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VAIŅODES NOVADA SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR. 16
„ PAR SADZĪVES ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANU VAIŅODES NOVADĀ”

Izdoti saskaņā ar:
“Atkritumu apsaimniekošanas likuma”

9.panta 1 daļas 3.punktu
un likumu “Par pašvaldībām”

43.panta 1 daļas 13.punktu

I. Lietotie  termini  un to skaidrojums
1. Sadzīves atkritumi – jebkurš priekšmets vai viela, kura atbilst sadzīves atkritumu
klasifikatora kategorijām, radusies  mājsaimniecībā, tirdzniecībā, rūpnieciskās darbības
rezultātā vai citā veidā un kuru persona izmet, ir iecerējusi vai ir spiesta  izmest.
2. Mājsaimniecības atkritumi – atkritumi, kas radušies mājsaimniecībā no dažādām
saimnieciskām darbībām (ēdiena gatavošana, tīrīšana, kurināmā dedzināšana u.c.)
3. Lielgabarīta mājsaimniecības  atkritumi – mājsaimniecības atkritumi, kuri sava lielā
izmēra dēļ nevar tikt uzglabāti vai  novietoti atkritumu konteineros vai maisos (vecas
mēbeles, plaša  patēriņa elektronikas  preces, sadzīves inventārs u.c.)
4. Speciālie atkritumi – atkritumi, kas netiek pieskaitīti sadzīves atkritumiem, tie ir:

4.1.celtniecības atkritumi (būvgruži, būvlaukumu atkritumi,  ielu uzlaušanas atkritumi,
celtniecības laikā izraktā zeme);
4.2. ielu un citu teritoriju uzkopšanas  laikā radušies atkritumi;
4.3.“zaļie” atkritumi (zāle, zari, lapas, koku un krūmu atgriezumi);
4.4. citi, īpaši atkritumu veidi, piem. nolietotās riepas.

5. Bīstamie atkritumi – saimnieciskās vai citas darbības rezultātā  radušies bīstami atkritumi
un blakusprodukti, kas var būt   piesārņotāji, kuri negatīvi ietekmē vidi un cilvēku veselību,
un kuru bīstamību raksturo eksplozivitāte, uguns nedrošība, uzliesmot spēja, toksiskums,
korozivitāte, nevadāma reaģētspēja, spēja izraisīt koncerogēnas, mutagēnas un citas
pārmaiņas dzīvos organismos.
6. Atkritumu radītājs – jebkura fiziska vai juridiska persona, kuras darbības rezultātā tiek
radīti sadzīves atkritumi.
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7. Atkritumu apsaimniekotājs – juridiska persona, kam ir atbilstošas iekārtas un inventārs
attiecīgo darbību (savākšana, transportēšana, šķirošana, pārstrāde vai apglabāšana) veikšanai,
kura reģistrējusies reģionālajā vides pārvaldē.
8. Atkritumu apglabāšana – atkritumu ilglaicīga glabāšana speciāli iekārtotās  vietās.
9. Atkritumu izgāztuve – teritorija, kurā  notiek atkritumu apglabāšana bez atbilstošā
iekārtojuma un uzraudzības.
10. Poligons – speciāli aprīkota sadzīves atkritumu apglabāšanas vieta, kurā tiek nodrošināti
normatīvajos aktos noteiktie vides  aizsardzības  pasākumi.

II. Vispārīgie noteikumi
11. Vaiņodes novada pašvaldība ir atbildīga par veselīgu un tīru  vidi novadā, tā organizē un
kontrolē atkritumu saimniecības darbību   savā administratīvajā teritorijā saskaņā ar spēkā
esošo likumdošanu.
12. Vaiņodes novada administratīvajā teritorijā atkritumu apsaimniekošanu vada Vaiņodes
novada dome, kas slēdz sadarbības līgumus ar atkritumu apsaimniekotājiem, kuri savā
darbībā ievēro Latvijas Republikas likumdošanu un šos noteikumus .
13. Šie noteikumi ir saistoši visām fiziskajām un juridiskajām personām – sadzīves atkritumu
ražotājiem un apsaimniekotājiem  Vaiņodes novada administratīvajā teritorijā.
14. Vaiņodes novada administratīvajā teritorijā  savāktie sadzīves atkritumi ir Vaiņodes
pašvaldības īpašums, līdz to nodošanai pārstrādei  vai apglabāšanai.

III. Atkritumu saimniecības mērķi un uzdevumi
15. Samazināt jebkura veida atkritumus to rašanās vietā.
16. Pakāpeniski ieviest otrreiz izmantojamo sadzīves atkritumu (stikls, plastmasa, papīrs,
metāls, kompostējamie atkritumi, būvgruži), savākšanu, šķirošanu un pārstrādi, tādējādi
samazinot izgāztuvē (poligonā) apglabājamo atkritumu daudzumu un samazinot  atkritumu
ietekmi uz vidi.
17. Rūpēties par to, lai atkritumi, kurus vairs nevar  pārstrādāt, tiktu apglabāti videi un cilvēku
veselībai drošā veidā.
18. Radīt higiēniski un ekoloģiski drošu vidi novadā.

IV. Zemesgabala īpašnieka vai nomnieka pienākumi un atbildība
19. Ikviens zemesgabala īpašnieks vai nomnieks (lietotājs) novada administratīvajā teritorijā
ir atbildīgs par atkritumu savākšanu un tālāku atbilstošu apsaimniekošanu, neatkarīgi no tā,
vai šis īpašums ir vai nav reģistrēts Nekustamā īpašuma reģistrā vai Zemesgrāmatā. Viņam
jāiekļaujas Vaiņodes novada pašvaldības atkritumu apsaimniekošanas pasākumu realizēšanā
gan ar savu darbību, gan ar maksu par sniegtajiem pakalpojumiem.
20. Zemes gabala īpašnieka vai nomnieka, ēku un ēku daļu īpašnieka, pārvaldītāja vai
pārvaldītāja pilnvarnieka, p i e n ā k u m i :

20.1 sniegt novada pašvaldībai un atkritumu apsaimniekotājam ziņas par iedzīvotāju
skaitu, kas dzīvo uz šī zemesgabala, ēku labiekārtojumu (krāsns, individuālā,
centrālā apkure) uzņēmējdarbību, kas notiek attiecīgā gruntsgabalā;

20.2 slēgt līgumu saskaņā ar normatīviem par sadzīves atkritumu savākšanu ar atkritumu
apsaimniekošanas uzņēmumu, kam ir līgums ar Vaiņodes novada domi, un izpildīt
līguma noteikumus;

20.3 vienoties par atkritumu izvešanas veidu (konteineri, maisi u.c.) ko piedāvā
atkritumu apsaimniekotājs;

20.4 saskaņot ar atkritumu apsaimniekotāju atkritumu savākšanas izvešanas biežumu un
laiku, tā lai nerastos lieli atkritumu  uzkrājumi, kas piesārņo apkārtni;

20.5 iesaistīties dalītas atkritumu vākšanas pasākumos;
20.6 slēdzot zemes un namīpašumu īres un nomas līgumus, paredzēt tajos maksu par

atkritumu apsaimniekošanu saskaņā ar  Vaiņodes novada domes apstiprināto maksu
un atkritumu ražošanas normatīviem;

20.7 pie ieejas veikalos un citās sabiedriskās vietās, iestādēs, sabiedriskā transporta
pieturvietās novietot atkritumu urnas   sīkajiem atkritumiem;
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20.8 izveidot un uzturēt kārtībā atkritumu tvertņu laukumus, kas paredzēti sadzīves
atkritumu savākšanai, un nodrošināt ērtu   specializētā autotransporta piekļūšanu
atkritumu tvertnēm to iztukšošanas dienās jebkurā gadalaikā. Laukumu izveide
jāsaskaņo ar novada domi;

20.9 atkritumu tvertņu tukšošanas dienās mazgabarīta tvertnes no privāto īpašumu
slēgtajiem pagalmiem novietot  specializētajam autotransportam vai tā apkalpei
pieejamā vietā, netraucējot gājēju un transporta līdzekļu kustību. Pēc  atkritumu
izvešanas tvertnes novietot atpakaļ un obligāti sakopt teritoriju;

20.10nodrošināt atkritumu savākšanai nepieciešamo tvertņu skaitu, kas tiek noteikts,
ņemot vērā atkritumu veidošanās  daudzumus un izvešanas biežumu;

20.11šķirot atkritumus to rašanās vietā, ja Vaiņodes novada pašvaldība ir noteikusi
šķirotu atkritumu savākšanas sistēmu par  obligātu un savākšanai paredzējusi lietot
specializētās  atkritumu savākšanas tvertnes;

20.12nodrošināt lielgabarīta atkritumu (mēbeles, dažādu materiālu iepakojumus, sadzīves
tehnikas priekšmetus un tml.  nogādāšanu uz pārstrādes vai apglabāšanas vietām ar
savu transportu vai izmantot atkritumu transportēšanas  organizācijas
pakalpojumus.

21. Aizliegts izmest atkritumus ārpus sava īpašuma teritorijas, kā arī citās to savākšanai vai
apglabāšanai neatļautās  vietās.
22. Ikviena atkritumu radītājam Vaiņodes novada teritorijā ir  pienākums slēgt līgumu ar
atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumu un   savākt (ja nepieciešams, arī sašķirot) savus
atkritumus un nogādāt tos norādītajā vietā.
23. Atkritumu tvertnēs aizliegts ievietot (iemest) kvēlojošus, degošus sadzīves atkritumus,
lielgabarīta atkritumus un speciālos un bīstamos atkritumus.
24. Aizliegts atkritumus sadedzināt šim nolūkam neparedzētās vietās (savākšanas tvertnēs,
brīvā dabā u.t.t.).
25. Tvertnēs atkritumus aizliegts cieši sablīvēt, ieskalot vai iesaldēt.

V. Atkritumu apsaimniekošanas organizāciju pienākumi
26. Ikvienai sadzīves atkritumu apsaimniekotājai organizācijai vai firmai pirms savas darbības
uzsākšanas jānoslēdz sadarbības līgums   ar Vaiņodes novada domi par atkritumu
apsaimniekošanu. Šīm organizācijām vai firmām jābūt reģistrētām reģionālajā vides pārvaldē
un apgādātām ar specializētajiem transportlīdzekļiem, iekārtām un ierīcēm, kas nepiesārņo
novada vides un gaisa tīrību, un nepārsniedz pieļaujamo trokšņu līmeni.
27. Atkritumu apsaimniekošanas organizācijai ir pienākums apgādāt pasūtītāju ar atkritumu
tvertnēm pietiekamā daudzumā, kā arī  nodrošināt atkritumu regulāru izvešanu pēc
saskaņotiem grafikiem no atkritumu tvertņu laukumiem, nodrošinot tīrību.
28. Atkritumu tvertņu (urnu) uzstādīšana, labošana, nomaiņa, dezinfekcija jāveic sadzīves
atkritumu apsaimniekošanas organizācijai, ja tvertne (urna) nav citas personas īpašumā.
Gadījumā, ja tvertnes tiek bojātas lietotāja nepareizas rīcības rezultātā, to labošanu vai
nomaiņu apmaksā zemesgabala īpašnieks vai lietotājs.
29. Savāktie atkritumi transportēšanas organizācijām jāizved ar šim nolūkam paredzētu
specializēto transporta līdzekli uz reģionālo  poligonu.
30. Speciālo atkritumu  savākšana tiek organizēta atsevišķi, vienojoties ar atkritumu
apsaimniekotāju.
31. Atkritumu savākšanas organizācijām un firmām pēc Vaiņodes novada domes
pieprasījuma, jāiesaistās atkritumsaimniecības informatīvo materiālu izplatīšanā.
32. Atkritumu tvertņu, urnu dizains (forma, krāsojums) saskaņojams ar Vaiņodes novada
domi.
33. Uz katras atkritumu savākšanas tvertnes jānorāda tās apsaimniekotājs.

VI. Sadzīves atkritumu savākšana un transportēšana
34. Vaiņodes novadā atkritumu vākšanas sistēmu nosaka Vaiņodes novada domes lēmumi un
rīkojumi.
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35. Sadzīves atkritumi pagastā tiek vākti, izmantojot konteinerus.
36. Atkritumu konteineru izvietojumu, saskaņā ar sanitārajām normām, vienojoties ar
apsaimniekotāju, nosaka pašvaldība.

VII. Maksa par atkritumu saimniecības sniegtajiem pakalpojumiem
37. Ikvienas fiziskās un juridiskās personas pienākums ir samaksāt par atkritumu
apsaimniekošanu.
38. Maksu iedzīvotājiem par atkritumu saimniecības sniegtajiem pakalpojumiem jāsaskaņo ar
Vaiņodes novada domi.
39. Kārtība, kādā izdarāmi maksājumi par atkritumu saimniecības sniegtajiem
pakalpojumiem, tiek noteikta līgumā, kas noslēgts starp fizisku vai juridisku personu un
atkritumu apsaimniekotāju.
40. Maksā, kas iedzīvotājiem noteikta par atkritumu saimniecības sniegtajiem
pakalpojumiem, ietverts:

40.1. atkritumu savākšanas un pārvadāšanas izmaksas;
40.2. atkritumu apglabāšanas izmaksas;
40.3. atkritumu apsaimniekošanas attīstības izmaksas;
40.4. dabas resursu nodoklis.

VIII. Atbildība par  noteikumu  neievērošanu
41. Sūdzības par atkritumu saimniecības organizāciju vai firmu sniegto pakalpojumu kvalitāti,
kā arī šo noteikumu neievērošanu  adresējamas Vaiņodes novada domes komunālajai nodaļai
un atkritumu apsaimniekotājam, kuri tās reģistrē un pieņem lēmumus trūkumu  novēršanai.
42. Fiziskās un juridiskās personas, kuras pārkāpj  šos noteikumus, tiek sodītas  saskaņā ar
esošo likumdošanu.

IX. Noteikumu spēkā stāšanās
43. Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma „Par pašvaldībām” 45.pantā noteiktā kārtībā.
44. Saistošie noteikumi izliekami redzamā vietā Vaiņodes novada domes ēkā un Embūtes
pagasta pārvaldē.

Vaiņodes novada domes priekšsēdētājs V.Jansons


