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Mērsraga novada Mērsragā
2019. gada 17. septembrī

Saistošie noteikumi Nr.7/2019
APSTIPRINĀTI
ar Mērsraga novada Domes
2019. gada 17. septembra lēmumu
Nr.95 (protokols Nr.14, 9.punkts)

„Grozījumi 2011. gada 15. novembra saistošajos noteikumos Nr.26/2011
„Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu
Mērsraga novadā””
Izdoti
saskaņā
ar
Atkritumu
apsaimniekošanas likuma 8. panta
pirmās daļas 3.punktu,
likuma „Par pašvaldībām” 41. panta
pirmās daļas 1.punktu.

1. Izdarīt Mērsraga novada domes saistošajos noteikumos “Par sadzīves atkritumu
apsaimniekošanu Mērsraga novada pašvaldībā” (turpmāk-Noteikumi), kas apstiprināti ar
Mērsraga novada Domes 2011.gada 15.novembra lēmumu Nr.2.2, (protokola Nr.18), šādus
grozījumus:
1.1.
Papildināt Noteikumus ar 5.1. punktu šādā redakcijā:
„5.1.Atkritumu apsaimniekošanas zonā sadzīves atkritumus apsaimnieko 1 (viens)
atkritumu apsaimniekotājs.”
1.2.
Papildināt Noteikumus ar 5.2. punktu šādā redakcijā:
„5.2. Atkritumu apsaimniekotāja pienākums ir noslēgt līgumus ar atkritumu radītājiem
par atkritumu apsaimniekošanu.”
1.3.

Papildināt Noteikumus ar 7.1. punktu un apakšpunktiem no 7.1.1. līdz 7.1.4.
šādā redakcijā:
„71. Atkritumu savākšanas sistēmu novada teritorijā veido:
71.1.noslēgtais līgums starp pašvaldību un atkritumu apsaimniekotāju, kurš veic
sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu un uzglabāšanu novada
administratīvajā teritorijā;
71.2. atkritumu radītāja noslēgtais līgums ar atkritumu apsaimniekotāju par sadzīves
vai sadzīves un dalīti vākto atkritumu apsaimniekošanu;
71.3. atkritumu nogādāšana speciāli izveidotajos dalīto atkritumu savākšanas punktos
vai laukumos, ko veic atkritumu sākotnējais radītājs, sadzīves atkritumu savākšana (tai skaitā

arī atkritumu dalītā savākšana), sadzīves atkritumu pārvadāšana, pārkraušana, šķirošana,
uzglabāšana un savākto sadzīves atkritumu, kuri nav izmantojami reģenerācijai vai atkārtotai
izmantošanai, apglabāšana sadzīves atkritumu poligonā;
71.4. citu ar atkritumu apsaimniekošanu saistītu funkciju izpilde,atbilstoši
noteikumiem un atkritumu apsaimniekošanas jomu regulējošiem normatīvajiem aktiem.”
1.4. Papildināt Noteikumus ar 39.21.punktu šādā redakcijā:
„39.21. izmantojot nešķiroto atkritumu tvertnes ar tilpumu no 120 līdz 1100 litri.”
1.5. Papildināt Noteikumu 39.3.punktu pēc vārda „maisus” ar vārdiem „(tilpums 60
litri).”
1.6. Izteikt 43.punktu jaunā redakcijā:
43. „Nodrošināt savākto sadzīves atkritumu izvešanu atbilstoši starp atkritumu
apsaimniekotāju un nekustamā īpašuma īpašniekum valdītāju vai lietotāju noslēgtā līguma
noteikumiem, bet ne retāk kā:
43.1.individuālās dzīvojamās mājās – vismaz 1 (vienu) reizi trijos mēnešos; ja
bioloģiski noārdāmie atkritumi netiek apsaimniekoti, t.i.kompostēti to rašanās vietā vai šķiroti
un savākti atsevišķi, un iedzīvotāji nepiedalās atkritumu dalītā vākšanā un šķirošanā, tad
atkritumu izvešanas biežums ir ne retāk kā 1(vienu) reizi mēnesī;
43.2.individuālās dzīvojamās mājās – 4 (četras) reizes gadā, ja attiecīgajā
individuālajā dzīvojamā mājā faktiski dzīvo tikai viens vai divi pensionāri (to fiksē atkritumu
apsaimniekotājs uz atkritumu apsaimniekošanas līguma noslēgšanas brīdi, dzīvojošo
pensionāru skaits var tikt koriģēts līguma izpildes laikā), ar nosacījumu, ja bioloģiski
noārdāmie atkritumi tiek apsaimniekoti, tas ir, kompostēti to rašanās vietā, vai šķiroti un
savākti atsevišķi, kā arī pārējie atkritumi tiek šķiroti un savākti dalīti, atbilstoši saistošo
noteikumu IX.nodaļā noteiktajam;
43.3.daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās 1(vienu) reizi nedēļā;
43.4.ja atkritumu radītājs ir saimnieciskās darbības (uzņēmējdarbības) veicējs – 1
(vienu) reizi mēnesī, ja sadzīves atkritumi nesatur bioloģiskos atkritumus, ja sadzīves
atkritumi satur bioloģiskos atkritumus, tad 1 (vienu) reizi nedēļā;
43.5.ja nekustamā īpašuma lietošanai ir sezonāls raksturs, tad atkritumu radītājs,
valdītājs vai nekustamā īpašuma īpašnieks informē atkritumu apsaimniekotāju un saskaņo
atbilstošu atkritumu izvešanas grafiku.”
1.10. Izteikt Noteikumu 46.1.punktu šādā redakcijā:
„46.1. šķirošanas konteiners „IGLOO”, zaļā krāsā, zvana tipa ar apaļu atveri-stikla
atkritumi;”
1.11. Izteikt Noteikumu 46.2.punktu šādā redakcijā:
„46.2. šķirošanas konteiners „IGLOO”, dzeltenā krāsā, zvana tipa ar apaļu vai
taisnstūrveida atveri – PET-pudeles, metāla atkritumi, papīra un kartona atkritumi;”
1.12. Papildināt Noteikumus ar 46.3.punktu šādā redakcijā:
„46.3. šķirošanas konteiners/metāla režģis ar apaļu atveri – plastmasas atkritumi,
PET-pudeles, metāla atkritumi.”
2. Saistošie noteikumi publicējami, un tie stājas spēkā likuma „Par pašvaldībām” 45. pantā
noteiktajā kārtībā.
Mērsraga novada Domes
priekšsēdētājs

Roberts Šiliņš
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PASKAIDROJUMA RAKSTS
Par Mērsraga novada domes 2019.gada 17.septembra saistošajiem noteikumiem
Nr.7/2019 „Grozījumi Mērsraga novada domes 2011.gada 15.novembra saistošajos
noteikumos Nr.26/2011 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Mērsraga novadā” ”.

Sadaļas nosaukums

Sadaļas paskaidrojums

1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

Pašvaldība saistošos noteikumus Nr. 26 /2011"Par sadzīves
atkritumu apsaimniekošanu Mērsraga novadā " pieņēma
2011. gadā, ņemot vērā tā brīža normatīvo regulējumu
Atkritumu apsaimniekošanas likumā. Ņemot vērā, ka
Mērsraga novadā mainījies atkritumu apsaimniekotājs,
saistošo noteikumu projektā tiek precizēti punkti, kas regulē
atkritumu apsaimniekotāja apsaimniekošanas sistēmas
faktisko izpildi.

2. Īss projekta satura izklāsts

Ar saistošo noteikumu grozījumiem tiek precizēti Mērsraga
novada domes 2011. gada 15. novembra saistošo noteikumu
Nr.26/2011 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu
Mērsraga novadā” 7.punktā noteiktie kritēriji, par to, kas
veido atkritumu savākšanas sistēmu administratīvajā teritorijā,
atkritumu savākšanas sistēmas veidojošus elementus un
atkritumu izvešanas biežums, tiek precizēts nešķiroto sadzīves
atkritumu izvešanas periodiskums.
Papildus, saistībā ar atkritumu dalītās savākšanas sistēmas
izveidi un uzturēšanu, noteikumos tiek precizēta informācija
par atkritumu dalītās savākšanas sistēmu un tās principiem
nolūkā informēt sabiedrību, lai atkritumu apsaimniekošanas
sistēma kopumā kļūtu vēl efektīvāka.

3. Informācija par plānoto projekta
ietekmi uz pašvaldības budžetu

Nav attiecināms.

4. Informācija par plānoto projekta
ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā

Nav attiecināms.

5. Informācija par administratīvajām
procedūrām

Nav attiecināms.

6. Informācija par konsultācijām ar
privātpersonām

Nav attiecināms.

Mērsraga novada domes
priekšsēdētājs
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