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APSTIPRINĀTI
Ar Neretas novada domes ārkārtas sēdes
10.11.2011.lēmumu (prot.Nr.14,3.§)

Neretas novada pašvaldības 24.11.2011.saistošie
noteikumi Nr.10 /2011
„Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Neretas novadā”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43.panta pirmās
daļas 13.punktu un Atkritumu apsaimniekošanas likuma
8.panta pirmās daļas 3.punktu

Grozījumi:
24.10.2013. Saistošie noteikumi Nr. 16/2013 (protokols Nr.14 §5)
26.07.2018. Saistošie noteikumi Nr. 5/2018 (Lēmums Nr.124, prot. Nr.8, 3.§)
Lietotie termini un to skaidrojums
Atkritumi - jebkurš priekšmets vai viela, no kuras tās valdītājs atbrīvojas, ir nolēmis vai
spiests atbrīvoties un kura atbilst atkritumu klasifikatorā noteiktajām kategorijām.
Sadzīves atkritumi - mājsaimniecībā, tirdzniecībā, pakalpojumu sniegšanas procesā vai citur
radušies atkritumi, ja tie īpašību ziņā ir pielīdzināmi mājsaimniecībās radītajiem atkritumiem.
Ražošanas atkritumi — atkritumi, kas radušies ražošanas procesā vai būvniecībā.
Šķidrie sadzīves atkritumi- jebkuri dzīvojamās un publiskās ēkās sadzīvē radušies
atkritumi, kas ir šķidrā agregātstāvoklī, tajā skaitā notekūdeņi, izņemot bīstamos atkritumus.
Bīstamie atkritumi— atkritumi, kuriem piemīt viena vai vairākas īpašības, kas padara tos
bīstamus.
Sadzīvē radušies bīstamie atkritumi – bīstamo atkritumu veidi, kas radušies
mājsaimniecībās ( sadzīves ķīmija un to iepakojums, dzīvsudraba termometri, dienas gaismas
lampas, dzīvsudraba spuldzes, nolietotās baterijas un akumulatori, transportlīdzekļu apkopes
atkritumi – motoreļļas eļļas filtri, riepas, medikamenti u.c.).
Atkritumu radītājs ir 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.
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 ir saņēmis attiecīgu atļauju atkritumu apsaimniekošanai
šajā likumā vai normatīvajos aktos par piesārņojumu noteiktajā kārtībā.
1.Vispārīgie jautājumi
1.1. Neretas novada pašvaldība ir atbildīga par veselīgu un tīru vidi savā teritorijā, tā
organizē un kontrolē savā administratīvajā teritorijā atkritumu saimniecības darbību
saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu, valsts un reģionālo atkritumu apsaimniekošanas
plānu un šiem noteikumiem.
1.2. Neretas novada pašvaldība atkritumu apsaimniekošanu organizē normatīvajos aktos
noteiktā kārtībā, slēdzot līgumus ar sadzīves atkritumu apsaimniekotājiem
1.3. Šie noteikumi ir saistoši visām fiziskajām un juridiskajām personām – atkritumu
radītājiem un apsaimniekotājiem Neretas novada administratīvajā teritorijā.
2.Mērķi un uzdevumi
2.1.Šo noteikumu mērķis ir noteikt atkritumu apsaimniekošanas kārtību, lai aizsargātu cilvēku
dzīvību un veselību, novada vidi, kā arī personu mantu un veicinātu atkritumu efektīvu
apsaimniekošanu novada administratīvajā teritorijā.
2.2 Nodrošināt visu Neretas novada teritorijā radušos atkritumu savākšanu, pārvadāšanu,
transportēšanu un noglabāšanu Vidusdaugavas reģiona sadzīves atkritumu poligonā „Dziļā
vāda”, Mežāre atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likumam.
2.3. Samazināt atkritumu rašanās iespējas un daudzumu to izcelsmes vietās.
2.4. Pakāpeniski ieviest šķirošanu, otrreiz izmantojamo un pārstrādājamo atkritumu
savākšanu, tādējādi samazinot poligonā nogādājamo atkritumu daudzumu.
3. Nekustamā īpašuma īpašnieka un lietotāja pienākumi un atbildība
3.1. Nekustamā īpašuma īpašnieks ir atbildīgs par sadzīves atkritumu savākšanu un izvešanu
no tā īpašumā vai valdījumā esošās teritorijas un iesaistās pašvaldības atkritumu apsaimniekošanas pasākumu īstenošanā, slēdzot līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju par atkritumu
apsaimniekošanu, kā arī sedzot šo atkritumu apsaimniekošanas izmaksas.
3.2. Nekustamā īpašuma īpašnieka pienākums ir pašvaldībai sniegt patiesas ziņas par to
iedzīvotāju skaitu, kas dzīvo attiecīgajā nekustamajā īpašumā, kā arī par komersantiem un
citām personām, kas veic saimniecisko darbību attiecīgajā nekustamajā īpašumā.
3.3. Nekustamā īpašuma īpašnieks ir atbildīgs par līguma noslēgšanu ar sadzīves atkritumu
apsaimniekotāju, kuram ir līgums ar pašvaldību, par sadzīves atkritumu savākšanu.
3.4. Ikvienam ir pienākums aktīvi iesaistīties dalītas sadzīves atkritumu vākšanas pasākumos
atbilstoši saistošajiem noteikumiem un pašvaldības atkritumu apsaimniekošanas izstrādātajam
plānam, šķirot atkritumus to rašanās vietā, ja Neretas novada pašvaldība attiecīgajā novada
pārvaldē ir noteikusi dalīto atkritumu savākšanas sistēmu par obligātu.
3.5. Ēku īpašniekiem jānodrošina specializētā transportlīdzekļa ērta piekļūšana atkritumu
konteineriem to iztukšošanas dienās. Atkritumu tvertņu iztukšošanas dienās sadzīves
atkritumu tvertnes no privāto īpašumu slēgtajiem pagalmiem jāpārvieto specializētajiem
transportlīdzekļiem vai to apkalpei pieejamā vietā, kur tās netraucē gājēju un transportlīdzekļu
kustību, kā arī jānodrošina, lai pēc atkritumu izvešanas tvertnes tiktu novietotas atpakaļ to
pastāvīgajā atrašanās vietā.
3.6. Ja atkritumi netiek šķiroti, nekustamā īpašuma īpašniekam ne retāk kā vienu reizi mēnesī
pēc saskaņošanas ar sadzīves atkritumu apsaimniekotāju jānodrošina tvertņu
iztukšošanu, kā arī sadzīves atkritumu savākšanai nepieciešamo tvertņu skaitu, ņemot vērā
sadzīves atkritumu daudzumu.
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3.7. Izmantot uzstādītos atkritumu konteinerus un iekārtas tikai tiem paredzēto atkritumu
savākšanai, uzturēt sadzīves atkritumu konteinerus tīrus un lietošanas kārtībā.
3.8 Liela gabarīta atkritumus (mēbeles, dažāda materiāla iepakojumus, sadzīves tehnikas
priekšmetus un tml.) uz to pārstrādes vai apglabāšanas vietām nogādā ar savu transporta
līdzekli vai izmanto sadzīves atkritumu apsaimniekotāja pakalpojumus.
3.9. Kompostēt bioloģiski noārdāmos atkritumus atļauts sava īpašuma teritorijā, ja tas nerada
draudus cilvēku dzīvībai un veselībai, videi, kā arī personu mantai. Pārtikas, dārza un zaļos
atkritumus ir atļauts kompostēt dārzos, ja kompostēšanas process tiek rūpīgi novērots un
kontrolēts.
3.10. Celtniecības atkritumi, kas radušies būvniecības procesā tiek šķiroti un savākti atsevišķi,
pēc iespējas nodrošinot to otrreizējo izmantošanu. Līdz izvešanas brīdim tos pieļaujams
uzkrāt un uzglabāt tikai teritorijā, kurā notiek būvdarbi. Uzkrājot celtniecības atkritumus nav
pieļaujama grunts piesārņošana un putekļu izplatīšanās gaisā.
3.11. Birstošus būvgružus transportē uz pārstrādes vietām vai pieņemšanas vietām speciāli
tam paredzētos konteineros.
3.12 Pašvaldība daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem pieejamā vietā ierīko atkritumu tvertņu
laukumus, kas paredzēti sadzīves atkritumu savākšanai. Dzīvokļu īpašnieki nodrošina tajos
kārtību, kā arī atkritumu tvertņu iztukšošanas dienās nodrošina specializētajiem
transportlīdzekļiem jebkurā laikā ērtu piekļuvi minētajām tvertnēm.
3.13. Atkritumu radītājam, kura īpašumā, valdījumā vai lietošanā ir konkrēta dzīvojamā telpa
daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā, atkritumi jāievieto tikai dzīvojamās mājas apsaimniekotāja
norādītajos atkritumu konteineros.
3.14. Šajos noteikumos minētie nekustamā īpašuma īpašnieka pienākumi attiecas uz
nekustamā īpašuma lietotāju vai valdītāju gadījumos, ja līgumā tas ir paredzēts.
3.15. Sabiedrisko pasākumu organizētājiem jāslēdz līgums ar atkritumu apsaimniekotāju par
atkritumu savākšanas pakalpojumu pasākuma laikā un jānodrošina teritorijas sakopšana piecu
stundu laikā pēc pasākuma noslēguma.
4. Sadzīvē radušos bīstamo atkritumu apsaimniekošana
4.1. Bīstamos atkritumus atdala no citu veidu atkritumiem un uzglabā atkritumus tā, lai tie
neapdraudētu vidi, cilvēku dzīvību, veselību vai personu mantu.
4.2. Bīstamos atkritumus nogādā speciāli aprīkotās bīstamo atkritumu savākšanas vietās vai
slēdz līgumu par bīstamo atkritumu apsaimniekošanu ar personu, kura veic bīstamo atkritumu
apsaimniekošanu un ir saņēmusi atļauju bīstamo atkritumu apsaimniekošanai.
5. Par aizliegumiem atkritumu apsaimniekošanas jomā
5.1. Aizliegts ierīkot patvaļīgas izgāztuves, aprakt atkritumus pagalmos, piegružot un aizbērt
grāvjus, iznest no sētām vai novietot ielu, laukumu malās visāda veida atkritumus (tai skaitā
koku lapas, zarus, zāli, utt.), piesārņot ar atkritumiem ūdens tilpnes, grāvjus, vai atkritumus
novietot to malās, nogāzēs vai konteineros, kuri paredzēti sētnieku vajadzībām.
5.2. Atkritumu konteineros aizliegts ievietot viegli uzliesmojošus (tai skaitā karstus pelnus,
izdedžus u.tml.) degošus, ugunsnedrošus un eksplozīvus priekšmetus vai vielas, šķidrus,
infekcijas slimības izraisošus vai bīstamus atkritumus, liela gabarīta
atkritumus, būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumus, rūpniecības atkritumus, ielu
smiltis, parku un dārzu atkritumus .
5.3. Sadzīves atkritumus konteineros aizliegts cieši sablīvēt, ieskalot, iesaldēt vai dedzināt, kā
arī pārsniegt atkritumu apsaimniekotāja noteikto maksimāli pieļaujamo atkritumu masu
attiecīgā tilpuma konteineros. Atkritumu transportēšanas organizācijai šādus konteinerus ir
tiesības atstāt neiztukšotus. Šādu konteineru izvešana notiek par papildus samaksu.
5.4. Aizliegts dedzināt sadzīves atkritumus uz jebkura īpašnieka īpašumā esošās zemes,
mežos, dārzos un parkos.
5.5. Aizliegts nešķirotos atkritumus ievietot šķiroto atkritumu konteineros.
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6. Sadzīves atkritumu apsaimniekotāja izvēle un apsaimniekotāja pienākumi
6.1. Izslēgts ar Neretas novada domes 26.07.2018.lēmumu Nr.124
6.2. Izslēgts ar Neretas novada domes 26.07.2018.lēmumu Nr.124
6.3. Izslēgts ar Neretas novada domes 26.07.2018.lēmumu Nr.124
6.4. Pašvaldība informē savas administratīvās teritorijas atkritumu radītājus par vienas
sadzīves atkritumu apsaimniekošanas zonas izveidi tās teritorijā un par sadzīves atkritumu
apsaimniekotāju, kā arī par līguma noteikumiem.
6.5. Sadzīves atkritumu apsaimniekotājs pirms darbības uzsākšanas pašvaldības
administratīvajā teritorijā noslēdz līgumu ar pašvaldību par sadzīves atkritumu
apsaimniekošanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un saņem reģionālās vides pārvaldes
atļauju atkritumu apsaimniekošanai.
6.6. Sadzīves atkritumu apsaimniekošanā izmanto tikai specializētus transportlīdzekļus,
atkritumu tvertnes, iekārtas un ierīces, kas nerada apdraudējumu cilvēku dzīvībai un veselībai,
videi un nepārsniedz pieļaujamo trokšņa līmeni.
6.7. Sadzīves atkritumu apsaimniekotājs nodrošina klientus ar atkritumu tvertnēm un
atbilstoši saskaņotiem grafikiem nodrošina sadzīves atkritumu tvertņu iztukšošanu un
sadzīves atkritumu izvešanu no atkritumu tvertņu laukumiem, nodrošinot tajos tīrību.
6.8. Sadzīves atkritumu apsaimniekotājs uzstāda, labo, nepieciešamības gadījumā nomaina
sadzīves atkritumu tvertnes.
6.9. Sadzīves atkritumu apsaimniekotājs nogādā savāktos sadzīves atkritumus pašvaldības
noteiktajā sadzīves atkritumu poligonā ar šim nolūkam paredzētu specializēto
transportlīdzekli.
6.10. Nodrošina atsevišķu sadzīves atkritumu veidu (piemēram, liela izmēra atkritumi,
būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumi, ielu tīrīšanas atkritumi, parku un dārzu
atkritumi) izvešanu, saskaņā ar pašvaldību noslēgtā līguma noteikumiem.
6.11. Sadzīves atkritumu apsaimniekotāja pienākums ir saskaņot ar pašvaldību atkritumu
tvertņu dizainu un marķēt atkritumu tvertnes, norādot sadzīves atkritumu apsaimniekotāja
nosaukumu.
6.12. Sadzīves atkritumu apsaimniekotājs nodrošina atkritumu tvertņu laukumu sakopšanu
pēc sadzīves atkritumu savākšanas.
6.13. Visi atkritumi, kuri netiek tālāk šķiroti vai otrreiz pārstrādāti ir jānogādā uz
Vidusdaugavas atkritumu apsaimniekošanas reģiona poligonu „Dziļā vāda”.
7. Maksa par atkritumu saimniecības sniegtajiem pakalpojumiem
7.1.Ikviena atkritumu radītāja pienākums ir samaksāt izdevumus par sadzīves atkritumu
apsaimniekošanu saskaņā ar atkritumu apsaimniekošanas līgumā noteikto apmēru un kārtību.
7.2. Maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu nosaka pašvaldības ar savu lēmumu.
Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 26.07.2018. saistošajiem noteikumiem Nr.5/2018.
7.3. Kārtība, kādā izdarāmi maksājumi par atkritumu apsaimniekotāju sniegtajiem
pakalpojumiem, tiek noteikta saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem starp atkritumu
apsaimniekotāju un atkritumu radītāju, pamatojoties uz Latvijas Republikas normatīvo aktu
prasībām.
7.4
Maksu
par
atkritumu
apsaimniekošanu
veido:
1) maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, uzglabāšanu, dalītās
atkritumu savākšanas, šķirošanas un pārkraušanas infrastruktūras objektu uzturēšanu atbilstoši
līgumam, kuru noslēgusi pašvaldība un atkritumu apsaimniekotājs;
2) sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprinātais tarifs par sadzīves atkritumu
apglabāšanu
atkritumu
poligonos
un
izgāztuvēs;
3) dabas resursu nodoklis par atkritumu apglabāšanu normatīvajos aktos noteiktajā apmērā.
pārvadāšana, pārkraušana, uzglabāšana, atbilstoši līgumam, kuru noslēgusi pašvaldība un
atkritumu apsaimniekotājs.
4

7.4. Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju īpašnieki un īrnieki, nedzīvojamo telpu īpašnieki,
nomnieki un citi lietotāji par atkritumu savākšanu un apglabāšanu norēķinās ar
apsaimniekotāju saskaņā ar noslēgto līgumu.
7.5..Pašvaldības zemes nomnieks par atkritumu savākšanu un apglabāšanu norēķinās ar
pašvaldību saskaņā ar noslēgto līgumu.
8 Atkritumu savākšana un transportēšana
8.1.Sadzīves atkritumu savākšanas sistēmas un veidus Neretas novada administratīvajā
teritorijā nosaka Neretas novada pašvaldība.
8.2..Sadzīves atkritumi novadā tiek vākti konteineros, kuru izvietojumu saskaņā ar
sanitārajām normām nosaka nekustamā īpašuma īpašnieks vai apsaimniekotājs, bet
sabiedriskās vietās to saskaņo ar Neretas novada pagasta pārvalžu vadītājiem.
8.3. Neretas novada pašvaldības teritorija tiek iedalīta četrās atkritumu apsaimniekošanas
zonās, atbilstoši pagasta pārvalžu noteiktajām administratīvajām teritorijām.
9. Rīcības tiesības ar atkritumiem
9.1.Sadzīves atkritumi pēc to nodošanas atkritumu apsaimniekotājam pāriet šo uzņēmumu
īpašumā.
9.2..Atkritumu apsaimniekošanas organizācijas pienākumos neietilpst meklēt atkritumos
pazudušus priekšmetus vai atļaut to darīt nepiederošām personām.
10. Šķiroto atkritumu apsaimniekošana
10.1 .Atkritumu radītājs šķiro tā radītos atkritumus, ja pašvaldība ir nodrošinājusi ar
atbilstošiem atkritumu konteineriem šķirotiem atkritumiem.
10.2.. Atkritumu radītāji šķiro sadzīvē radītos atkritumus un nogādā tos atkritumu dalītas
vākšanas laukumā vai punktā novietotos ar noteiktām krāsām un uzrakstiem vai uzlīmēm
apzīmētos speciālajos konteineros, kas paredzēti noteikta veida atkritumu savākšanai.
10.3.Šķirotiem atkritumiem jābūt tīriem, bez cita atkritumu veidu atlikumiem.
10.4. Atkritumu apsaimniekotājiem ir pienākums laikus informēt Neretas novada pašvaldību,
atkritumu radītājus par šķiroto atkritumu savākšanas veida ieviešanu un attiecīgo konteineru
krāsojumu vai apzīmējumu.
11. Atbildība par šo noteikumu neievērošanu
11.1.Par šo noteikumu neievērošanu vai pārkāpšanu vainīgās personas tiek sauktas pie
administratīvas atbildības.
11.2.Par saistošo noteikumu pārkāpšanu var piemērot brīdinājumu vai naudas sodu – fiziskām
personām līdz 214 EUR, juridiskām personām no 72 līdz 712 EUR.
12. Noslēguma jautājums
12.1.Saistošie noteikumi stājas spēkā Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 45.panta
noteiktajā kārtībā.

Neretas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs

A.Kviesis
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