Grozījumi Rīgas domes saistošajos noteikumos nr. 87, Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Rīgas pilsētā
Nr.
p.k.
1.

Saistošo
noteikumu
punkts
1.1

Esošā redakcija

Ieteiktie
labojumi

Atbalstītā redakcija

1.1. sadzīves atkritumu
(turpmāk – atkritumi),
tajā skaitā sadzīvē
radušos bīstamo
atkritumu,
apsaimniekošanu Rīgas
pilsētas administratīvajā
teritorijā, lai aizsargātu
vidi, cilvēku dzīvību un
veselību, nodrošinātu
atkritumu dalītu
savākšanu un
reģenerāciju, kā arī
veicinātu atkritumu
rašanās samazināšanu,
dabas resursu efektīvu
izmantošanu, atkārtoti
lietojamu materiālu
atgriešanu apritē un
apglabājamo atkritumu
apjoma samazināšanu;

Papildināt punkta
redakciju ar “un
mājsaimniecībās
radušos
būvniecības
atkritumu”

sadzīves atkritumu (turpmāk –
atkritumi), tajā skaitā sadzīvē
radušos bīstamo un
mājsaimniecībās radušos
būvniecības atkritumu,
apsaimniekošanu Rīgas pilsētas
administratīvajā teritorijā, lai
aizsargātu vidi, cilvēku dzīvību
un veselību, nodrošinātu
atkritumu dalītu savākšanu un
reģenerāciju, kā arī veicinātu
atkritumu rašanās samazināšanu,
dabas resursu efektīvu
izmantošanu, atkārtoti lietojamu
materiālu atgriešanu apritē un
apglabājamo atkritumu apjoma
samazināšanu;

Komentāri
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2.

2.

Saistošajos noteikumos
lietotie termini.

Papildināt
terminus ar
vairākiem
terminiem.

Atkritumu apsaimniekotājs komersants, arī atkritumu
tirgotājs un atkritumu
apsaimniekošanas starpnieks,
kurš ir saņēmis attiecīgu atļauju
atkritumu apsaimniekošanai šajā
likumā vai normatīvajos aktos
par piesārņojumu noteiktajā
kārtībā;
Atkritumu apsaimniekošanas
zona - sadzīves atkritumu
apsaimniekošanas teritorija, kurā
atkritumu apsaimniekošanas
pakalpojumus nodrošina
Atkritumu apsaimniekošanas
likuma 18. panta pirmās daļas
kārtībā izvēlēts atkritumu
apsaimniekotājs;
Sadzīves atkritumi - nešķiroti
atkritumi un dalīti savākti
atkritumi no mājsaimniecībām,
tai skaitā papīrs un kartons,
stikls, metāli, plastmasa,
bioloģiskie atkritumi, koksne,
tekstilmateriāli, iepakojums,
elektrisko un elektronisko
iekārtu atkritumi, bateriju un
akumulatoru atkritumi, liela
izmēra atkritumi, tostarp matrači
un mēbeles, kā arī nešķiroti
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atkritumi un no citiem avotiem
dalīti savākti atkritumi, kuru
īpašības un sastāvs ir līdzīgs
atkritumiem no
mājsaimniecībām. Par sadzīves
atkritumiem neuzskata
atkritumus no ražošanas,
lauksaimniecības,
mežsaimniecības,
zivsaimniecības, septiskajām
tvertnēm un notekūdeņu
kanalizācijas tīkla un attīrīšanas,
tai skaitā notekūdeņu dūņas,
nolietotus transportlīdzekļus vai
būvdarbos un būvju nojaukšanas
procesā radušos atkritumus;
Mājsaimniecībā radušies
būvniecības atkritumi atkritumi, kas rodas
mājsaimniecības remonta un
būvniecības darbos.
Bīstamie atkritumi - atkritumi,
kuriem piemīt viena vai vairākas
īpašības, kas padara tos
bīstamus;
Bioloģiski noārdāmi atkritumi bioloģiski noārdāmi dārzu un
parku atkritumi, mājsaimniecību,
biroju, sabiedriskās ēdināšanas
iestāžu (restorānu, ēdnīcu u. c.),
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vairumtirdzniecības un
mazumtirdzniecības vietu
pārtikas un virtuves atkritumi un
citi tiem pielīdzināmi pārtikas
rūpniecības uzņēmumu
atkritumi;
Šķiroto atkritumu laukums speciāli aprīkota iežogota vieta,
kur savāc un īslaicīgi uzglabā
dažādu veidu atkritumus pirms
to turpmākās transportēšanas.
Atkritumu dalītās savākšanas
punkts - speciāli aprīkota vieta,
kur konteineros dalīti savāc un
īslaicīgi uzglabā dažādu veidu
sadzīves atkritumus pirms to
pārvadāšanas.
Iepakojuma un makulatūras
konteiners - konteiners kurā
drīkst ievietot tīru, sausu un bez
pārtikas atliekām piemaisītus
otrreiz pārstrādājamus
plastmasas, papīra un metāla
iepakojumus un makulatūru
Stikla konteiners – konteiners
kurā drīkst ievietot izskalotas un
tīras pudeles un burkas;
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3.

3.3.

veicināt atkritumu
apsaimniekošanu, tajā
skaitā novērst atkritumu
rašanās cēloņus,
samazināt radīto
atkritumu daudzumu
(apjomu) un bīstamību,
sekmēt atkritumu
sagatavošanu atkārtotai
izmantošanai, pienācīgi
sagatavotu atkritumu
atkārtotu izmantošanu,
atkritumu pārstrādi,
atkritumu reģenerāciju
citos veidos, piemēram,
iegūstot enerģiju, kā arī
atkritumu apglabāšanu
tādā veidā, lai netiktu
apdraudēta vide, cilvēku
dzīvība un veselība.

Papildināt punkta
redakciju ar
“ievērojot
atkritumu
apsaimniekošanas
hierarhiju”

veicināt atkritumu
apsaimniekošanu ievērojot
atkritumu apsaimniekošanas
hierarhiju, tajā skaitā novērst
atkritumu rašanās cēloņus,
samazināt radīto atkritumu
daudzumu (apjomu) un
bīstamību, sekmēt atkritumu
sagatavošanu atkārtotai
izmantošanai, pienācīgi
sagatavotu atkritumu atkārtotu
izmantošanu, atkritumu
pārstrādi, atkritumu reģenerāciju
citos veidos, piemēram, iegūstot
enerģiju, kā arī atkritumu
apglabāšanu tādā veidā, lai
netiktu apdraudēta vide, cilvēku
dzīvība un veselība.
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4.

6.

5.

7.3.

Atkritumu poligona
"Getliņi"
apsaimniekotājs vienu
reizi ceturksnī iesniedz
Rīgas domes Mājokļu un
vides departamentam
normatīvajos aktos par
kārtību, kādā sniedzama
informācija par savākto,
reģenerācijai nodoto,
atkritumu poligonā
"Getliņi" nodoto un
atkritumu poligonā
"Getliņi" apglabāto
sadzīves atkritumu
masu, noteikto
informāciju par
atkritumu poligonā
"Getliņi" ievestajiem
bīstamajiem
atkritumiem.
nešķiroto atkritumu
konteineru novietnes vai
pazemes (iebūvējamo)
konteineru laukumus, arī
ēkām ar stāvvadiem;

Grozīt un labot
punkta
gramatisko
struktūru

Atkritumu poligona "Getliņi"
apsaimniekotājs vienu reizi
ceturksnī iesniedz Rīgas domes
Mājokļu un vides
departamentam normatīvajos
aktos noteikto informāciju par
ievesto atkritumu daudzumu
poligonā "Getliņi" un vienu reizi
gadā informāciju par atkritumu
poligonā "Getliņi" pieņemto,
reģenerēto un apglabāto sadzīves
atkritumu masu.

Sakarā ar
stāvvadu slēgšanu
no punkta
redakcijas
izslēdzami vārdi
“arī ēkām ar
stāvvadiem”;

nešķiroto atkritumu konteineru
novietnes vai pazemes
(iebūvējamo) konteineru
laukumus;
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6.

-

-

Papildināt ar
jaunu punktu Nr.
8.1

7.

9.

Nekustamā īpašuma
lietotājs, valdītājs,
īpašnieks,
apsaimniekotājs vai
pilnvarotā persona
nepieciešamības
gadījumā ierosina
izmaiņas saistošo
noteikumu 8.punktā
minētajā līgumā,
palielinot atkritumu
izvešanas biežumu, lai
pie atkritumu
konteineriem neveidotos
atkritumu kaudzes.

Papildināt punkta
redakciju ar
“pieprasot
papildus
konteinerus”,

Iepakojuma un makulatūras un
stikla atkritumu izvešanu jāveic
ne retāk kā vienu reizi trīs
mēnešos
Nekustamā īpašuma lietotājs,
valdītājs, īpašnieks,
apsaimniekotājs vai pilnvarotā
persona nepieciešamības
gadījumā ierosina izmaiņas
saistošo noteikumu 8.punktā
minētajā līgumā, palielinot
atkritumu izvešanas biežumu vai
pieprasot papildus konteinerus,
lai pie atkritumu konteineriem
neveidotos atkritumu kaudzes.
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8.

10.

Ja nekustamā īpašuma
lietošanai ir sezonāls
raksturs, nekustamā
īpašuma īpašnieks,
valdītājs, lietotājs vai
viņa pilnvarota persona
informē par to atkritumu
apsaimniekotāju, un
nekustamā īpašuma
īpašnieks, valdītājs,
lietotājs vai viņa
pilnvarota persona
saistošo noteikumu
8.punktā minētā līguma
ietvaros vienojas ar
atkritumu
apsaimniekotāju par
radītajam atkritumu
daudzumam atbilstošu
atkritumu izvešanas
grafiku, bet ne retāk kā
8.1.apakšpunktā noteikto
atkritumu izvešanas
biežumu visas
nekustamā īpašuma
sezonālās lietošanas
laikā.

Papildināt punkta
redakciju ar “no
01.05 līdz
30.09.”,

Ja nekustamā īpašuma lietošanai
ir sezonāls raksturs, nekustamā
īpašuma īpašnieks, valdītājs,
lietotājs vai viņa pilnvarota
persona informē par to atkritumu
apsaimniekotāju, un nekustamā
īpašuma īpašnieks, valdītājs,
lietotājs vai viņa pilnvarota
persona saistošo noteikumu
8.punktā minētā līguma ietvaros
vienojas ar atkritumu
apsaimniekotāju par radītajam
atkritumu daudzumam atbilstošu
atkritumu izvešanas grafiku, bet
ne retāk kā 8.1.apakšpunktā
noteikto atkritumu izvešanas
biežumu visas nekustamā
īpašuma sezonālās lietošanas
laikā no 01.05 līdz 30.09.
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9.

11.

Atkritumu
apsaimniekotājs
samazina saistošo
noteikumu 8.1.–
8.4.apakšpunktā noteikto
sadzīves nešķiroto
atkritumu izvešanas no
nekustamā īpašuma
biežumu, nosakot
divreiz mazāku
atkritumu izvešanas
biežumu attiecībā pret
8.1.–8.4.apakšpunktā
norādīto, ja klients
iesaistās dalītās
atkritumu savākšanas
sistēmā, nodrošinot, ka
īpašumā radītie atkritumi
(bioloģiski noārdāmie
atkritumi, plastmasa,
papīrs, metāla
iepakojums) saskaņā ar
saistošo noteikumu
prasībām tiek savākti
dalīti vai kompostēti
25.10.apakšpunktā
noteiktajā kārtībā.

Papildināt punkta
redakciju ar “un
stikla
iepakojums”,

Atkritumu apsaimniekotājs
samazina saistošo noteikumu
8.1.–8.4.apakšpunktā noteikto
sadzīves nešķiroto atkritumu
izvešanas no nekustamā īpašuma
biežumu, nosakot divreiz
mazāku atkritumu izvešanas
biežumu attiecībā pret 8.1.–
8.4.apakšpunktā norādīto, ja
klients iesaistās dalītās atkritumu
savākšanas sistēmā, nodrošinot,
ka īpašumā radītie atkritumi
(bioloģiski noārdāmie atkritumi,
plastmasa, papīrs, metāla un
stikla iepakojums) saskaņā ar
saistošo noteikumu prasībām
tiek savākti dalīti vai kompostēti
25.10.apakšpunktā noteiktajā
kārtībā.
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10.

13.3.

11.

-

sadarbojoties ar
atkritumu
apsaimniekotāju,
informē atkritumu
radītājus par izmaiņām
un aktualitātēm
atkritumu
apsaimniekošanā
normatīvajos aktos
noteiktajā kārtībā.
-

Papildināt punkta
redakciju ar
“daudzdzīvokļu
dzīvojamo māju
apsaimniekotājie
m un atkritumu
poligonu”

sadarbojoties ar atkritumu
apsaimniekotājiem,
daudzdzīvokļu dzīvojamo māju
apsaimniekotājiem un reģionālo
atkritumu poligonu, informē
atkritumu radītājus par izmaiņām
un aktualitātēm atkritumu
apsaimniekošanā normatīvajos
aktos noteiktajā kārtībā.

Papildināt ar
jaunu punktu Nr.
17.5.

pēc atkritumu ievietošanas tam
paredzētajos atkritumu
konteineros obligāti jāaizver
atkritumu konteinera vāks
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12.

23.

Asie priekšmeti
atkritumu konteineros ir
jāievieto tā, lai pēc
iespējas samazinātu
ietekmi uz iedzīvotāju
veselību, kā arī netiktu
bojātas atkritumu
savākšanas,
pārvadāšanas un
šķirošanas iekārtas.
Atkritumi konteinerā
jāievieto tā, lai būtu
iespējams aizvērt
konteinera vāku.

Papildināt punkta
redakciju ar “Ja
atkritumu
konteiners ir
pārpildīts par
vairāk nekā 15%
no atkritumu
konteinera
tilpuma un/vai pie
atkrituma
konteinera ir
novietoti papildus
atkritumi, tad
atkritumu
apsaimniekotājs
veic foto
fiksāciju, nosaka
konstatēto
papildus apjomu,
savāc visus
papildus apjoma
atkritumus un
piemēro maksu
par papildus
savāktajiem
atkritumiem”

Asie priekšmeti atkritumu
konteineros ir jāievieto tā, lai pēc
iespējas samazinātu ietekmi uz
iedzīvotāju veselību, kā arī
netiktu bojātas atkritumu
savākšanas, pārvadāšanas un
šķirošanas iekārtas. Atkritumi
konteinerā jāievieto tā, lai būtu
iespējams aizvērt konteinera
vāku. Ja atkritumu konteiners ir
pārpildīts par vairāk nekā 15%
no atkritumu konteinera tilpuma
un/vai pie atkrituma konteinera
ir novietoti papildus atkritumi,
tad atkritumu apsaimniekotājs
veic foto fiksāciju, nosaka
konstatēto papildus apjomu,
savāc visus papildus apjoma
atkritumus un piemēro maksu
par papildus savāktajiem
atkritumiem.
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13.

25.4.

ja nav iespējams
nodrošināt specializētā
transportlīdzekļa
piekļūšanu atkritumu
konteineru novietošanas
vietās novietotajiem
atkritumu konteineriem,
dienās, kad tiek veikta
atkritumu savākšana,
atkritumu konteineri no
atkritumu konteineru
novietošanas vietām
jāpārvieto
specializētajam
transportlīdzeklim
pieejamā vietā, kur
netiek traucēta gājēju un
transportlīdzekļu
satiksme, kā arī
jānodrošina, lai pēc
atkritumu izvešanas
konteineri tiktu novietoti
atpakaļ to pastāvīgajās
atrašanās vietās, vai arī
jāvienojas ar atkritumu
apsaimniekotāju par citu
kārtību, lai nodrošinātu
specializētā
transportlīdzekļa
piekļūšanu atkritumu
konteineriem;

Papildināt punkta
redakciju ar
“brīvi” un
“Gadījumos, kad
nav iespējams
nodrošināt
specializētā
transportlīdzekļa
piekļūšanu
atkritumu
konteineru
novietošanas
vietās,
novietotajiem
atkritumu
konteineriem
blakus esošo
nekustamā
īpašuma lietotāju,
valdītāju,
īpašnieku,
apsaimniekotāju
vai pilnvaroto
personu dēļ, tad
ar to jānoslēdz
savstarpēja
vienošanās par to,
kā tiks
nodrošināta
piekļūšana,
informējot par to

ja nav iespējams nodrošināt
brīvu specializētā
transportlīdzekļa piekļūšanu
atkritumu konteineru
novietošanas vietās
novietotajiem atkritumu
konteineriem, dienās, kad tiek
veikta atkritumu savākšana,
atkritumu konteineri no
atkritumu konteineru
novietošanas vietām jāpārvieto
specializētajam
transportlīdzeklim pieejamā
vietā, kur netiek traucēta gājēju
un transportlīdzekļu satiksme, kā
arī jānodrošina, lai pēc atkritumu
izvešanas konteineri tiktu
novietoti atpakaļ to pastāvīgajās
atrašanās vietās, vai arī
jāvienojas ar atkritumu
apsaimniekotāju par citu kārtību,
lai nodrošinātu specializētā
transportlīdzekļa piekļūšanu
atkritumu konteineriem.
Gadījumos, kad nav iespējams
nodrošināt specializētā
transportlīdzekļa piekļūšanu
atkritumu konteineru
novietošanas vietās,
novietotajiem atkritumu
konteineriem blakus esošo
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atkritumu
apsaimniekotāju
un Rīgas domes
Mājokļu un vides
departamentu”

14.

25.5.

15.

25.6.

ēkās, kur atkritumu
savākšanai tiek
izmantoti atkritumu
stāvvadi, nodrošināt šo
stāvvadu regulāru
apkopi, dezinfekciju un
atkritumu konteineru
telpu tīrību, pieejamību;
atkritumu uzglabāšanai
pie nekustamā īpašuma
izmantot tikai
noteiktajam atkritumu
veidam paredzētos
konteinerus;

nekustamā īpašuma lietotāju,
valdītāju, īpašnieku,
apsaimniekotāju vai pilnvaroto
personu dēļ, tad ar to jānoslēdz
savstarpēja vienošanās par to, kā
tiks nodrošināta piekļūšana,
informējot par to atkritumu
apsaimniekotāju un Rīgas domes
Mājokļu un vides departamentu;

Sakarā ar
stāvvadu slēgšanu
svītrot punktu.

Papildināt punkta
redakciju ar “un
sekot līdzi
konteineru, īpaši
dalīti vākto
atkritumu
konteineru
piepildes laikam
un attiecīgi
pielāgot izvešanas
biežumu”;

atkritumu uzglabāšanai pie
nekustamā īpašuma izmantot
tikai noteiktajam atkritumu
veidam paredzētos konteinerus
un sekot līdzi to, īpaši dalīti
vākto atkritumu konteineru,
piepildes laikam un attiecīgi
pielāgot izvešanas biežumu;
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16.

25.8.

būt atbildīgam par tā
nekustamajā īpašumā
radīto atkritumu
savākšanas, atkritumu
dalītās vākšanas
organizēšanu, informējot
un brīdinot atkritumu
radītājus par pieejamo
pakalpojumu;

Papildināt punkta
redakciju ar “un
regulāri (ne retāk
kā divas reizes
gadā) informēt
iedzīvotājus par
pareizu atkritumu
dalītu vākšanu un
apsaimniekošanu.

būt atbildīgam par tā
nekustamajā īpašumā radīto
atkritumu savākšanas, atkritumu
dalītās vākšanas organizēšanu,
informējot un brīdinot atkritumu
radītājus par pieejamo
pakalpojumu un regulāri (ne
retāk kā divas reizes gadā)
informēt iedzīvotājus par pareizu
atkritumu dalītu vākšanu un
apsaimniekošanu;
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17.

25.9.

nodrošināt liela izmēra
atkritumu izvešanu, par
šo atkritumu savākšanu
vienojoties atsevišķi. Ja
noslēgtais līgums ar
atkritumu
apsaimniekotāju paredz
regulāru šāda veida
atkritumu izvešanu,
persona atkritumus
novieto to savākšanas
vietā īsi pirms noteiktā
savākšanas laika un tādā
veidā, kā to paredz
atkritumu
apsaimniekotājs. Šī
punkta nosacījumi
piemērojami tiktāl,
ciktāl līguma, kas
noslēgts starp dzīvokļa
īpašuma īpašnieku un
daudzdzīvokļu
dzīvojamās mājas
apsaimniekotāju,
noteikumi neparedz
citādi;

Papildināt punkta
redakciju ar “ un
mājsaimniecībā
radušos
būvniecības
atkritumu” un
“informējot mājas
iedzīvotājus par
izvešanas kārtību
un nepieļaujot to
uzkrāšanos tam
neparedzētās
vietās, tajā skaitā
pie atkritumu
konteineriem”

nodrošināt liela izmēra atkritumu
un mājsaimniecībā radušos
būvniecības atkritumu izvešanu
par šo atkritumu savākšanu
vienojoties atsevišķi un
informējot mājas iedzīvotājus
par izvešanas kārtību un
nepieļaujot to uzkrāšanos tam
neparedzētās vietās, tajā skaitā
pie atkritumu konteineriem. Ja
noslēgtais līgums ar atkritumu
apsaimniekotāju paredz regulāru
šāda veida atkritumu izvešanu,
persona atkritumus novieto to
savākšanas vietā īsi pirms
noteiktā savākšanas laika un tādā
veidā, kā to paredz atkritumu
apsaimniekotājs. Šī punkta
nosacījumi piemērojami tiktāl,
ciktāl līguma, kas noslēgts starp
dzīvokļa īpašuma īpašnieku un
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas
apsaimniekotāju, noteikumi
neparedz citādi;
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18.

-

-

Papildināt ar
jaunu punktu Nr.
25.6.1

izvietot iepakojuma un
makulatūras konteinerus pie
mājām kurās ir vairāk nekā 5
dzīvokļi un pie kurām jau ir
izvietoti sadzīves atkritumu
konteineri

19.

-

-

Papildināt ar
jaunu punktu Nr.
25.6.2

20.

26.1.

21.

26.2.

22.

-

sadzīves atkritumu
tvertnes pietiekamā
daudzumā, rūpējoties, lai
tās tiktu savlaicīgi
iztukšotas un nebūtu
pārpildītas
pasākuma dalībniekiem
iespēju šķirot pasākuma
laikā radušos sadzīves
atkritumus, šim nolūkam
pasūtot attiecīgas
atkritumu tvertnes
atkritumu
apsaimniekotājam;
-

izvietot stikla konteinerus pie
mājām kurās ir vairāk nekā 10
dzīvokļi un pie kurām jau ir
izvietoti sadzīves atkritumu
konteineri
sadzīves atkritumu konteineru
pietiekamā daudzumā,
rūpējoties, lai tās tiktu savlaicīgi
iztukšotas un nebūtu pārpildītas

Mainīt vārdu
“tvertnes” uz
“konteinerus”

Labot redakciju
un mainīt vārdu
“tvertnes” uz
“konteinerus”

pasākuma dalībniekiem iespēju
šķirot pasākuma laikā radušos
sadzīves atkritumus, šim
nolūkam atkritumu
apsaimniekotājam pasūtot
attiecīgos atkritumu konteinerus;

Papildināt ar
jaunu punktu
Nr.26.4.

iespēju robežās novērst
vienreizlietojamo produktu
izmantošanu publiskajos
pasākumos
16

23.

30.3.

nodrošināt regulāru
atkritumu (nešķiroto un
dalīti savākto atkritumu,
arī liela izmēra
atkritumu,
mājsaimniecībā radīto
būvniecības un būvju
nojaukšanas atkritumu)
savākšanu no klientiem.
Atkritumu izvešanu
aizliegts veikt laikā no
plkst. 23.00–5.00,
izņemot gadījumus, kad
tehnisku apsvērumu vai
avārijas apstākļu dēļ nav
iespējams atkritumu
savākšanu veikt citā
laikā;

Papildināt punkta
redakciju ar
“saskaņā ar
noslēgto līgumu
ar nekustamā
īpašuma
īpašnieku,
valdītāju,
lietotāju,
apsaimniekotāju
vai pilnvaroto
personu”

saskaņā ar noslēgto līgumu ar
nekustamā īpašuma īpašnieku,
valdītāju, lietotāju,
apsaimniekotāju vai pilnvaroto
personu nodrošināt regulāru
atkritumu (nešķiroto un dalīti
savākto atkritumu, arī liela
izmēra atkritumu,
mājsaimniecībā radīto
būvniecības un būvju
nojaukšanas atkritumu)
savākšanu no klientiem.
Atkritumu izvešanu aizliegts
veikt laikā no plkst. 23.00–5.00,
izņemot gadījumus, kad tehnisku
apsvērumu vai avārijas apstākļu
dēļ nav iespējams atkritumu
savākšanu veikt citā laikā;
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24.

30.8.

ne retāk kā divas reizes
gadā nodrošināt
atkritumu konteineru
iekšpuses dezinficēšanu;

Papildināt punkta
redakciju ar “pēc
nekustamā
īpašuma
īpašnieka,
valdītāja,
lietotāja,
apsaimniekotāja
vai pilnvarotās
personas
pieteikuma” ,
dzēst vārdu
“dezinficēšanu”
un papildināt ar
“iekšpuses
mazgāšanu ar
dezinficējošu
šķīdumu”

pēc nekustamā īpašuma
īpašnieka, valdītāja, lietotāja,
apsaimniekotāja vai pilnvarotās
personas pieteikuma ne retāk kā
divas reizes gadā nodrošināt
atkritumu konteineru iekšpuses
mazgāšanu ar dezinficējošu
šķīdumu
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25.

30.11.

nodrošināt atkritumu
konteineru novietošanas
vietu sakopšanu pēc
atkritumu savākšanas, ja
atkritumi ir ievietoti
tikai atkritumu
konteineru novietošanas
vietās novietotajos
atkritumu konteineros un
piesārņojums radies
atkritumu
apsaimniekotāja vainas
dēļ

26.

-

-

Papildināt punkta
redakciju ar “pēc
atkritumu
konteineru
iztukšošanas
aizvērt vāku,
novietot atpakaļ
atkritumu
konteinerus
novietošanas
vietā un”

Papildināt ar
jaunu punktu
Nr.30.15.

pēc atkritumu konteineru
iztukšošanas aizvērt vāku,
novietot atpakaļ atkritumu
konteinerus novietošanas vietā
un nodrošināt atkritumu
konteineru novietošanas vietu
sakopšanu pēc atkritumu
savākšanas, ja atkritumi ir
ievietoti tikai atkritumu
konteineru novietošanas vietās
novietotajos atkritumu
konteineros un piesārņojums
radies atkritumu apsaimniekotāja
vainas dēļ
reaģēt (ja pieteikums saņemts
darba dienās līdz pl. 12:00 –
nākamā darba dienā, ja
pieteikums saņemts darba dienās
pēc pl. 12:00 – nākamo divu
darba dienu laikā) uz nekustamā
īpašuma lietotāja, valdītāja,
īpašnieka, apsaimniekotāja vai
pilnvarotās personas ziņojumu
par nepieciešamību izvest
atkritumu konteineru ārpus
ierastā grafika un izvest
atbilstošo konteineru
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27.

31.1.

ja atkritumu
apsaimniekotājs
konstatē, ka vairāk nekā
3 reizes kalendāra
mēnesī atkritumi tiek
novietoti ārpus
atkritumu konteineriem
vai pārsniedz konteineru
tilpumu, atkritumu
apsaimniekotājam un
nekustamā īpašuma
lietotājam, valdītājam,
īpašniekam,
apsaimniekotājam vai
pilnvarotai personai
jāvienojas par
papildmaksas noteikšanu
par papildus
savācamajiem
atkritumiem un turpmāk
savācamo atkritumu
apjoma palielināšanu
(papildu konteineru
uzstādīšana vai izmaiņu
veikšana konteineru
iztukšošanas grafikā);

Dzēst no punkta
redakcijas
“papildmaksas
noteikšanu par
papildus
savācamajiem
atkritumiem un”

ja atkritumu apsaimniekotājs
konstatē, ka vairāk nekā 3 reizes
kalendāra mēnesī atkritumi tiek
novietoti ārpus atkritumu
konteineriem vai pārsniedz
konteineru tilpumu, atkritumu
apsaimniekotājam un nekustamā
īpašuma lietotājam, valdītājam,
īpašniekam, apsaimniekotājam
vai pilnvarotai personai
jāvienojas par turpmāk
savācamo atkritumu apjoma
palielināšanu (papildu
konteineru uzstādīšana vai
izmaiņu veikšana konteineru
iztukšošanas grafikā)
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28.

31.2.

ja konteinerā ievietoti
atkritumi, kas neatbilst
uz attiecīgā konteinera
norādītajam atkritumu
veidam, atkritumu
apsaimniekotājam un
nekustamā īpašuma
lietotājam, valdītājam,
īpašniekam,
apsaimniekotājam vai
pilnvarotai personai
jāvienojas par papildu
maksas noteikšanu
konteineru iztukšošanai,
kuras apmēru nosaka
atkritumu
apsaimniekotājs atkarībā
no atkritumu veida;

29.

-

-

Papildināt punkta
redakciju ar “kā
arī jāveic
personalizētas
izglītojošās
aktivitātes
konkrētā
nekustamā
īpāšuma
iedzīvotājiem,
sadarbībā ar
daudzdzīvokļu
dzīvojamās mājas
apsaimniekotāju”

Papildināt ar
jaunu punktu
Nr.31.5.

ja konteinerā ievietoti atkritumi,
kas neatbilst uz attiecīgā
konteinera norādītajam
atkritumu veidam, atkritumu
apsaimniekotājam un nekustamā
īpašuma lietotājam, valdītājam,
īpašniekam, apsaimniekotājam
vai pilnvarotai personai
jāvienojas par papildu maksas
noteikšanu konteineru
iztukšošanai, kuras apmēru
nosaka atkritumu
apsaimniekotājs atkarībā no
atkritumu veida, kā arī jāveic
personalizētas izglītojošās
aktivitātes konkrētā nekustamā
īpašuma iedzīvotājiem,
sadarbībā ar daudzdzīvokļu
dzīvojamās mājas
apsaimniekotāju;
ja pienācīgi netiek veikta
konteineru deratizācija un
uzturēšana, kā rezultātā
apkalpojošos darbiniekus tieši
apdraud grauzēji un parazīti. Par
konstatēto faktu atkritumu
apsaimniekotājs informē
nekustamā īpašuma īpašnieku,
valdītāju, lietotāju,
apsaimniekotāju vai pilnvaroto
personu un vienojas par tuvāko
21

30.

32.4.

31.

32.6.

ievietot atkritumu
konteineros un atkritumu
priekšapmaksas maisos
degošus, viegli
uzliesmojošus un
eksplozīvus priekšmetus,
riepas, šķidrus,
infekcijas slimības
izraisošus, liela izmēra,
būvniecības un būvju
nojaukšanas, ražošanas,
parku un dārzu
atkritumus, ielu smiltis,
kā arī bīstamos
atkritumus (tajā skaitā
sadzīves elektrotehniku)
vai videi kaitīgās preces;
cieši sablīvēt, iesaldēt
vai sadedzināt
atkritumus atkritumu
konteineros. Par šādu
konteineru iztukšošanu
atkritumu
apsaimniekotājs var
noteikt paaugstinātu
samaksu

Papildināt punkta
redakciju ar “lielā
apjomā”

Papildināt punkta
redakciju ar
“pārpildīt”

atkritumu konteineru
iztukšošanas pēc konteineru
deratizācijas.
Ievietot atkritumu konteineros
un atkritumu priekšapmaksas
maisos degošus, viegli
uzliesmojošus un eksplozīvus
priekšmetus, riepas, šķidrus,
infekcijas slimības izraisošus,
liela izmēra, būvniecības un
būvju nojaukšanas, ražošanas,
parku un dārzu atkritumus, ielu
smiltis lielā apjomā, kā arī
bīstamos atkritumus (tajā skaitā
sadzīves elektrotehniku) vai
videi kaitīgās preces;

pārpildīt, cieši sablīvēt, iesaldēt
vai sadedzināt atkritumus
atkritumu konteineros. Par šādu
konteineru iztukšošanu
atkritumu apsaimniekotājs var
noteikt paaugstinātu samaksu;
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32.

-

-

Papildināt ar
jaunu punktu
Nr.32.11.

33.

-

-

Papildināt ar
jaunu punktu
Nr.32.12.

iepakojuma un makulatūras un
stikla konteineros atkritumus
ievietot slēgtos (aizsietos)
maisos;
izmantot atkritumu stāvvadus.
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34.

34.

Atkritumu dalīta
vākšana tiek nodrošināta
vismaz tiem atkritumu
veidiem, kas minēti
normatīvajos aktos par
atkritumu dalītu
savākšanu, sagatavošanu
atkārtotai izmantošanai,
pārstrādi un materiālu
reģenerāciju. Dalīti
savācamie atkritumi
(papīrs, metāls, stikls,
plastmasa, bioloģiski
noārdāmie atkritumi),
sadzīvē radušies
bīstamie atkritumi un
videi kaitīgās preces ir
savācami dalīti.
Šķirošana veicama
atbilstoši prasībām, ko
dalīti vācamajiem
atkritumiem noteicis
atkritumu
apsaimniekotājs.
Šķirotajam papīram, ko
savāc speciālos papīram
paredzētos atkritumu
konteineros, jābūt tīram,
metāla, papīra, stikla un
plastmasas iepakojumam
jābūt tīram, bez

Papildināt punkta
redakciju ar “Ja
prasības šķirotā
iepakojuma
kvalitātes
prasībām netiek
ievērotas
apsaimniekotājam
ir tiesības
piemērot
līgumsodu.”

Atkritumu dalīta vākšana tiek
nodrošināta vismaz tiem
atkritumu veidiem, kas minēti
normatīvajos aktos par atkritumu
dalītu savākšanu, sagatavošanu
atkārtotai izmantošanai, pārstrādi
un materiālu reģenerāciju. Dalīti
savācamie atkritumi (papīrs,
metāls, stikls, plastmasa,
bioloģiski noārdāmie atkritumi),
sadzīvē radušies bīstamie
atkritumi un videi kaitīgās preces
ir savācami dalīti. Šķirošana
veicama atbilstoši prasībām, ko
dalīti vācamajiem atkritumiem
noteicis atkritumu
apsaimniekotājs. Šķirotajam
iepakojumam, ko savāc speciālos
paredzētos atkritumu
konteineros, jābūt tīram, bez
iepriekšējā pildījuma atliekām.
Ja prasības šķirotā iepakojuma
kvalitātes prasībām netiek
ievērotas apsaimniekotājam ir
tiesības piemērot līgumsodu.
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35.

-

iepriekšējā pildījuma
atliekām.
-

Papildināt ar
jaunu punktu
Nr.34.1

Bioloģisko noārdāmo atkritumu
dalīta vākšana nodrošināma tikai
tiem paredzētos speciālos
konteineros.To sastāvam jābūt
atbilstošam, lai veiktu to tālāku
atbilstošu reģenerāciju. Ja
prasības netiek ievērotas tad
atkritumu apsaimniekotājam ir
tiesības piemērot standarta
sadzīves atkritumu
apsaimniekošanas pakalpojuma
maksu.
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36.

38.

Daudzdzīvokļu
Dzēst punktu no
dzīvojamās mājas
saistošiem
apsaimniekotājs
noteikumiem
sadarbībā ar dzīvokļa
īpašuma īpašniekiem par
saviem līdzekļiem līdz
2021.gada 1.janvārim
slēdz atkritumu
stāvvadus, nodrošinot
atkritumu konteineru
uzstādīšanu. Izraugoties
atkritumu konteineru
uzstādīšanas vietu,
daudzdzīvokļu
dzīvojamās mājas
apsaimniekotājs un
dzīvokļa īpašuma
īpašnieki ņem vērā šo
saistošo noteikumu
nosacījumus un
nodrošina, ka atkritumu
savākšana un izvešana,
kā arī piekļuve
atkritumu konteineriem
atbildīs šajos saistošajos
noteikumos izvirzītajām
prasībām. Ja
daudzdzīvokļu
dzīvojamās mājas
apsaimniekotājs un
dzīvokļa īpašuma

-
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īpašnieki nespēj
patstāvīgi rast
risinājumu atkritumu
savākšanas konteineru
uzstādīšanas vietas
nodrošināšanai,
minētajām personām ir
tiesības vērsties Rīgas
domes Mājokļu un vides
departamentā, lūdzot
rast risinājumu
attiecīgajai situācijai.
Atkritumu
apsaimniekotājs nav
atbildīgs par atkritumu
konteineru uzstādīšanas
vietu ierādīšanu.
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