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I.

Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka Auces novada pašvaldības teritorijas dalījumu sadzīves
atkritumu apsaimniekošanas zonās, prasības atkritumu savākšanai, minimālajam sadzīves
atkritumu savākšanas biežumam, pārvadāšanai, pārkraušanai, šķirošanai un uzglabāšanai,
kārtību, kādā veicami maksājumi par šo atkritumu apsaimniekošanu, kā arī nosaka pašvaldības
pilnvarotas institūcijas un amatpersonas, kuras kontrolē saistošo noteikumu ievērošanu un ir
tiesīgas sastādīt administratīvā pārkāpuma protokolu.
2.

Noteikumos lietotie termini un to skaidrojums:

2.1. Nekustamā īpašuma īpašnieks – šo noteikumu izpratnē ir juridiska vai fiziska persona,
kura ir nekustamā īpašuma īpašnieks un kura īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu ir
nostiprinātas zemesgrāmatā, vai arī nekustamā īpašuma tiesiskais valdītājs, lietotājs, kurai
nekustamais īpašums ar līgumu ir nodots apsaimniekošanā vai nomā;
2.2. Nekustamā īpašuma apsaimniekotājs - juridiska vai fiziska persona, kas ar nekustamā
īpašuma īpašnieku vai tā tiesisko valdītāju, lietotāju ir noslēgusi nekustamā īpašuma
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apsaimniekošanas līgumu un apņēmies uzturēt un apsaimniekot īpašnieka īpašumā esošo
nekustamo īpašumu, t.sk. daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas un tai piegulošās teritorijas;
2.3. Sadzīvē radušies bīstamie atkritumi - atkritumi, kuriem piemīt viena vai vairākas
īpašības, kas padara tos bīstamus cilvēku dzīvībai un veselībai, videi, kā arī personu mantai, un
kuri atbilst atkritumu klasifikatorā noteiktajām bīstamo atkritumu kategorijām;
2.4. Citi noteikumos lietotie termini ir definēti Atkritumu apsaimniekošanas likuma 1.pantā,
kā arī ministru kabineta noteikumos, kas ir izdoti uz Atkritumu apsaimniekošanas likuma
pamata.
3. Auces novada pašvaldība ir atbildīga par veselīgu un tīru vidi Auces novada
pašvaldības administratīvajā teritorijā; tā organizē, nosaka kārtību un kontrolē sadzīves
atkritumu apsaimniekošanu Auces novada pašvaldības teritorijā saskaņā ar normatīvajiem
aktiem atkritumu apsaimniekošanas jomā, valsts, reģionālo un pašvaldības atkritumu
apsaimniekošanas plānu, kā arī šiem saistošajiem noteikumiem.
4. Auces novada pašvaldība atkritumu apsaimniekošanu organizē, normatīvajos aktos
noteiktajā kārtībā slēdzot līgumu ar sadzīves atkritumu apsaimniekotāju.
5. Šie noteikumi ir saistoši un attiecas uz visām personām Auces novada pašvaldības
administratīvajā teritorijā.
6. Auces novada administratīvā teritorijā ir viena atkritumu apsaimniekošanas zona,
kas aptver visu Auces novada administratīvo teritoriju.
II. Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas mērķi un uzdevumi
7.
7.1.

Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas realizējamie mērķi un uzdevumi ir:

samazināt sadzīves atkritumu rašanos to izcelsmes vietā;

7.2. veicināt otrreiz izmantojamo sadzīves atkritumu (stikls, papīrs, plastmasa, koks, metāls,
kompostējamie atkritumi, būvgruži) savākšanu, šķirošanu un pārstrādi, samazinot atkritumu
poligonā noglabājamo atkritumu daudzumu;
7.3. rūpēties par to, lai atkritumi, kurus otrreiz nevar pārstrādāt, tiktu noglabāti videi un
cilvēka veselībai drošā veidā;
7.4.

radīt un uzturēt higiēnisku un cilvēka veselībai nekaitīgu vidi;

7.5.

uzlabojot atkritumu apsaimniekošanu, samazināt vides piesārņojumu;

7.6.

samazināt noglabājamo sadzīves atkritumu daudzumu uz vienu iedzīvotāju;

7.7.

novērst vides piesārņošanu ar atkritumiem;

7.8. nodrošināt ekonomiski pamatotu un
apsaimniekošanas sistēmu pašvaldības teritorijā;

videi

nekaitīgu

sadzīves

atkritumu

7.9. iekļaut visus sadzīves atkritumu radītājus pašvaldības noteiktā sadzīves atkritumu
apsaimniekošanas plānā;
7.10. ieviest pašvaldības teritorijā sadzīves atkritumu apsaimniekošanas sistēmu, kas tiek
balstīta uz ilgtspējīgas darbības principiem.
III. Atkritumu radītāja pienākumi un atbildība
8. Ikvienam atkritumu radītājam vai valdītājam (nekustamā īpašuma īpašniekam,
tiesiskajam valdītājam vai apsaimniekotājam) Auces novada pašvaldības administratīvajā
teritorijā ir pienākums slēgt līgumu ar pašvaldības izvēlētu atkritumu apsaimniekotāju par
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regulāru atkritumu izvešanu no īpašumā vai valdījumā esošā nekustamā īpašuma. Tam
jāiekļaujas pašvaldības organizētajā atkritumu apsaimniekošanas sistēmā, ievērojot normatīvos
aktus par atkritumu apsaimniekošanu, tajā skaitā šos saistošos noteikumus.
9.

Nekustamā īpašuma īpašniekam ir šādi pienākumi, tiesības un atbildība:

9.1. pēc pašvaldības vai atkritumu apsaimniekotāja pieprasījuma sniegt ziņas par to
iedzīvotāju skaitu, kas dzīvo attiecīgajā nekustamajā īpašumā, kā arī par komersantiem un
citām personām, kas veic saimniecisko darbību attiecīgajā nekustamajā īpašumā;
9.2. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, ne vēlāk kā vienu mēnesi pēc nekustamā īpašuma
pārņemšanas īpašumā vai lietošanā, noslēgt līgumu ar sadzīves atkritumu apsaimniekotāju,
kuram ir līgums ar pašvaldību, par sadzīves atkritumu savākšanu;
9.3. iesaistīties dalītas sadzīves atkritumu vākšanas pasākumos atbilstoši atkritumu
apsaimniekošanu regulējošiem likumiem, Ministru kabineta noteikumiem, saistošajiem
noteikumiem un valsts, reģionālajam un pašvaldības atkritumu apsaimniekošanas plānam;
9.4. izveidot un uzturēt kārtībā atkritumu konteineru laukumus, kas paredzēti sadzīves
atkritumu savākšanai, un nodrošināt specializētā transportlīdzekļa piekļūšanu atkritumu
konteineriem. Pēc atkritumu izvešanas sakopt atkritumu konteineru laukumus;
9.5. atkritumu konteineru iztukšošanas dienās sadzīves atkritumu konteinerus no privāto
īpašumu slēgtajiem pagalmiem pārvietot specializētajiem transportlīdzekļiem vai to apkalpei
pieejamā vietā, kur tās netraucē gājēju un transportlīdzekļu kustību, kā arī droši un ērti
iztukšojamas, kā arī jānodrošina, lai pēc atkritumu izvešanas konteiners tiktu novietots atpakaļ
tā patstāvīgajā atrašanās vietā;
9.6. vietās, kur sadzīves atkritumi tiek savākti, izmantojot atkritumu maisus, un tiek izvesti
noteiktās dienās un stundās ar specializētajiem transportlīdzekļiem, pēc atkritumu izvešanas
nodrošināt attiecīgās ielas daļas, laukumu tīrību, šajā sakarā īslaicīgi ir atļauts grafikā
noteiktajās atkritumu savākšanas dienās novietot sadzīves atkritumu maisus ielu un ceļu malās,
ja tās netraucē satiksmi un gājēju plūsmu;
9.7.

atkritumiem izmantot tikai noteiktajam atkritumu veidam paredzētos konteinerus;

9.8. nodrošināt nomāto atkritumu konteineru saglabāšanu, kā arī uzturēt atkritumu
konteinerus tīrus un lietošanas kārtībā;
9.9. pēc iespējas sašķirot atkritumus to rašanās vietā, piedaloties izveidotajā atkritumu
dalītās savākšanas sistēmā;
9.10. nodrošināt atsevišķu atkritumu veidu (piemēram liela izmēra sadzīves atkritumi,
mājsaimniecībās radītie būvniecības atkritumi) nogādāšanu uz īpaši iekārtotām atkritumu
savākšanas vietām, uzglabāšanas, pārstrādes vai apglabāšanas vietām (ar savu transportu vai
izmantojot citu personu sniegtos atkritumu pārvadāšanas pakalpojumus);
9.11. veikt bioloģiski noārdāmo atkritumu kompostēšanu sava īpašuma teritorijā, ja tas
neapdraud vidi, nerada draudus cilvēku dzīvībai un veselībai, kā arī personu mantai.
10. Daudzdzīvokļu māju īpašniekiem vai apsaimniekotājiem ir šādi pienākumi un
atbildība:
10.1. pēc saskaņošanas ar pašvaldību un sadzīves atkritumu apsaimniekotāju, īpašniekiem
nodrošināt vietu atkritumu konteineriem, kas paredzēti sadzīves atkritumu savākšanai,
nodrošinot tajos kārtību, kā arī atkritumu konteineru iztukšošanas dienās nodrošināt
specializētajiem transportlīdzekļiem jebkurā laikā ērtu piekļuvi minētajiem konteineriem;
10.2. ēkās, kur sadzīves atkritumu savākšanai izmanto atkritumu stāvvadus, nodrošināt šo
stāvvadu regulāru tīrīšanu, nepieciešamo apkopi un remontu, konteineru telpu tīrību, kā arī
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sadzīves atkritumu pārvadāšanas specializēto transportlīdzekļu brīvu un drošu piekļuvi
atkritumu konteineriem to iztukšošanas laikā.
11. Līgumu ar pašvaldības noteikto sadzīves atkritumu apsaimniekotāju slēdz
daudzdzīvokļu māju īpašnieks, apsaimniekotājs vai atsevišķi dzīvokļu īpašnieki vai lietotāji,
ievērojot sekojošus nosacījumus:
11.1. daudzdzīvokļu māju īpašniekiem vai apsaimniekotājam, normatīvajos aktos noteiktajā
kārtībā, ne vēlāk kā vienu mēnesi pēc daudzdzīvokļu mājas pārņemšanas īpašumā vai
apsaimniekošanā, jānoslēdz līgums ar sadzīves atkritumu apsaimniekotāju, kuram ir līgums ar
pašvaldību, par sadzīves atkritumu savākšanu vai, daudzdzīvokļu māju apsaimniekotājam,
jāiesniedz atkritumu apsaimniekotājam dokumenti, kas apliecina visu dzīvokļu īpašnieku un/vai
lietotāju pienākumu atsevišķi norēķināties par atkritumu savākšanu;
11.2. dzīvokļu īpašniekam vai lietotājam, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, ne vēlāk kā
vienu mēnesi pēc dzīvokļa pārņemšanas īpašumā vai lietošanā, jānoslēdz līgums ar sadzīves
atkritumu apsaimniekotāju vai daudzdzīvokļu māju īpašnieku vai apsaimniekotāju, par sadzīves
atkritumu savākšanu.
12. Būvju īpašniekam ir pienākums uzstādīt atkritumu konteinerus pie sabiedriskas
nozīmes būvēm un atkritumu konteineru dizainu (formu) saskaņot ar pašvaldību.
13. Masu pasākuma organizatoram pirms masu pasākuma rīkošanas ir jānoslēdz līgums
ar atkritumu apsaimniekotāju par pasākuma laikā radīto sadzīves atkritumu savākšanu,
nodrošinot attiecīgās teritorijas sakopšana piecu stundu laikā pēc pasākuma noslēguma.
14. Auces novada pašvaldības teritorijā aizliegts :
14.1. novietot sadzīves atkritumus vietās, kur to savākšana vai apglabāšana nav atļauta;
14.2. novietot (pastāvīgi) sadzīves atkritumu konteinerus uz ielām un ceļiem (izņēmums –
nomaļas ielas, kur konteineri netraucē satiksmi vai gājēju plūsmu, kā arī vietas, kur tas ir
vienīgais iespējamais risinājums);
14.3. ievietot sadzīves atkritumu konteineros degošus, viegli uzliesmojošus un eksplozīvus
priekšmetus, šķidrus atkritumus, infekcijas slimības izraisošus atkritumus, liela izmēra
atkritumus, būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumus, rūpniecības atkritumus, ielu smiltis,
parku un dārzu atkritumus un bīstamos atkritumus;
14.4. cieši sablīvēt, iesaldēt vai sadedzināt atkritumus sadzīves atkritumu konteineros. Par
šādu konteineru iztukšošanu var tikt noteikta paaugstināta samaksa;
14.5. dedzināt jebkāda veida atkritumus;
14.6. izmest atkritumus tiem nepiemērotās vietās un piegružot vidi ar sīkiem sadzīves
atkritumiem.
(27.11.2019. Saistošo noteikumu Nr.16 redakcijā)

IV. Atkritumu apsaimniekotāju pienākumi
15. Atkritumu apsaimniekotājam ir pienākums:
15.1. pirms darbības uzsākšanas pašvaldības administratīvajā teritorijā noslēgt līgumu ar
Auces novada pašvaldību par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu un saņemt Valsts vides
dienesta atļauju Atkritumu apsaimniekošanas likumā noteiktajā kārtībā;
15.2. sadzīves atkritumu apsaimniekošanā izmantot specializētus transportlīdzekļus un
atkritumu konteinerus, kas nerada apdraudējumu cilvēku dzīvībai un veselībai, videi un
nepārsniedz pieļaujamo trokšņa līmeni;
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15.3. nodrošināt klientus ar atkritumu konteineriem pietiekamā daudzumā;
15.4. atbilstoši saskaņotiem grafikiem nodrošināt sadzīves atkritumu konteineru iztukšošanu
un sadzīves atkritumu izvešanu no atkritumu konteineru laukumiem;
15.5. uzstādīt, labot, nomainīt sadzīves atkritumu konteinerus, ja minētie konteineri nav citas
personas īpašums;
15.6. marķēt atkritumu konteinerus, norādot tajās ievietojamo sadzīves atkritumu veidu,
sadzīves atkritumu apsaimniekotāja nosaukumu un kontakttālruni;
15.7. Auces novada administratīvajā teritorijā savāktos sadzīves atkritumus, kuri nav
izmantojami reģenerācijai vai atkārtotai izmantošanai, nogādāt apglabāšanai sadzīves atkritumu
poligonā „Brakšķi”;
15.8. saskaņot ar pašvaldību atkritumu konteineru dizainu (forma, krāsojums u.c.);
15.9. nodrošināt visu sadzīves atkritumu (tai skaitā dalīti vākto, lielgabarīta, būvniecības,
bioloģiski noārdāmo u.c. atkritumu) savākšanu no atkritumu radītājiem;
15.10. veikt iedzīvotāju
apsaimniekošanu;

apmācību,

izplatīt

informatīvos

materiālus

par

atkritumu

15.11. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā veikt atkritumu apsaimniekošanas konteineru
tīrīšanu un dezinfekciju;
15.12. izstrādāt un ar pašvaldību saskaņot sadzīves atkritumu savākšanas maršruta lapas;
15.13. ziņot pašvaldības policijai par konstatētajiem atkritumu radītāja administratīvajiem
pārkāpumiem;
15.14. nodrošināt pašvaldību ar pašvaldības
pieprasīto informāciju atkritumu
apsaimniekošanas rezultatīvo rādītāju (kopējais savākto atkritumu daudzums, nešķiroto
sadzīves atkritumu daudzums, dalīti savāktais atkritumu daudzums un veidi, savāktais
lielgabarīta atkritumu daudzums, savāktais būvniecībā radušos atkritumu daudzums, starp
atkritumu apsaimniekotāju un atkritumu radītājiem vai valdītājiem noslēgto atkritumu
apsaimniekošanas līgumu skaits u.c.) aprēķiniem, kā arī nodrošināt pašvaldību ar citu
informāciju, kas nepieciešama pašvaldībai tās funkciju izpildei un ir atkritumu apsaimniekotāja
rīcībā;
15.15. izstrādāt un iesniegt priekšlikumus Auces novada pašvaldībai par sadzīves atkritumu
apsaimniekošanas uzlabošanu pašvaldības teritorijā.
V. Sadzīves atkritumu savākšana
16. Sadzīves atkritumi pašvaldībā tiek vākti:
16.1. atkritumus nogādājot uz īpaši iekārtotiem atkritumu savākšanas laukumiem;
16.2. izmantojot atkritumu konteinerus un maisus;
16.3. izmantojot atkritumu vadus.
17. Atkritumu apsaimniekotājs nodrošina nešķiroto atkritumu konteineru iztukšošanu
vai atkritumu maisu savākšanu atbilstoši noslēgtajam līgumam ar atkritumu radītāju un
valdītāju, bet ne retāk kā:
17.1. daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās un nedzīvojamās telpās (valsts vai pašvaldību iestādes,
komercdarbību vietas u.tml.), kuru saimnieciskās darbības rezultātā ievērojamā apjomā rodas
bioloģiski noārdāmie atkritumi (piem. skolas, bērnudārzi, ēdināšanas vai pārtikas tirdzniecības
vietas) – 1 (vienu) reizi nedēļā;
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17.2. pārējās nedzīvojamās telpās un individuālās dzīvojamās mājās – 1 (vienu) reizi divos
mēnešos.
(27.11.2019. Saistošo noteikumu Nr.16 redakcijā)

18. Ja atkritumu apsaimniekotājs, atkritumu radītājs vai valdītājs konstatē, ka
savstarpēji noslēgtajā līgumā noteiktais atkritumu konteineru iztukšošanas reižu vai atkrituma
maisu savākšanas reižu skaits noteiktajā laika periodā neatbilst faktiski radītajam atkritumu
daudzumam, atkritumu apsaimniekotājam, radītājam vai valdītājam ir jāvienojas par tādu
konteineru iztukšošanas vai atkritumu maisu savākšanas reižu skaitu, kas atbilst faktiskajai
situācijai.
VI. Dalīti vākto atkritumu savākšana
19. Ikviena atkritumu radītāja pienākums ir iesaistīties dalītās atkritumu savākšanas
sistēmā, šķirot sadzīves atkritumus un ievietot tos atbilstošos atkritumu konteineros, kuri
uzstādīti dalīto atkritumu savākšanas punktos vai laukumos.
20. Dalīti tiek savākti rašanās vietā sašķirotie otrreiz izmantojamie un pārstrādājamie
sadzīves atkritumi (piemēram, papīrs, stikls, plastmasa) atbilstoši prasībām, ko dalīti
savāktajiem atkritumiem nosaka sadzīves atkritumu pārstrādātāji.
21. Atkritumu apsaimniekotājs vismaz vienu mēnesi iepriekš informē atkritumu
radītājus par jauna dalīti vāktā atkritumu savākšanas veida ieviešanu un attiecīgo konteineru
krāsojumu vai apzīmējumu.
22. Atkritumu apsaimniekotājs pēc atkritumu izvešanas nodrošina dalīti vākto
atkritumu savākšanas vietu sakopšanu.
23. Dalīti vāktiem atkritumiem jābūt tīriem, bez iepriekšējā pildījuma atliekām.
24. Atkritumu apsaimniekotājs nodrošina atkritumu dalītās savākšanas konteineru
regulāru iztukšošanu ne retāk kā 168 stundu periodā bioloģiski noārdāmo atkritumu
konteineriem ziemas periodā, ne retāk kā 72 stundu periodā bioloģiski noārdāmo atkritumu
konteineriem vasaras periodā, bet pārējo atkritumu konteineriem ne retāk kā 1 (vienu) reizi
ceturksnī. Gadījumos, kad atkritumu konteineri dalītai atkritumu savākšanai ir piepildīti un
atkritumu apsaimniekotājs tos nav iztukšojis, pēc pašvaldības, atkritumu radītāja vai valdītāja
pieprasījuma tie jāiztukšo ne vēlāk kā 36 (trīsdesmit sešu) stundu laikā.
(27.11.2019. Saistošo noteikumu Nr.16 redakcijā)

VII. Sadzīvē radušos bīstamo atkritumu apsaimniekošana
25. Attiecībā uz sadzīvē radušiem bīstamiem atkritumiem tā radītājam, īpašniekam un
valdītājam ir pienākums:
25.1. atdalīt sadzīves bīstamos atkritumus no citu veidu sadzīves atkritumiem;
25.2. uzglabāt sadzīves bīstamos atkritumus tā, lai tie neapdraudētu cilvēku dzīvību un
veselību, vidi, kā arī personu mantu;
25.3. nogādāt sadzīves bīstamos atkritumus speciāli aprīkotās sadzīves bīstamo atkritumu
savākšanas vietās vai noslēgt līgumu par bīstamo atkritumu apsaimniekošanu ar personu, kura
ir saņēmusi atļauju veikt bīstamo atkritumu apsaimniekošanu;
25.4. segt sadzīvē radušos bīstamo atkritumu apsaimniekošanas izmaksas.
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VIII.

Maksa par atkritumu apsaimniekošanu

26. Atkritumu radītāja pienākums ir samaksāt par atkritumu apsaimniekošanu.
27. Maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu nosaka Auces novada dome ar savu
lēmumu, pamatojoties uz Atkritumu apsaimniekošanas likumu, šajos saistošajos noteikumos un
līgumā ar atkritumu apsaimniekotāju noteikto kārtību.
28. Maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu (izņemot sadzīves atkritumu
pārstrādi) veido:
28.1. maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu un citām
normatīvajos aktos noteiktajām darbībām, ko veic pirms atkritumu reģenerācijas un kas
samazina apglabājamo atkritumu apjomu, uzglabāšanu, dalītās atkritumu savākšanas,
pārkraušanas un šķirošanas infrastruktūras objektu uzturēšanu atbilstoši līgumam, kuru
noslēgusi pašvaldība un atkritumu apsaimniekotājs;
28.2. sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprinātais tarifs par sadzīves atkritumu
apglabāšanu atkritumu poligonos;
28.3. dabas resursu nodoklis par atkritumu apglabāšanu normatīvajos aktos noteiktajā apmērā.
IX.

Atbildība par saistošo noteikumu neievērošanu

29. Svītrots. (27.11.2019. Saistošo noteikumu Nr.16 redakcijā)
30. Svītrots. (27.11.2019. Saistošo noteikumu Nr.16 redakcijā)
31. Svītrots. (27.11.2019. Saistošo noteikumu Nr.16 redakcijā)
32. Administratīvais sods neatbrīvo šo saistošo noteikumu pārkāpēju no pārkāpuma
novēršanas un materiālās atbildības.
X. Noslēguma jautājums
33. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanas dienu spēku zaudē Auces novada
pašvaldības 2010.gada 25.augusta saistošie noteikumi Nr. 25 “Sadzīves atkritumu
apsaimniekošanas noteikumi Auces novada pašvaldības teritorijā”.

Domes priekšsēdētājs

G.Kaminskis

