APSTIPRINĀTI
ar Ādažu novada domes
2018.gada 24.jūlija sēdes lēmumu
(protokols Nr.16 § 32)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Ādažu novadā
2018.gada 24.jūlijā

Nr. 25/2018

Grozījumi Ādažu novada domes 2018. gada 29.jūnija saistošajos noteikumos Nr.15/2018
„Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Ādažu novadā”
Izdoti
saskaņā
ar
Atkritumu
apsaimniekošanas likuma 8.panta
pirmās daļas 3.punktu un 39.panta
pirmo daļu
Izdarīt Ādažu novada domes 2018.gada 29.maija saistošajos noteikumos Nr.15/2018„Ādažu
novada pašvaldības nolikums” (turpmāk – Noteikumi) šādus grozījumus:
1.

Izteikt 2.2. apakšpunktu šādā redakcijā:
“2.2. trafarēts maiss (turpmāk – maiss) – savākto sadzīves nešķiroto atkritumu
novietošanai paredzēts priekšapmaksas speciāls trafarēts maiss ar minimālo
tilpumu 120 litri”.

2.

Papildināt 2.6. apakšpunktu aiz vārda “plastmasa” ar vārdu “metāla”.

3.

Papildināt 7.1. apakšpunktu un 18. punktu aiz vārda “iepirkumu” ar vārdiem “vai publisko
un privāto partnerību”.

4.

Izteikt 8. punktu šādā redakcijā:
“8. Atkritumu dalītās savākšanas sistēmas izveide ietver:
8.1. 1 šķiroto atkritumu savākšanas laukuma ierīkošanu lielgabarīta un citu šķiroto
atkritumu savākšanai atbilstoši 2016.gada 13.decembra Ministru kabineta
noteikumiem Nr.788 “Noteikumi par atkritumu savākšanas un šķirošanas
vietām”;
8.2. ne mazāk kā 30 publiski pieejamu sadzīves atkritumu dalītās savākšanas punktu
ierīkošanu tādu atkritumu frakciju savākšanai, kā papīrs un kartons, stikls,
metāls, plastmasa, bioloģiskie atkritumi;
8.3. sabiedrības izglītošanu un aktīvu iesaistīšanu atkritumu dalītā savākšanā.”

5.

Izteikt 9. punktu šādā redakcijā:
“9. Atkritumu savākšanai tiek izmantoti atkritumu konteineri vai maisi. Atkritumus
izved saskaņā ar laika grafiku, bet ne retāk kā:
9.1. individuālās dzīvojamās mājās, kā arī vasarnīcās, dārza mājās, kas tiek
izmantotas patstāvīgai dzīvošanai – 2 reizes mēnesī;

9.2. daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās – 2 reizes nedēļā;
9.3. nekustamajos īpašumos (ēkās vai telpu grupās) ar galveno lietošanas veidu –
komercdarbība – 1 reizi nedēļā;
9.4. ja nekustamā īpašuma lietošanai ir sezonāls raksturs (vasarnīca, dārza māja,
u.tml.) – 3 reizes gadā, saskaņā ar atkritumu radītāja noteiktu un ar
atkritumu apsaimniekotāju saskaņotu laika grafiku;
9.5. ja nekustamais īpašums tiek izmantots sezonāla rakstura komercdarbībai – 1
reizi nedēļā pavasara–vasaras sezonas laikā.“
6.

Papildināt 11.1. apakšpunktu aiz vārda “iepirkuma” ar vārdiem “vai publisko un privātās
partnerības”.

7.

Izteikt Noteikumu 12. punktu šādā redakcijā:
“12. Atkritumu radītāju pienākumi:
12.1. iekļauties atkritumu apsaimniekošanas sistēmā, noslēdzot sadzīves
atkritumu apsaimniekošanas līgumu ar pašvaldības izvēlēto atkritumu
apsaimniekotāju, noslēdzot līgumu par sadzīves atkritumu izvešanu ar
atkritumu apsaimniekotāju ne vēlāk kā 1 mēnesi pēc nekustamā īpašuma
pārņemšanas īpašumā vai valdījumā;
12.2. piedalīties atkritumu apsaimniekošanā, ievērojot šos noteikumus un citus
normatīvos aktus par atkritumu apsaimniekošanu;
12.3. iesaistīties dalītas atkritumu savākšanas sistēmā un izmantot tam
paredzētos konteinerus;
12.4. nodrošināt, ka nešķirotie sadzīves atkritumi pirms ievietošanas atkritumu
konteineros ir ievietoti aizsietos atkritumu maisos, turklāt asie priekšmeti ir
ievietoti tā, lai pēc iespējas samazinātu ietekmi uz iedzīvotāju veselību, kā
arī neradītu bojājumus atkritumu savākšanas, pārvadāšanas un šķirošanas
iekārtām;
12.5. sezonāla rakstura lietošanas nekustamā īpašuma, vasarnīcas vai dārza
mājas īpašniekam, valdītājam, lietotājam vai viņa pilnvarotai personai,
noslēgt līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju, kā arī segt visus izdevumus,
kas saistīti ar viņa radīto sadzīves un bīstamo atkritumu apsaimniekošanu.
Līgumā iespējams paredzēt sezonālajam raksturam atbilstošu atkritumu
izvešanas biežumu saskaņā ar grafiku, bet ne retāk kā noteikts šo
noteikumu 9.4.apakšpunktā;
12.6. nepieciešamības gadījumā veikt izmaiņas šo noteikumu 12.1. punktā
minētajā līgumā, nodrošinot sistemātisku atkritumu izvešanu un nepieļaujot
atkritumu uzkrāšanos pie konteineriem, bet ne retāk kā šo noteikumu
9.punktā minētajos termiņos;
12.7. samaksāt šajos noteikumos paredzētos maksājumus, tajā skaitā:
12.7.1. atkritumu radītājs, kas izmanto konteinerus, norēķinās ar atkritumu
apsaimniekotāju par atkritumu izvešanu saskaņā ar līgumu par
sadzīves atkritumu apsaimniekošanu;
12.7.2. atkritumu radītājs, kas izmanto maisus, norēķinās ar atkritumu
apsaimniekotāju par atkritumu izvešanu priekšapmaksas veidā,
iegādājoties maisus 1 reizi 4 mēnešos vai par vasaras sezonu saskaņā
ar līgumu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu. Ja atkritumu
radītājs nepilda šo pienākumu, tas zaudē iespēju atkritumu
savākšanai izmantot maisus;
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12.8. nešķirotos atkritumus ievietot tikai tajā atkritumu konteinerā, kas līgumā
ar atkritumu apsaimniekotāju paredzēts konkrētā nekustamā īpašuma
apkalpošanai;
12.9. nodrošināt atsevišķu atkritumu veidu (piemēram, lielgabarīta atkritumu)
nogādāšanu šķiroto atkritumu savākšanas laukumā, pārstrādes vietās vai
sadzīves atkritumu poligonā ar savu transportu vai izmantojot atkritumu
apsaimniekotāja pakalpojumus;
12.10. nodrošināt konteineru novietošanas vietu vai maisu novietošanu to
aizvešanai ar atkritumu apsaimniekotāju vai pašvaldību saskaņotā vietā,
kā arī specializētā transportlīdzekļa brīvu piekļuvi konteineriem vai
maisiem. Ja tas nav iespējams, tad atkritumu apsaimniekotājs līgumā ar
atkritumu radītāju nosaka citus atkritumu savākšanas paņēmienus maisu
savākšanai no konkrētas vietas, saskaņojot ar pašvaldību.
8.

Aizstāt 19. punktā vārdu “līgumus” ar vārdu “līgumu” un vārdu “apsaimniekotājiem” ar
vārdu “apsaimniekotāju”.

9.

Aizstāt 20.9. apakšpunktā vārdu “koplietošanas” ar vārdu “publiski pieejamos”.

10. Izteikt 21. punktu šādā redakcijā:
“21. Atkritumu radītājiem aizliegts:
21.1. veikt atkritumu apsaimniekošanu bez konteineriem vai maisiem, kā arī
izvietot atkritumus ārpus atkritumu konteineriem vai parastos maisos;
21.2. novietot atkritumus vietās, kur to savākšana vai apglabāšana nav atļauta;
21.3. novietot konteinerus, maisus uz gājēju ietves vai braucamās daļas, izņemot
ielas, kur konteineri vai maisi netraucē satiksmi vai gājēju plūsmu, kā arī
vietās, kur tas ir vienīgais iespējamais risinājums;
21.4. ievietot atkritumu urnās, konteineros un maisos degošus, viegli
uzliesmojošus un eksplozīvus priekšmetus, šķidrus atkritumus, infekcijas
slimības izraisošus atkritumus, lielgabarīta atkritumus, būvniecības un
būvju nojaukšanas atkritumus, ielu smiltis, bioloģiskos atkritumus un
sadzīvē radušos bīstamos atkritumus, vai kā citādi bojāt vai iznīcināt
atkritumu urnas un konteinerus;
21.5. iesaldēt vai sadedzināt atkritumus atkritumu urnās, konteineros un maisos;
21.6. ievietot nešķirotus atkritumus dalītās savākšanas konteineros vai speciāli
dalīti vāktajiem atkritumiem paredzētajos maisos;
21.7. ievietot nešķirotos atkritumus citu atkritumu radītāju konteineros;
21.8. jebkādā veidā bojāt atkritumu konteinerus”.
10. Izteikt 24. punktu šādā redakcijā:
“24. Dalīti tiek savākti rašanās vietā sašķirotie, otrreiz izmantojamie un
pārstrādājamie sadzīves atkritumi (piemēram, papīrs, stikls, plastmasa, metāls,
bioloģiskie atkritumi.”
11. Papildināt 34. punktu ar vārdu “konteineru” pirms vārda “novietnes”.

Domes priekšsēdētājs

M.Sprindžuks
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PASKAIDROJUMA RAKSTS
Ādažu novadā
Ādažu novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.25/2018
„Grozījumi Ādažu novada domes 2018.gada 29.maija saistošajos noteikumos Nr.15/2018„Par
sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Ādažu novadā”
Paskaidrojuma raksta sadaļas
1. Īss projekta satura izklāsts

Norādāmā informācija
1.1. Grozījumi saistošajos noteikumos Nr. 15/2018
“Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Ādažu
novadā” (turpmāk – Noteikumi) izdoti saskaņā
ar Atkritumu
apsaimniekošanas
likuma 8.panta pirmās daļas 3.punktu.

2. Projekta nepieciešamības pamatojums

1.2. Grozījumu mērķis – precizēt atsevišķus
Noteikumu punktus pēc VARAM atzinuma.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi Noteikumu
īstenošanas
finansiālās
ietekmes
uz pašvaldības budžetu
prognoze uz pašvaldības budžetu nav prognozēta.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi 4.1. Noteikumu mērķgrupa, uz kuru attiecināms
uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības
saistošo noteikumu tiesiskais regulējums, ir Ādažu
teritorijā
novada administratīvās teritorijas atkritumu radītāji
vai valdītāji, kuru īpašumā, valdījumā vai lietojumā
ir
nekustamais
īpašums,
un
atkritumu
apsaimniekotājs, ar kuru pašvaldībai noslēgts līgums
par atkritumu apsaimniekošanu.
4.2. Noteikumu tiesiskais regulējums labvēlīgi
ietekmēs
sabiedrību,
nosakot
atkritumu
apsaimniekošanas kārtību, kā rezultātā tiks aizsargāta
vide, cilvēku dzīvība un veselība.
5. Informācija par administratīvajām
5.1. Institūcija, kurā privātpersona var vērties
procedūrām
Noteikumu piemērošanā ir Ādažu novada dome.
5.2. Noteikumu izpilde neietekmēs tās institūcijas
funkcijas un uzdevumus, kura nodrošinās Noteikumu
izpildi.
6. Informācija par konsultācijām ar
Nav attiecināms.
privātpersonām

Domes priekšsēdētājs

M.Sprindžuks
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