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SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR. 13
Apstiprināti ar Mālpils novada domes
2011.gada 30.novembra sēdes lēmumu Nr.13/5

Grozījumi 2011.gada 28.septembra saistošajos noteikumos Nr. 11
„Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Mālpils novadā”
Izdoti saskaņā ar LR likuma "Par pašvaldībām"
43. panta pirmās daļas 13. punktu un
„Atkritumu apsaimniekošanas likuma”
8.panta pirmās daļas 3.punktu

Izdarīt Mālpils novada domes 2011. gada 28. septembra saistošajos
noteikumos Nr.11 Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Mālpils novadā
šādus grozījumus:
1.izteikt 1. nodaļā lietotos terminus šādā redakcijā:
„Atkritumu apsaimniekošana – atkritumu savākšana, uzglabāšana,
pārvadāšana, reģenerācija un apglabāšana (tai skaitā sadedzināšana sadzīves
atkritumu sadedzināšanas iekārtās), šo darbību pārraudzība, atkritumu
apglabāšanas vietu aprūpe pēc to slēgšanas, kā arī tirdzniecība ar atkritumiem
un starpniecība atkritumu apsaimniekošanā.”
„Atkritumu apsaimniekotājs – komersants, arī atkritumu tirgotājs un atkritumu
apsaimniekošanas starpnieks, kurš saņēmusi atļauju LR normatīvajos aktos
noteiktajā kārtībā un noslēgusi līgumu ar Mālpils novada domi par sadzīves
atkritumu apsaimniekošanu Mālpils novada administratīvajā teritorijā.”
„Atkritumu dalītā savākšana – atkritumu savākšana, atsevišķi nodalot
atkritumus pēc to veida un īpašībām, lai veicinātu atkritumu sagatavošanu
reģenerācijai vai apglabāšanai, kā arī reģenerāciju.”
2. Svītrot 1. nodaļā lietotos terminus:
„Mājsaimniecības atkritumi” un „inertie atkritumi.”
3.Izteikt 2.3.3. apakšpunktu šādā redakcijā:
„Veicināt atkritumu apglabāšanu tādā veidā, lai netiktu apdraudēta vide, cilvēku
dzīvība un veselība Mālpils novada administratīvajā teritorijā.”
4. Izteikt 2.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

„Mālpils novada teritorija atkritumu apsaimniekošanas izpratnē ir vienota
nedalāma zona. Pašvaldības teritorijā radītos sadzīves atkritumus nogādā to
pārstrādātājam vai ved uz reģionālo sadzīves atkritumu poligonu „Getliņi” Stopiņu
novadā.”
5. Svītrot 3.1.3. apakšpunktu.
6.Izteikt 3.2.1. apakšpunktu šādā redakcijā
„Pēc saskaņošanas ar pašvaldību un atkritumu apsaimniekotāju, ierāda
atkritumu tvertņu laukumus, kas paredzēti Atkritumu savākšanai, nodrošina tajos
kārtību, kā arī Atkritumu tvertņu iztukšošanas dienās nodrošina specializētajiem
transportlīdzekļiem jebkurā laikā ērtu piekļuvi minētajām tvertnēm.”
7. izteikt 3.4. apakšpunktu šādā redakcijā :
„Publisko pasākumu organizētājam ir jānodrošina atkritumu apsaimniekotāja
pakalpojumi un atkritumu savākšanu attiecīgajā teritorijā 3(trīs) stundu laikā pēc
pasākuma noslēguma, Atkritumu apsaimniekošanas līgumu slēdzot ar Mālpils
novada domes izraudzīto atkritumu apsaimniekotāju.”
8. Izteikt 4.3.9 apakšpunktu šādā redakcijā:
„Atbilstoši normatīvo aktu prasībām apsaimniekot pašvaldības noteikto sadzīves
atkritumu laukumu un punktu.”
9. papildināt 4.3.punktu ar 4.3.11. apakšpunktu šādā :
„4.3.11. Atbilstoši saskaņotiem grafikiem nodrošināt sadzīves atkritumu tvertņu
iztukšošanu un sadzīves atkritumu izvešanu no atkritumu tvertņu laukumiem,
nodrošinot tajos tīrību; ciemos ne retāk kā 1(vienu) reizi mēnesī, pārējā novadā
teritorijā ne retāk kā 1 (vienu) reizi divos mēnešos.”
10.Aizstāt 5.6. punktā vārdu „apsaimniekošana” ar vārdu „apglabāšana.”

Šie saistošie noteikumi stājas spēkā ar 2012.gada 1. janvāri.
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