gada 1.janvāra ieviešama dalīti vākto bioloģisko atkritumu apsaimniekošanas sistēma,
t.sk. nodrošinot bioloģisko atkritumu izvešanu atbilstoši saskaņotajiem grafikiem.”;
20. papildināt ar 2.pielikumu šādā redakcijā:
„2.pielikums
2017.gada 31.maija saistošajiem
noteikumiem Nr.17
„Par
sadzīves
atkritumu
apsaimniekošanu
Siguldas
novadā”
Kārtība, kādā tiek saņemta piekļuve sadzīves un bioloģisko noārdāmo atkritumu novietošanai
atkritumu preskonteineru novietnēs
1. Pieeja atkritumu preskonteineru novietnei tiek nodrošināta daudzdzīvokļu dzīvojamo māju
kvartāla dzīvokļu īpašniekiem un viņu ar viņu dzīvojošiem ģimenes locekļiem vai tiesiskajiem
valdītājiem un viņa ģimenes locekļiem un citām dzīvoklī iemitinātām personām (turpmāk –
novietnes lietotāji) ar šādām kartēm (turpmāk – kartes):
1.1. novietnes lietotājiem, kuru dzīvesvieta deklarēta Siguldas novadā, ar Siguldas novada
iedzīvotāju identifikācijas karti;
1.2. novietnes lietotājiem, kuru dzīvesvietas nav deklarētā Siguldas novadā, ar pieejas karti.
2. Karšu izsniegšanu un deaktivizēšanu nodrošina pašvaldības Pakalpojumu centrs un Siguldas
novada Tūrisma informācijas centrs noteikumu par Siguldas novada iedzīvotāju identifikācijas
karšu un pieejas karšu izsniegšanu noteiktajā kārtībā.
3. Lai tiktu nodrošināta pieeja atkritumu preskonteineru novietnei vai lai tā tiktu deaktivizēta,
dzīvokļa īpašnieks vai tiesiskais valdītājs iesniedz dzīvojamās mājas pārvaldniekam, kurš
apsaimnieko kādu no atkritumu preskonteineru novietnes teritorijā esošajām daudzdzīvokļu
dzīvojamām mājām, novietnes lietotāju kartes numuru. Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas
pārvaldnieks slēdz līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju par sadzīves atkritumu izvešanu no
atkritumu preskonteineru novietnēm un nodod kartes numurus par novietnes lietotājiem, kuriem
nodrošināma vai deaktivizējama piekļuve atkritumu preskonteineru novietnei.
4. Dzīvokļa īpašuma atsavināšanas gadījumā jaunais īpašnieks aktualizē ziņas sniegšanu dzīvojamās
mājas pārvaldniekam par to lietotāju kartes numuriem, kuriem nodrošināma vai deaktivizējama
piekļuve atkritumu preskonteineru novietnei.
5. Atkritumu apsaimniekotājs 5 (piecu) dienu laikā ievada nodotos datus uzturētajā konteineru
sistēmā, nosūtot Siguldas novada pašvaldībai ziņas par karšu numuriem, kuriem nodrošināta
piekļuve atkritumu preskonteineru novietnei, un veic atkritumu uzskaiti un darbības monitoringu.
Mēneša beigās atkritumu apsaimniekotājs nosūta daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pārvaldniekam
atskaites, pamatojoties uz kurām izraksta rēķinu dzīvokļa īpašniekam vai tiesiskam valdītājam.
6. Ja pašvaldības Pakalpojumu centrs vai Siguldas novada Tūrisma informācijas centrs karti
deaktivizē, jo novietnes lietotājs neatbilst izvirzītajām prasībām attiecīgās kartes saņemšanai,
pašvaldība nodod datus par deaktivizētās kartes numuru, kurai nodrošināta piekļuve atkritumu
preskonteineru novietnei, atkritumu apsaimniekotajam, kura uzturētajā sistēmā kartes numurs tiek
atslēgts piekļuvei atkritumu preskonteineru novietnei. Atkritumu apsaimniekotājs informē
dzīvojamās mājas pārvaldnieku par deaktivizētajām kartēm.”

Priekšsēdētājs

U.Mitrevics

Paskaidrojuma raksts
Saistošajiem noteikumiem
„Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 31.maija saistošajos noteikumos
Nr.17 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Siguldas novadā””
Projekta nepieciešamības pamatojums:
Siguldas pilsētas Dome (Siguldas novada pašvaldības nosaukums 2003.gada 16.jūnija
Koncesijas līguma redakcijā) atklātas izsoles (laikraksta „Latvijas Vēstnesis” 2003.gada 21.marta
paziņojums, reģistra Nr.0161706) rezultātā 2003.gada 16.jūnijā noslēdza Koncesijas līgumu ar AS
„Vaania” par atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšanas tiesību Siguldas pilsētas
pašvaldības administratīvajā teritorijā nodošanu koncesijā kopā ar izņēmuma tiesībām izmantot
koncesijas resursus – Siguldas pilsētas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „JUMIS”
(turpmāk – SIA ,,JUMIS”) mantu (reģistrēts Uzņēmumu reģistra Koncesiju līgumu reģistrā 2003.gada
30.jūnijā) (turpmāk – Koncesijas līgums). 2013.gada 30.maijā noslēgta vienošanās pie Koncesijas
līguma, ar kuru SIA ,,Eco Baltija”, reģ.Nr.40003582465, pārņēma koncesijas ieguvēja saistības. Ar
2014.gada 29.jūlija vienošanos pie Koncesijas līguma koncesijas ieguvēja saistības un tiesības
pārņēma SIA ,,Eco Baltia grupa”, reģ.Nr.40103435432.
Ar 2018.gada 14.jūnija Vienošanās par Koncesijas līguma saistību izpildi un grozījumiem
1.1.apakšpunktu koncesionārs apņemas līdz 2019.gada 2.janvārim īstenot preskonteineru pilotprojektu
daudzdzīvokļu māju kvartālam Siguldā, Leona Paegles ielā, paredzot konteineru ar ,,čipošanas”
sistēmu un iedzīvotāju identificēšanu ar Siguldas iedzīvotāju identifikācijas karti, nodrošinot kvartāla
iedzīvotājiem iespēju nešķirotos un bioloģiski noārdāmos sadzīves atkritumus nosvērt, kā arī nodot
šķirotus sadzīves atkritumus.
Ar Siguldas novada pašvaldības domes 2018.gada 22.februāra sēdes lēmumu (prot.Nr.3, 12.§)
apstiprināta Siguldas pilsētas SIA ,,JUMIS” Vidēja termiņa darbības stratēģija 2018.–2023.gadam,
kurā viens no stratēģiskajiem mērķiem norādīts ,,Nešķirotu sadzīves atkritumu samazināšana” −
uzdevums ,,U 1. Tehnoloģiskā inovācija – preskonteineru pilotprojekts daudzdzīvokļu māju
kvartālam” – rīcība ,,R 1. Siguldā, Leona Paegles ielā nešķirotiem sadzīves un bioloģiski noārdāmo
(pārtikas) atkritumu apsaimniekošanai uzstādīti preskonteineri ar īpašu konteineru čipošanas sistēmu
un iedzīvotāju identificēšanu ar Siguldas iedzīvotāju identifikācijas karti.
Ieplānotā pilotprojekta īstenošanas vieta ir daudzdzīvokļu dzīvojamo māju kvartāls Siguldas
pilsētā, kas robežojas ar Leona Paegles ielu, Jāņa Čakstes ielu un Lāčplēša ielu, kurā atrodas
pašvaldībai piederošs nekustamais īpašums Leona Paegles iela 6B, Sigulda, Siguldas novads, kadastra
numurs 80150020114, kas sastāv no zemes vienības 200 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu
80150020074 un piebrauktuvi pa servitūta ceļu no Leona Paegles ielas.
2018.gada 16.augustā starp Siguldas novada pašvaldību un SIA „JUMIS” noslēgts Sadarbības
līgums Nr.4.3-6.12/2018/1072, ar kuru pašvaldība un SIA „JUMIS” apņēmušās sadarboties
preskonteineru pilotprojekta īstenošanā daudzdzīvokļu dzīvojamo māju kvartālam Leona Paegles 6B,
Sigulda, Siguldas novads, kadastra numurs 80150020114, kadastra apzīmējums 80150020074, Leona
Paegles iela 8, Sigulda, Siguldas novads, kadastra numurs 80150023151 (turpmāk tekstā – Objekts),
paredzot iedzīvotāju identificēšanu ar Siguldas novada iedzīvotāju karti vai viesu karti, nodrošinot
kvartāla iedzīvotājiem iespēju nešķirotos un bioloģiski noārdāmos sadzīves atkritumus nosvērt, kā arī
nodot šķirotus sadzīves atkritumus, un kura ietvaros paredzēti būvdarbi Objektā saskaņā ar izstrādāto
un Siguldas novada Būvvaldē apstiprināto projektu, būvdarbu iepirkuma nolikuma projektu un
būvniecības līguma projektu.
Ņemot vērā minēto un to, ka daudzdzīvokļu māju kvartālā Siguldā, Leona Paegles ielā iecerēts
īstenot preskonteineru pilotprojektu, ir nepieciešams izdarīt grozījumus Siguldas novada pašvaldības
domes 2017.gada 31.maija saistošajos noteikumos Nr.17 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu
Siguldas novadā”, nosakot kārtību piekļuvei sadzīves un bioloģisko noārdāmo atkritumu novietošanai
atkritumu preskonteineru novietnēs, kā arī nosacījumus, kas jāievēro atkritumu preskonteineru
novietņu uzturēšanai. Šo grozījumu ietvaros papildus tiek iekļauti nosacījumi par bioloģiskajiem
atkritumiem un to ieviešanu. Attiecīgi papildināti pienākumi atkritumu apsaimniekošanā pašvaldībai,
atkritumu apsaimniekotājam, daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldniekiem un nekustamā īpašuma
īpašniekiem.

Īss projekta satura izklāsts: noteikta kārtība, kādā tiek saņemta piekļuve sadzīves un bioloģisko
noārdāmo atkritumu novietošanai atkritumu preskonteineru novietnēm. Attiecīgi papildināti
pienākumi atkritumu apsaimniekošanā pašvaldībai, atkritumu apsaimniekotājam, daudzdzīvokļu
dzīvojamo māju pārvaldniekiem un nekustamā īpašuma īpašniekiem.
Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu: lai nodrošinātu saistošo
noteikumu izpildi jaunas institūcijas un darba vietas veidot nav nepieciešams.
Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā:
saistošie noteikumi tiešā veidā uzņēmējdarbības vidi neietekmē.
Informācija par administratīvajām procedūrām:
personas jautājumos par saistošo noteikumu piemērošanu var vērsties SIA „Jumis”.
Informācija par konsultācijām ar privātpersonām:
saistošie noteikumi pirms apstiprināšanas publicēti Siguldas novada pašvaldības interneta vietnē:
www.sigulda.lv.

