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Vecumnieku novada Domes
25.01.2012. sēdē (prot.Nr.1, 10.§)

SADZĪVES ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA
VECUMNIEKU NOVADA ADMINISTRATĪVAJĀ TERITORIJĀ
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu,
Atkritumu apsaimniekošanas likuma
8.panta pirmās daļas 3.punktu,
15.panta trešo daļu un 39.panta pirmo daļu.
I. Vispārīgie noteikumi
1. Saistošajos noteikumos ir lietoti šādi termini:
1.1. atkritumi - jebkurš priekšmets vai viela, no kuras tās valdītājs atbrīvojas, ir nolēmis vai
spiests atbrīvoties;
1.2. sadzīves atkritumi - mājsaimniecībā, tirdzniecībā, pakalpojumu sniegšanas procesā vai citur
radušies atkritumi, ja tie īpašību ziņā ir pielīdzināmi mājsaimniecībās radītajiem atkritumiem;
1.3. bioloģiski noārdāmie atkritumi - organiskas izcelsmes atkritumi, kuri var sadalīties aerobos
vai anaerobos apstākļos. Tie ir augi vai to daļas, lapas, zari, zāle, pārtikas atkritumi, kā
dārzeņu, augļu, ēdienu atliekas, olu čaumalas u.tml.;
1.4. bīstamie atkritumi - atkritumi, kuriem piemīt viena vai vairākas īpašības, kas padara tos
bīstamus;
1.5. ražošanas atkritumi - atkritumi, kas radušies ražošanas procesā vai būvniecībā;
1.6. šķidrie sadzīves atkritumi - jebkuri dzīvojamās un publiskās ēkās sadzīvē radušies
atkritumi, izņemot bīstamos atkritumus, kas ir šķidrā agregātstāvoklī, tajā skaitā
kanalizācijas;
1.7. atkritumu radītājs - ikviena fiziskā vai juridiskā persona, kuras darbība rada atkritumus
(sākotnējais atkritumu radītājs) vai kura veic atkritumu priekšapstrādi, sajaukšanu vai citas
darbības, kā rezultātā mainās atkritumu sastāvs vai īpašības;
1.8. atkritumu valdītājs - ikviena fiziskā vai juridiskā persona, kura atbilst vismaz vienam no
šādiem nosacījumiem:
1.8.1. ir atkritumu radītāja,
1.8.2. ir fiziskā vai juridiskā persona, kuras faktiskajā varā atrodas atkritumi;
1.9. 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;
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1.10. atkritumu apsaimniekotājs - komersants, arī atkritumu tirgotājs un atkritumu
apsaimniekošanas starpnieks, kurš ir saņēmis attiecīgu atļauju atkritumu apsaimniekošanai
normatīvajos aktos par piesārņojumu noteiktajā kārtībā;
1.11. atkritumu apsaimniekošanas zona - Vecumnieku novada administratīvā teritorija, kurā
atbilstoši līgumam ar pašvaldību atkritumu apsaimniekotājs veic līgumā paredzētās darbības;
1.12. atkritumu dalītā savākšana - atkritumu savākšana, atsevišķi nodalot atkritumus pēc to veida
un īpašībām, lai veicinātu atkritumu sagatavošanu reģenerācijai vai apglabāšanai, kā arī
reģenerāciju vai apglabāšanu;
1.13. atkritumu poligons - tāda speciāli ierīkota un aprīkota vieta atkritumu apglabāšanai uz
zemes vai zemē, kur nodrošināti normatīvajos aktos noteiktie vides aizsardzības pasākumi;
1.14. atkritumu uzglabāšana - atkritumu glabāšana tam speciāli piemērotās un aprīkotās vietās to
turpmākai reģenerācijai vai apglabāšanai ,izņemot īslaicīgu uzglabāšanu (mazāk par trim
mēnešiem) to rašanās, šķirošanas un savākšanas vietās daudzumos, kas nerada kaitējumu
videi vai draudus cilvēku veselībai).
2. Citi šajos saistošajos noteikumos lietotie termini atbilst terminiem, kuri noteikti normatīvajos aktos
atkritumu apsaimniekošanas jomā.
3. Saistošie noteikumi nosaka sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Vecumnieku novada
administratīvajā teritorijā, tās dalījumu atkritumu apsaimniekošanas zonās, prasības atkritumu
savākšanai, pārvadāšanai, pārkraušanai un uzglabāšanai, kā arī kārtību, kādā veicami maksājumi
par atkritumu apsaimniekošanu.
4. Noteikumi ir saistoši visām Vecumnieku novada administratīvajā teritorijā esošajām fiziskajām un
juridiskajām personām.
II. Atkritumu apsaimniekošanas dalījums zonās
5. Vecumnieku novada administratīvā teritorija ietilpst Zemgales reģionālajā atkritumu
apsaimniekošanas reģionā ar sadzīves atkritumu poligonu „Brakšķi” Jelgavas novadā, Līvbērzes
pagastā.
6. Vecumnieku novada administratīvā teritorija ir viena sadzīves atkritumu apsaimniekošanas zona.
III. Prasības atkritumu savākšanai, pārvadāšanai, pārkraušanai un uzglabāšanai
7. Atkritumu savākšana, šķirošana, uzkrāšana, uzglabāšana, pārkraušana, apglabāšana vai pārstrāde ir
atļauta tikai tam paredzētajās vietās.
8. Vecumnieku novada administratīvajā teritorijā ar sadzīves atkritumu apsaimniekošanu drīkst
nodarboties tikai komersants, kurš ir noslēdzis līgumu par atkritumu apsaimniekošanu ar
pašvaldību, un kuram ir derīga atļauja šādai darbībai un atbilstoši specializēti transportlīdzekļi,
iekārtas un ierīces, kas nepiesārņo vidi un ekspluatācijas laikā nepārsniedz pieļaujamo trokšņu
līmeni.
9. Ikviena atkritumu radītāja vai valdītāja pienākums ir:
9.1. iekļauties pašvaldības atkritumu apsaimniekošanas sistēmā, savākt radītos atkritumus un
nogādāt tos nekustamā īpašuma īpašnieka, tiesiskā valdītāja vai apsaimniekotāja norādītajā
vietā. Atkritumu radītājs nešķirotos atkritumus ievieto tikai tajā atkritumu tvertnē, kas
saskaņā ar noslēgto līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju ir paredzēta konkrētā nekustamā
īpašuma apkalpošanai;
9.2. veikt atkritumu dalīšanu vietās, kur ir izvietotas tvertnes dalītiem atkritumiem;
9.3. noslēgt līgumu par atkritumu savākšanu un izvešanu ar atkritumu apsaimniekotāju, kuram
atbilstoši normatīvo aktu prasībām ir noslēgts līgums ar Vecumnieku novada domi par
atkritumu apsaimniekošanu. Līgums ar atkritumu apsaimniekotāju jānoslēdz 30 dienu laikā
pēc konkrētā nekustamā īpašuma, kurā tiek radīti atkritumi, valdījuma, lietošanas vai īpašuma
tiesību iegūšanas vai atkritumu apsaimniekotāja maiņas;
9.4. informēt atkritumu apsaimniekotāju, ja mainās radīto atkritumu apjoms, un vienoties par
nepieciešamo tvertņu daudzumu un to izvešanas grafika izmaiņām;
9.5. pēc pašvaldības vai dzīvojamo māju apsaimniekotāja pieprasījuma sniegt ziņas par to
iedzīvotāju skaitu, kas dzīvo attiecīgajā nekustamajā īpašumā vai veic saimniecisko darbību;
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9.6. pie iestāžu, uzņēmumu, atpūtas, tirdzniecības un sabiedrisko pakalpojumu vietu ieejas durvīm
novietot tvertnes sīkajiem sadzīves atkritumiem un nodrošināt to pastāvīgu iztukšošanu.
10. Dzīvokļa īpašnieki daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās, kurām nav izvēlēts apsaimniekotājs,
savstarpēji vienojas par atkritumu savākšanu ar noteikumu, ka maksājumus atkritumu
apsaimniekotājam par atkritumu savākšanu no iepriekš norādītajiem īpašumiem veic viena
persona, ar kuru atkritumu apsaimniekotājs slēdz līgumu par sadzīves atkritumu izvešanu, un
pārējie īpašnieki norēķinās ar šo personu.
11. Daudzdzīvokļu mājas dzīvokļa īpašnieki, noslēdzot ar daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas
apsaimniekotāju dzīvojamās mājas pārvaldīšanas līgumu, var deleģēt savu atbildību par radīto
atkritumu savākšanu nekustamā īpašuma (tā daļas vai dzīvojamās telpas) apsaimniekotājam.
Šādos gadījumos par atkritumu savākšanas pasākumu īstenošanu ir atbildīgs apsaimniekotājs.
12. Atkritumu radītājiem atļauts kompostēt bioloģiski noārdāmos atkritumus sava īpašuma teritorijā,
ja tie nerada draudus cilvēku veselībai, kaitējumu videi vai citu personu mantai. Bez piegulošo
teritoriju tiesisko vadītāju saskaņojuma komposta veidošanas vietas iekārto ne tuvāk par 3 metriem
no piegulošo teritoriju robežām.
13. Ražošanas atkritumi savācami atsevišķi no citiem atkritumiem, izmantojot īpaši šim nolūkam
paredzētas tvertnes vai citus atkritumu savākšanas paņēmienus, kas nodrošina to apsaimniekošanu
videi drošā veidā.
14. Ražošanas atkritumi no būvniecības novietojami teritorijā, kur notiek būvdarbi, vai ar nekustamā
īpašuma īpašnieku, valdītāju vai apsaimniekotāju un atkritumu apsaimniekotāju saskaņotā vietā.
15. Atkritumu radītājs, kas ir saimnieciskās darbības veicējs, vienojas ar nekustamā īpašuma, kurā tas
veic saimniecisko darbību, apsaimniekotāju par kārtību, kādā tiks veikta atkritumu uzkrāšana un
maksājumi par atkritumu apsaimniekošanu, vai patstāvīgi slēdz līgumu par tās darbības rezultātā
radīto atkritumu apsaimniekošanu.
16. Publisko pasākumu organizētājam ir jāslēdz līgums ar atkritumu apsaimniekotāju par atkritumu
tvertņu izvietošanu pasākuma vietā un pasākuma laikā radīto atkritumu savākšanu no izvietotajām
tvertnēm.
17. Publisko pasākumu organizētājam jānodrošina attiecīgās teritorijas sakopšana 24 stundu laikā pēc
pasākuma noslēguma.
18. Nešķirotu sadzīves atkritumu tvertnes (konteineri, urnas u.tml.) var būt atkritumu apsaimniekotāja
vai arī atkritumu radītāja īpašums un par to tehnisko un sanitāro stāvokli atbild to īpašnieks.
19. Atkritumu radītājs drīkst lietot tikai ar atkritumu apsaimniekotāju saskaņotas parauga tvertnes.
20. Atkritumu tvertnēs atkritumus drīkst ievietot līdz tās augšējai malai.
21. Atkritumi, pēc to savākšanas, ir atkritumu apsaimniekotāja īpašums.
IV. Sadzīves bīstamo atkritumu apsaimniekošana
22. Par sadzīves bīstamo atkritumu apsaimniekošanu atbild šo atkritumu radītājs.
23. Sadzīves bīstamo atkritumu radītājs vai valdītājs:
23.1. atdala bīstamos atkritumus no citu veidu atkritumiem;
23.2. uzglabā bīstamos atkritumus ne ilgāk par gadu tā, lai tie neapdraudētu cilvēku dzīvību un
veselību, vidi, kā arī personu mantu;
23.3. sedz bīstamo atkritumu apsaimniekošanas izmaksas, ja normatīvajos aktos nav paredzēta
cita kārtība.
24. Atkritumu radītāji no sadzīves bīstamiem atkritumiem atbrīvojas:
24.1. nogādājot tos uz speciāli ierīkotām vietām;
24.2. iesaistoties atkritumu apsaimniekotāja un pašvaldības rīkotās akcijās;
24.3. slēdzot līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju par atsevišķu sadzīves bīstamo atkritumu
nodošanu.
25. Dalīti tiek savākti šādi sadzīves bīstamo atkritumu veidi:
25.1. sadzīves bīstamie atkritumi, t.sk. videi kaitīgās preces, piemēram, neizjauktas elektropreces,
dienasgaismas lampas, akumulatori, riepas - dalīto atkritumu pieņemšanas laukumā vai
atkritumu apsaimniekotāja rīkoto akciju veidā;
3

25.2. baterijas - dalīto atkritumu pieņemšanas laukumā vai ievietot publiskajās vietās pieejamos
konteineros (elektropreču tirgotavās, lielveikalos u.c.);
25.3. par pārējo sadzīves bīstamo atkritumu apsaimniekošanu slēdz līgumu ar atkritumu
apsaimniekotāju.
V. Šķidro sadzīves atkritumu apsaimniekošana
26. Šķidro sadzīves atkritumu radītāju, kuri izmanto decentralizētu kanalizācijas sistēmu, pienākumi:
26.1. noslēgt līgumu par šķidro sadzīves atkritumu savākšanu ar šķidro sadzīves atkritumu
apsaimniekotāju;
26.2. uzturēt kārtībā decentralizēto kanalizācijas sistēmu, nodrošinot specializēto
transportlīdzekļu piekļūšanu šķidro sadzīves atkritumu uzglabāšanas tvertnēm
(rezervuāriem);
26.3. nepieļaut neattīrītu šķidro sadzīves atkritumu novadīšanu dabā vai to noplūšanu (iztecēšanu,
iesūkšanos grunts slāņos);
26.4. segt šķidro sadzīves atkritumu apsaimniekošanas izmaksas;
26.5. segt šķidro sadzīves atkritumu apsaimniekotāja papildus izmaksas gadījumos Ja šķidro
sadzīves atkritumu sastāvā tiek konstatēti bīstamie atkritumi, kuru savākšanai normatīvajos
aktos ir noteikta īpaša kārtība un prasība
26.6. nepieļaut šķidro sadzīves atkritumu sajaukšanu ar citām vielām, kas var sekmēt
to sastāva izmaiņas, kas neatbilst atkritumu apsaimniekotāja attīrīšanas tehnoloģijai.
27. Aizliegts novadīt neattīrītus sadzīves šķidros atkritumus, t.sk. sadzīves notekūdeņus, gruntī,
meliorācijas grāvjos un lietus kanalizācijas tīklā.
VI. Minimālais atkritumu izvešanas biežums
28. Atkritumu izvešanas biežumu nosaka atkritumu valdītājs, vienojoties līgumā ar atkritumu
apsaimniekotāju, bet ne retāk kā:
28.1. Vecumnieku novada apdzīvoto vietu (Vecumnieki, Misa, Beibeži, Valle, Taurkalne,
Skaistkalne, Bārbele, Stelpe, Kurmene) teritorijās:
28.1.1. no viendzīvokļa mājas - reizi mēnesī;
28.1.2. no daudzdzīvokļu mājas - reizi nedēļā;
28.1.3. no juridiskas personas valdījumā esoša īpašuma - reizi mēnesī;
28.2. ārpus šo saistošo noteikumu 28.1. apakšpunktā minētām apdzīvotām vietām - reizi 2
mēnešos.
29. Atkritumu radītājs ir atbildīgs par tā nekustamajā īpašumā radīto atkritumu savākšanu, šķirošanu
un nogādāšanu līdz atkritumu tvertnei, par kuras iztukšošanu tam ar atkritumu apsaimniekotāju ir
noslēgts līgums.
30. Precizētu atkritumu izvešanu nosaka atkritumu apsaimniekotāja un atkritumu radītāja noslēgtajā
līgumā.
31. Ja nekustamā īpašuma lietošanai ir sezonāls raksturs, radītajam atkritumu daudzumam paredz
atbilstošu atkritumu izvešanas grafiku ne retāk kā reizi gadā.
32. Citu atkritumu veidu izvešanas biežumu nosaka atkritumu apsaimniekotāja un atkritumu radītāja
noslēgtajā līgumā.
VII. Aizliegumi atkritumu apsaimniekošanā
33. Atkritumus aizliegts:
33.1. dedzināt;
33.2. izvietot neparedzētās un nepiemērotās vietās;
33.3. ierakt zemē.
34. Atkritumu tvertnēs aizliegts:
34.1. ievietot degošus, viegli uzliesmojošus un eksplozīvus priekšmetus, vielas, infekcijas
slimības izraisošus, šķidrus, liela izmēra, būvniecības, t.sk. būvju nojaukšanas, ražošanas,
ielu, parku un dārzu u.c. atkritumus;
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34.2. cieši sablīvēt, ieskalot, iesaldēt vai sadedzināt. Šādos gadījumos atkritumu
apsaimniekotājam ir tiesības par šādu tvertnes iztukšošanu noteikt papildus samaksu.
35. Dalīto atkritumu savākšanas tvertnē aizliegts ievietot cita veida atkritumus, t.sk. nešķirotos
sadzīves atkritumus. Šādos gadījumos atkritumu apsaimniekotājam ir tiesības par tvertnes
iztukšošanu noteikt papildus samaksu.
36. Aizliegts veikt citas darbības ar atkritumiem, kas rada vides piesārņojumu vai ir pretrunā ar
normatīvajos aktos ietverto regulējumu.
37. Atkritumu radītājiem aizliegts sajaukt dažādu veidu sadzīves bīstamos atkritumus, kā arī sajaukt
bīstamos atkritumus ar sadzīves vai ražošanas atkritumiem. Nav pieļaujama sadzīves bīstamo
atkritumu (elektropreču, riepu, akumulatoru u.c.) ievietošana sadzīves atkritumu tvertnēs vai
novietošana pie tām.
VIII. Atkritumu apsaimniekošanas maksas noteikšanas kārtība
38. Maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu (izņemot sadzīves atkritumu pārstrādi) atkritumu
radītājiem vai valdītājiem nosaka Vecumnieku novada Dome ar lēmumu.
39. Maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu veido:
39.1. maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu un uzglabāšanu;
39.2. sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprināts tarifs par sadzīves atkritumu apglabāšanu
atkritumu poligonā;
39.3. dabas resursu nodoklis par atkritumu apglabāšanu normatīvajos aktos noteiktajā apmērā.
40. Maksu par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu un uzglabāšanu Vecumnieku
novada Dome nosaka, pamatojoties uz līgumu, kas noslēgts starp pašvaldību un komersantu, kurš
izraudzīts, publisko iepirkumu regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā organizējot
publiskā iepirkuma procedūru par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu.
41. Līdz līguma noslēgšanas dienai starp pašvaldību un komersantu, kurš veiks sadzīves atkritumu
savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu un uzglabāšanu, paliek iepriekš apstiprinātā maksa par
sadzīves atkritumu apsaimniekošanu (izņemot sadzīves atkritumu pārstrādi).
42. Atkritumu apsaimniekotājs ir tiesīgs iesniegt maksas aprēķina izmaiņu projektu ar pamatojumu un
lūgt Vecumnieku novada Domi pārskatīt maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu.
43. Vecumnieku novada Dome mēneša laikā pēc atkritumu apsaimniekošanas maksas aprēķina
izmaiņu projekta saņemšanas lemj par atkritumu apsaimniekošanas maksas noteikšanu un
lēmumu 10 dienu laikā publicē savā interneta mājaslapā www.vecumnieki.lv.
44. Apstiprinātā atkritumu apsaimniekošanas maksa stājas spēkā 30. dienā pēc lēmuma publicēšanas
pašvaldības interneta mājaslapā www.vecumnieki.lv, ja lēmumā nav noteikts citādi.
45. Maksu par citu atkritumu veidu savākšanu, uzglabāšanu, pārkraušanu, pārvadāšanu un pārstrādi
nosaka, atkritumu radītājam vai valdītājam vienojoties ar atkritumu apsaimniekotāju.
IX. Atbildība par noteikumu neievērošanu
46. Par šo saistošo noteikumu paredzēto pienākumu nepildīšanu vai šo noteikumu prasību pārkāpšanu
fiziskas un juridiskas personas var saukt pie administratīvās atbildības Latvijas Administratīvo
pārkāpumu kodeksa noteiktajā kārtībā un apmērā.
47. Administratīvo pārkāpumu protokolu par šo saistošo noteikumu pārkāpšanu ir tiesīgi sastādīt
valsts policijas darbinieki un Vecumnieku novada Domes pilnvarotas personas.
48. Administratīvais sods šo noteikumu pārkāpēju neatbrīvo no pārkāpuma un tā radīto seku
novēršanas.
Vecumnieku novada Domes priekšsēdētājs

R.Melgailis
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PASKAIDROJUMA RAKSTS
Vecumnieku novada Domes 2012.gada 25.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr. 2

Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Vecumnieku novada administratīvajā teritorijā
Vecumnieku novada Vecumnieku pagastā
2012.gada 25.janvārī
Paskaidrojuma raksta sadaļas
1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

Norādāmā informācija
Saistošie noteikumi izdoti saskaņā ar 28.10.2010.
Atkritumu apsaimniekošanas likuma 8.panta pirmās daļas
3.punktu.
Saistošie noteikumi nosaka:
1. kārtību sadzīves atkritumu (turpmāk - atkritumu)
apsaimniekošanai Vecumnieku novada administratīvajā
teritorijā;

2. Īss projekta satura izklāsts

2. teritorijas dalījumu sadzīves atkritumu
apsaimniekošanas zonās;
3. prasības atkritumu savākšanai, tai skaitā arī minimālo
sadzīves atkritumu savākšanas biežumu, pārvadāšanai,
pārkraušanai un uzglabāšanai;
4. atkritumu apsaimniekošanas maksas noteikšanas kārtību;
5. atbildību par šo noteikumu neievērošanu.

3. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz pašvaldības
budžetu
4. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
uzņēmējdarbības vidi pašvaldību
teritorijā
5. Informācija par
administratīvajām procedūrām
6. Informācija par konsultācijām
ar privātpersonām

Atkritumu radītājs ar saviem ikmēneša maksājumiem sedz
visas izmaksas, kas saistītas ar viņa radīto sadzīves
atkritumu apsaimniekošanu.
Saistošie noteikumi ir saistoši visām fiziskām un
juridiskām personām Vecumnieku novada administratīvajā
teritorijā.
Atkritumu radītājs slēdz līgumu par katrā nekustamajā
īpašumā radīto sadzīves atkritumu apsaimniekošanu ar
atkritumu apsaimniekotāju, nodrošinot regulāru atkritumu
izvešanu, ņemot vērā īpašumā radīto atkritumu daudzumu.
Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas.
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