IZMAIŅAS NORĒĶINOS PAR
SADZĪVES ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANU
DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS MĀJĀS
Pašvaldības SIA “Ventspils labiekārtošanas kombināts” informē, ka ar 01.12.2021. mainās kārtība,
kādā aprēķina katra dzīvokļa maksājamo daļu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu.

KĀDAS IZMAIŅAS PAREDZ JAUNĀ NORĒĶINU KĀRTĪBA?
Izmaksas par attiecīgajā mājā vai māju grupā radīto
atkritumu apsaimniekošanu tiek sadalītas starp dzīvokļiem atbilstoši kādai no MK noteikumos * noteiktajām metodēm:

No katras daudzdzīvokļu dzīvokļu mājas vai māju
grupas, ja konteineru laukumu izmanto vairākas mājas,
izvestais atkritumu apjoms tiek uzskaitīts

atbilstoši dzīvojamā mājā esošo dzīvokļu, telpu skaitam;
atbilstoši katram dzīvojamās mājas īpašniekam piederošās domājamās daļas apmēram;

Rēķins par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu būs
mainīgs, un atkarībā no mājas iedzīvotāju radīto atkritumu daudzuma, tas var gan pieaugt, gan samazināties

atbilstoši dzīvoklī dzīvojošo personu skaitam;
atbilstoši dzīvoklī deklarēto personu skaitam.

10 m3

10 m3

KAS JĀDARA DZĪVOKĻU ĪPAŠNIEKU PILNVAROTAJAI PERSONAI?
Jānoslēdz pakalpojuma līgums ar atkritumu
apsaimniekotāju

Jānosaka mājai vai māju grupai nepieciešamais konteineru skaits un to izvešanas biežums

LĪGUMS

Līgumā jāatrunā attiecīgajai mājai vai māju
grupai paredzētā konteinera novietnes vai
laukuma atrašanās vietā
Jāiesniedz informācija par attiecīgās
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu
īpašniekiem/ īrniekiem

KAS MAINĀS DZĪVOKĻA ĪPAŠNIEKAM, ĪRNIEKAM?
Seko, lai atkritumu apsaimniekotājs ir informēts par
izmaiņām, kas varētu ietekmēt ikmēneša maksājumu
(prombūtnes, deklarēto personu vai dzīvojošo skaita
izmaiņas, īpašumtiesību
maiņa)

Rēķins katru mēnesi būs mainīgs
BŪTISKI!
Informē atkritumu apsaimniekotāju, ja vēlies rēķinu
saņemt savā e-pastā.
Par rēķina piegādi papīra formātā tiks iekasēta papildus
samaksa - 1.45 EUR

KĀ SAMAZINĀT MAKSĀJUMU PAR SADZĪVES ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANU?
Šķiro atkritumus!
Teju katrā iekšpagalmā vai publiskās vietās pie veikaliem ir
uzstādīti konteineri atkritumu šķirošanai – jo mazāk nešķirotu sadzīves atkritumu , jo mazāks ikmēneša rēķins.

Izmanto šķiroto atkritumu savākšanas laukumu (Siguldas
iela 8 a, Jēkaba iela 47) piedāvātās priekšrocības – tajos
bez maksas var nodot ne tikai otrreizējai pārstrādei derīgus
atkritumu, bet arī mēbeles, elektronisko un elektronisko
iekārtu atkritumus un bīstamos atkritumus!

Samazini radīto atkritumu apjomu!

* MK noteikumos Nr. 524 Kārtība, kādā nosaka, aprēķina un uzskaita katra dzīvojamās mājas īpašnieka maksājamo daļu par dzīvojamās mājas uzturēšanai nepieciešamajiem pakalpojumiem.

