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Līvānu novada domes saistošie noteikumi
„Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Līvānu novadā”
LĪVĀNOS

2016. gada 25. februārī

Nr.6

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43. panta pirmās daļas 13. punktu
un Atkritumu apsaimniekošanas likuma 8. panta pirmās daļas 3.punktu,
Administratīvās atbildības likuma 2. panta ceturto daļu

I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi ( turpmāk – noteikumi) nosaka:
1.1. sadzīves atkritumu apsaimniekošanas kārtību;
1.2. Līvānu novada administratīvās teritorijas dalījumu sadzīves atkritumu
apsaimniekošanas zonās;
1.3. prasības sadzīves atkritumu savākšanai (t.sk. dalītu un sadzīvē radušos
bīstamo atkritumu vākšanai), pārvadāšanai, pārkraušanai un uzglabāšanai;
1.4. minimālo sadzīves atkritumu savākšanas biežumu un iedzīvotāju radīto
apjomu;
1.5. sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas noteikšanas kārtību;
1.6. kārtību,
apsaimniekošanu;

kādā

veicami

maksājumi

1.7. atbildību par šo noteikumu neievērošanu.
2. Šo noteikumu mērķis ir:

par

sadzīves

atkritumu

2.1. nodrošināt Līvānu novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) autonomās
funkcijas – sadzīves atkritumu apsaimniekošanas organizēšana Līvānu novada
administratīvajā teritorijā – izpildi;
2.2. noteikt sadzīves atkritumu apsaimniekošanas kārtību Līvānu novada
administratīvajā teritorijā, lai radītu un uzturētu higiēnisku un cilvēka veselībai drošu
vidi, aizsargātu cilvēka dzīvību un veselību un novērstu iespējamu kaitējumu personu
mantai;
2.3. radīt normatīvo aktu prasībām atbilstošu sadzīves atkritumu
apsaimniekošanas sistēmu, tajā skaitā veicināt atkritumu dalītu vākšanu un atkritumu
atkārtotu izmantošanu, lai samazinātu apglabājamo atkritumu daudzumu un veicinātu
dabas resursu efektīvu izmantošanu.
3. Šajos noteikumos lietotie termini un to skaidrojums:
3.1. šajos noteikumos lietotie termini atbilst terminiem, kuri noteikti
normatīvajos aktos atkritumu apsaimniekošanas jomā;
3.2. noteikumos lietotie termini:
3.2.1. Atkritumu apsaimniekotājs – komersants, ar kuru Līvānu novada
dome normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir noslēgusi līgumu par sadzīves atkritumu
apsaimniekošanu Līvānu novada administratīvajā teritorijā un kurš ir saņēmis
attiecīgu atļauju atkritumu apsaimniekošanai Atkritumu apsaimniekošanas likumā vai
normatīvajos aktos par piesārņojumu noteiktajā kārtībā;
3.2.2. atkritumu poligons – sadzīves atkritumu poligons "Cinīši", kas ir
speciāli ierīkota un aprīkota atkritumu apglabāšanas vieta Daugavpils novada
Demenes pagastā, kurā tiek nodrošināti normatīvajos aktos noteiktie vides
aizsardzības pasākumi.
3.2.3. bioloģisko sadzīves atkritumu kompostēšana – bioloģiski noārdāmo
atkritumu, sadalīšanās atmosfēras skābekļa klātbūtnē kontrolētos apstākļos,
izmantojot mikroorganismus;
3.2.4. būvniecības atkritumi un būvju nojaukšanas atkritumi – atkritumi,
kas radušies būvniecības un būvju (ēku) nojaukšanas rezultātā (betons, ķieģeļi, flīzes,
keramika un ģipša materiāli, koks, stikls, plastmasa, asfalts, darva un darvas produkti,
metāli un to sakausējumi, izolācijas materiāli u.c.);
3.2.5. lielgabarīta atkritumi – atkritumi, kurus to izmēru dēļ nevar un
nedrīkst ievietot atkritumu konteineros (tvertnēs), tai skaitā mēbeļu, dažāda materiāla
iepakojumu, sadzīves tehnikas priekšmetu u.c.;
3.2.6. sadzīves atkritumu dalītās vākšanas punkts – speciāli aprīkota vieta,
kur konteineros dalīti savāc un īslaicīgi uzglabā dažādu veidu sadzīves atkritumus
pirms to pārvadāšanas;
3.2.7. specializēts transportlīdzeklis – transportlīdzeklis, kas paredzēts
noteikta veida sadzīves atkritumu konteineru mehanizētai izvešanai un nogādāšanai
uz apglabāšanas vai pārkraušanas vietu;
3.2.8. šķiroto atkritumu savākšanas laukums - speciāli aprīkota norobežota
vieta, kur savāc un uzglabā dažādu veidu atkritumus pirms to apglabāšanas vai
pārstrādes;
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3.2.9. Kompostēšanas laukums - tiek ierīkots
bioloģisko atkritumu
kompostēšanai (bioloģisko atkritumu aeroba apstrāde atmosfēras skābekļa klātbūtnē
kontrolētos apstākļos, izmantojot mikroorganismus);
3.2.10. pašvaldības izpildinstitūcija – pašvaldības domes administrācija,
pagasta pārvaldes vadītājs, Līvānu novada būvvalde;
3.2.11. maksa par atkritumu apsaimniekošanu – Pašvaldības noteikta
maksa par atkritumu apsaimniekošanu.
4. Šie noteikumi ir saistoši visām fiziskajām un juridiskajām personām Līvānu
novada administratīvajā teritorijā.
5. Visa Līvānu novada administratīvā teritorija ir viena sadzīves atkritumu
apsaimniekošanas zona.
6. Pašvaldība:
6.1. organizē, koordinē un kontrolē visu sadzīves atkritumu, tai skaitā sadzīvē
radušos bīstamo atkritumu apsaimniekošanu savā administratīvajā teritorijā saskaņā ar
normatīvajiem aktiem, kas nosaka pašvaldības lomu un darbības atkritumu
apsaimniekošanas jomā, valsts un reģionālo atkritumu apsaimniekošanas plānu, kā arī
saistošajiem noteikumiem, nodrošinot atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu
sniegšanas nepārtrauktību.
6.2. publisko iepirkumu vai privāto partnerību regulējošajos normatīvajos
aktos noteiktā kārtībā, izvēlas atkritumu apsaimniekotāju, ar kuru slēdz līgumu par
atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu un uzglabāšanu, kurš savukārt slēdz
līgumu par atkritumu apsaimniekošanu ar atkritumu radītājiem vai valdītājiem;
6.3. kontrolē un pārvalda Pašvaldības izpildinstitūciju un Atkritumu
apsaimniekotāja darbību atkritumu apsaimniekošanas jomā;
6.4. nosaka maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Līvānu novada
administratīvajā teritorijā;
6.5. informē sabiedrību Līvānu novada administratīvajā teritorijā par
Atkritumu apsaimniekotāju, ar kuru Līvānu novada dome noslēgusi līgumu par
atkritumu apsaimniekošanu visā atkritumu apsaimniekošanas zonā, informāciju
publicējot vietējā laikrakstā „Līvānu novada vēstis” un interneta vietnē
www.livani.lv, veic un koordinē, sadarbībā ar Atkritumu apsaimniekotāju, sabiedrības
izglītošanas pasākumus atkritumu apsaimniekošanas jomā;
6.6. savas kompetences ietvaros piemēro administratīvo atbildību par šo
noteikumu pārkāpumiem normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos un apmērā;
6.7. var veidot starppašvaldību atkritumu apsaimniekošanas institūciju ar
kaimiņu novadiem Dienvidlatgales atkritumu apsaimniekošanas reģionā, lai
optimizētu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu un tā pārvaldību.
7. Atkritumu savākšana Līvānu novada administratīvajā teritorijā tiek veikta,
izmantojot atkritumu konteinerus (tajā skaitā dalītās vākšanas atkritumu konteinerus)
vai marķētus atkritumu maisus, atkritumu urnas vai tvertnes, šādā kārtībā:
7.1. Māju apsaimniekotājam par katru daudzdzīvokļu māju vai viena dzīvokļa
mājai, kā arī lauku saimniecībai, ir jābūt noslēgtam līgumam ar atkritumu
apsaimniekotāju, kuru normatīvajos aktos noteiktā kārtībā izvēlējusies pašvaldība.
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Atkritumu centralizētā apsaimniekošanā ir jāpiedalās visiem novada iedzīvotājiem un
citiem novada teritorijā esošajiem sadzīves atkritumu radītājiem. Atkritumu
apsaimniekotājs, slēdzot individuālus līgumus ar iedzīvotājiem, izmanto pašvaldības
norādītās iedzīvotāju reģistra adreses. Ja faktiskā atkritumu savākšanas vieta
konkrētajam adresātam ir cita, to norāda līgumā.
7.2. Līvānu novada dome ar savu lēmumu nosaka sadzīves atkritumu blīvuma
koeficientu pārejai no tilpuma vienībām uz svara vienībām, kas iekļauts maksā par
sadzīves atkritumu apsaimniekošanu.
7.3. Katrā daudzdzīvokļu māju atkritumu savākšanas konteineru laukumā
jābūt norādei ar piesaistīto daudzdzīvokļu māju adresēm. Vienģimeņu un attālāko
lauku māju īpašnieki vai pārvaldnieki var izmantot marķētus atkritumu maisus, par
kuru savākšanu jau ir samaksāts pie maisa saņemšanas un novietojot piepildīto un
aizsieto maisu atkritumu apsaimniekotāja norādītajā savākšanas vietā;
7.4. Atkritumu urnām jābūt izvietotām pie tirdzniecības vietām, sabiedriskā
transporta pieturu vietās, publiskās atpūtas vietās un pie publiskas lietošanas ēkām
(izglītības iestādes, bibliotēkas, ārstniecības iestādes, biroja ēkām, sabiedriskās
ēdināšanas un tirdzniecības vietas u.c.). Šo urnu izvietošanu veic attiecīgā nekustamā
īpašuma īpašnieks vai valdītājs;
7.5. Dalīto atkritumu konteinerus izvieto pašvaldības norādītajās dalīto
atkritumu savākšanas punktos, daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagalmos, pie
tirdzniecības vietām, pie pašvaldības pārvaldes iestādēm, kultūras un izglītības
iestādēm un dalīto atkritumu vākšanas laukumos.
7.6. Konteineru izvešanas un marķēto atkritumu maisu saņemšanas,
izmantošanas un savākšanas kārtību regulē atkritumu radītāja vai valdītāja un
Atkritumu apsaimniekotāja savstarpēji noslēgts līgums;
7.7. Sadzīvē radušies bīstamie atkritumi un elektroniskie un elektriskie
atkritumi tiek pieņemti bīstamo atkritumu savākšanas punktā, bet lielgabarīta
atkritumi tiek pieņemti gan atkritumu savākšanas punktā, gan pēc noteikta izvešanas
grafika atkritumu apsaimniekotājam vienojoties ar pašvaldību. Iedzīvotājs atkritumu
radītājs vai valdītājs var nogādāt šos atkritumus uz atkritumu savākšanas punktu bez
maksas. Papildus pakalpojumi (kā iznešana no dzīvokļa, demontēšana vai tml.
pakalpojumi) tiek veikti par papildus samaksu atkritumu radītājam vai valdītājam
vienojoties ar Atkritumu apsaimniekotāju.
7.8. Būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumu izvešanas kārtību regulē
atkritumu radītāja vai valdītāja un Atkritumu apsaimniekotāja savstarpēji noslēgts
līgums. Pirms līguma slēgšanas atkritumu radītājs vai valdītājs ir pārliecinājies, ka
Atkritumu apsaimniekotājs ir reģistrēts un aktīvs Būvniecībā radušos atkritumu
pārvadājumu uzskaites sistēmā (BRAPUS).
7.9. Ražošanas atkritumu apsaimniekošanas kārtību regulē atkritumu radītāja
vai valdītāja un Atkritumu apsaimniekotāja savstarpēji noslēgts līgums.
7.10. Liela apjoma zaļo dārza atkritumu izvešanu nodrošina lielgabarīta
konteineros (vai 200-300 l maisos).
7.11. Bioloģiskos atkritumus (dārzu un parku atkritumus) iedzīvotājiem ir
atļauts pārstrādāt piemājas dārzā, izmantojot labās prakses mājas kompostēšanas
pieeju (ievērojot piemājas kompostēšanas prasības) un saražoto kompostu izmantot
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tikai paša saimnieciskajām vajadzībām. Mājas kompostēšana ir brīvprātīgs
pienākums.
7.12. Sabiedriskās ēdināšanas atkritumus un pārtikas atkritumus dalīti savāc
speciālos bio-konteineros vai mucās no slēgta un atklāta tipa ēdināšanas iestādēm,
pārtikas ražošanas uzņēmumiem un tirdzniecības vietām pēc noteikta izvešanas
grafika, vienojoties ar atkritumu radītāju vai valdītāju un Atkritumu apsaimniekotāju.
Atkritumu savākšana noteikta pēc konteinera apmaiņas principa (pilnais pret tukšo).
8. Līvānu novada administratīvajā teritorijā savāktie nešķirotie atkritumi,
kurus nav iespējams reģenerēt, nogādājami sadzīves atkritumu poligonā „Cinīši”
Daugavpils novada Demenes pagastā.
9. Sadzīvē radītie bīstamie atkritumi jānodod speciālās, tiem paredzētās vietās.
II. Atkritumu radītāja un valdītāja pienākumi.
10. Atkritumu radītājam vai valdītājam ir obligāts pienākums iekļauties
pašvaldības organizētajā atkritumu apsaimniekošanas sistēmā, noslēdzot atkritumu
apsaimniekošanas līgumu ar pašvaldības izraudzīto Atkritumu apsaimniekotāju.
11. Atkritumu radītājam vai valdītājam ir obligāts pienākums iesaistīties
sadzīves atkritumu dalītas savākšanas sistēmā un veikt atkritumu šķirošanu atbilstoši
prasībām, tādiem atkritumiem kā papīrs, stikls, plastmasa, metāla iepakojums un
bioloģiski noārdāmo atkritumi atbilstoši 7.13. punktam
12. Nešķirotus atkritumus pirms ievietošanas atkritumu konteineros ievieto
aizsietos atkritumu maisos. Asie priekšmeti ir iesaiņojami tādā apmērā, lai izvairītos
no kaitējuma nodarīšanas cilvēku veselībai, kā arī atkritumu apsaimniekošanas iekārtu
bojājumiem. Nešķirotu sadzīves atkritumu konteineros aizliegts ievietot lielgabarīta
un celtniecības atkritumus, saslaukas un zaļos atkritumus (lapas, smiltis, zarus),
riepas, izdedžus un citus sadzīves bīstamos, videi kaitīgos atkritumus.
13. Dalīto atkritumu koplietošanas konteineros var ievietot tikai šķirotus
pārstrādei derīgus atkritumus, kā papīru, stiklu, metālu vai plastmasu un
bioatkritumus atbilstoši norādēm uz konteinera bez citu neatbilstošu atkritumu
piejaukumiem.
III. Nekustamā īpašuma īpašnieka (apsaimniekotāja) un valdītāja pienākumi
14. Nekustamā īpašuma īpašniekam vai apsaimniekotājam ir jānoslēdz līgums
ar Atkritumu apsaimniekotāju par atkritumu apsaimniekošanu un jāizpilda šī līguma
noteikumi.
15. Individuālo māju īpašniekiem, valdītājiem, lietotājiem:
15.1. jānoslēdz līgums ar Atkritumu apsaimniekotāju par atkritumu regulāru
savākšanu konteineros vai maisos, līgumā norādot izvešanas biežumu atbilstoši šajos
saistošajos noteikumos noteiktajam. Līgums jānoslēdz ne vēlāk kā 1 (viena) mēneša
laikā no maksāšanas pienākuma rašanās brīža par katru īpašumā, valdījumā vai
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lietošanā esošu nekustamo īpašumu. Pienākums veikt maksājumus par atkritumu
apsaimniekošanu rodas ar nekustamā īpašuma īpašumtiesību vai lietošanas tiesību
iegūšanas brīdi un izbeidzas ar minēto tiesību izbeigšanās brīdi.
15.2. jānodrošina Atkritumu apsaimniekotāja specializēto transportlīdzekļu
piekļuvi vietām, kur novietoti atkritumu konteineri vai maisi. Ja objektīvu iemeslu dēļ
tas nav iespējams, atkritumu konteineru iztukšošanas dienās atkritumu konteineri
jāpārvieto specializētajiem transportlīdzekļiem vai to apkalpei pieejamā vietā, kur tas
netraucē gājēju vai transportlīdzekļu kustību, un pēc atkritumu konteineru
iztukšošanas tie jānovieto atpakaļ to pastāvīgajā atrašanās vietā;
15.3. jāievieto savus radītos atkritumus tikai tajā atkritumu konteinerā vai
marķētajos atkritumu maisos, kas saskaņā ar noslēgto līgumu ar Atkritumu
apsaimniekotāju ir paredzēts konkrētā nekustamā īpašuma apsaimniekošanai;
15.4. jāveic atkritumu šķirošana to rašanās vietā, ja ir nodrošināti konteineri
vai cita veida savākšanas līdzekļi atkritumu dalītai vākšanai dzīves vietas tuvumā vai
ir iespējams nogādāt līdz tuvākajam dalītā atkritumu savākšanas punktam, izmantojot
pašu līdzekļus.;
15.5. jānodrošina tīrība un kārtība atkritumu konteineru novietošanas vietā;
15.6. sadzīves atkritumi pirms ievietošanas atkritumu tvertnēs ir jāievieto
atkritumu maisos atbilstoši 11. punkta prasībām;
15.7. bioloģiski noārdāmos atkritumus sava īpašuma teritorijā var kompostēt,
ja tas nerada draudus cilvēka dzīvībai un veselībai, videi, kā arī personu mantai.
15.8. pēc pašvaldības pieprasījuma jāsniedz ziņas par iedzīvotāju skaitu, kas
dzīvo attiecīgajā nekustamajā īpašumā, kā arī par komersantiem un citām personām,
kuras veic saimniecisko vai cita veida darbību attiecīgajā nekustamajā īpašumā.
16. Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju īpašniekiem vai apsaimniekotājiem
dzīvokļu īpašnieku (īrnieku) vārdā – jāslēdz līgums ar Atkritumu apsaimniekotāju par
atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma organizēšanu, nodrošinot:
16.1. katrai daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai ir jāizveido atkritumu konteineru
novietošanas vieta tā, lai tā netraucētu specializēto transportlīdzekļu ērtu un brīvu
piebraukšanu pie konteineriem. Māju grupai var būt viena konteineru novietošanas
vieta (laukums);
16.2. atkritumu savākšanai nepieciešamo konteineru skaitu;
16.3. nešķiroto atkritumu konteineru tīrību un to uzturēšanu lietošanas kārtībā;
16.4. tīrību un kārtību atkritumu konteineru novietošanas vietās;
16.5. atkritumu šķirošanas iespēju to rašanās vietā;
16.6. lielgabarīta, elektrisko un elektronisko iekārtu (EEI) un sadzīves bīstamo
atkritumu novietošanu atkritumu savākšanas punktā;
16.7. ar atkritumu apsaimniekošanu
daudzdzīvokļu dzīvojamo māju kopumā;

saistīto

izmaksu

segšanu

par

16.8. informācijas par iedzīvotāju skaitu, kas dzīvo attiecīgajā nekustamajā
īpašumā, kā arī par komersantiem un citām personām, kas veic saimniecisko darbību
attiecīgajā nekustamajā īpašumā, sniegšanu;
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17. Ja daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā esošo dzīvokļa īpašumu vai
nedzīvojamo telpu izmanto saimnieciskajai darbībai, attiecīgās saimnieciskās darbības
veicējs slēdz atsevišķu līgumu ar Atkritumu apsaimniekotāju par atkritumu
apsaimniekošanu un saimnieciskās darbības rezultātā radušos atkritumus ievieto šim
mērķim uzstādītā atkritumu konteinerā.
18. Neapbūvētas zemes īpašniekiem – jānodrošina šo saistošo noteikumu 21.
punkta izpilde.
19. Vasarnīcu, dārza māju (tai skaitā dārzkopības biedrības teritorijā esošās
vasarnīcas vai dārza mājas) vai citu sezonālu apmešanās ēku īpašniekiem, valdītājiem,
lietotājiem vai viņu pilnvarotām personām – līgums par regulāru atkritumu savākšanu
ar Atkritumu apsaimniekotāju jāslēdz par laika periodu, kurā pastāvīgi uzturas
vasarnīcā vai dārza mājā.
20. Komersantam pirms komercdarbības uzsākšanas ir jānoslēdz līgums ar
Atkritumu apsaimniekotāju par regulāru atkritumu savākšanu konteineros, kuru
izvešanas biežumu regulē šo saistošo noteikumu VI. nodaļa.
21. Nekustamā īpašuma īpašnieks, kura īpašumā prettiesiski novietoti
atkritumi:
21.1. bīstamos atkritumus – nodod atkritumus Atkritumu apsaimniekotājam,
kurš ir saņēmis atļauju attiecīgo bīstamo atkritumu apsaimniekošanai, sedz bīstamo
atkritumu apsaimniekošanas izmaksas;
21.2. sadzīves atkritumus – nodod Atkritumus Atkritumu apsaimniekotājam,
kurš ir saņēmis atļauju attiecīgo Atkritumu apsaimniekošanai un kurš ir noslēdzis
līgumu ar Pašvaldību, kā arī sedz attiecīgo Atkritumu apsaimniekošanas izmaksas.
21.3. Būvniecībā radušos atkritumus – nodod Atkritumu apsaimniekotājam,
kas ir reģistrēts un aktīvs Būvniecībā radušos atkritumu pārvadājumu uzskaites
sistēmā (BRAPUS).
IV. Publisko pasākumu organizētāju pienākumi
22. Publisko pasākumu organizētājiem pirms pasākuma rīkošanas atļaujas
saņemšanas jāvienojas ar Atkritumu apsaimniekotāju par atkritumu savākšanu
aizvešanu un teritorijas sakopšanu.
23. Par publiska pasākuma laikā radīto atkritumu savākšanu atbildīgs tā
organizētājs, kurš nodrošina:
23.1. norises vietu ar brīvi pieejamiem attiecīgiem konteineriem atkritumu
savākšanai;
23.2. attiecīgās teritorijas sakopšanu divu stundu laikā pēc pasākuma, ja
pasākums notiek dienas laikā. Vietās, kurās pēc pasākuma beigām ir jāatjauno
transporta kustība, publisko pasākumu organizētājam jānodrošina attiecīgās teritorijas
sakopšana vienas stundas laikā pēc pasākuma noslēguma;
23.3. attiecīgās teritorijas sakopšanu līdz plkst. 8:00, ja pasākums noris laikā
no plkst. 23:00 līdz plkst. 6:00.
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24. Publisko pasākumu organizētājam iespēju robežās ir jānodrošina atkritumu
konteineri dalītai atkritumu vākšanai.

25. Ielu un izbraukuma tirdzniecības vietās un sabiedriskās ēdināšanas vietās
par atkritumu savākšanu un aizvešanu atbildīgs tirgotājs – juridiska, fiziska persona,
individuālā darba veicējs, kurš nodarbojas ar ielu vai izbraukuma tirdzniecību,
sabiedrisko ēdināšanu un kuram pirms tirdzniecības atļaujas saņemšanas rakstiski
jāvienojas ar Atkritumu apsaimniekotāju par atkritumu apsaimniekošanu.
V. Atkritumu apsaimniekotāja pienākumi
26. Atkritumu apsaimniekotājs nodrošina atkritumu apsaimniekošanu un savas
kompetences ietvaros kontrolē atkritumu apsaimniekošanu Līvānu novada
administratīvajā teritorijā saskaņā ar normatīvajiem aktiem atkritumu
apsaimniekošanas jomā, šiem saistošajiem noteikumiem un noslēgto līgumu starp
Pašvaldību un Atkritumu apsaimniekotāju, ievērojot atkritumu apsaimniekošanas
valsts plānu un reģionālo plānu sasniedzamos mērķus, kas izteikti procentos atbilstoši
teritorijā radītajam atkritumu apjomam un sastāvam.
27. Atkritumu apsaimniekotājam ir šādi pienākumi:
27.1. slēgt līgumus ar pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajiem
atkritumu radītājiem un valdītājiem par atkritumu apsaimniekošanu:
27.1.1. piemērojot līguma termiņu, kas nav garāks par līguma termiņu, kas
noslēgts starp Atkritumu apsaimniekotāju un Pašvaldību;
27.1.2. piemērojot
apsaimniekošanu;

pašvaldības

noteikto

maksu

par

Atkritumu

27.1.3. nodrošinot atkritumu izvešanu atbilstoši ar atkritumu radītāju vai
valdītāju saskaņotiem grafikiem;
27.2. slēgt līgumu vai vienoties ar publisko pasākumu organizētājiem par
publisko pasākumu laikā radušos atkritumu apsaimniekošanu;
27.3. slēgt līgumu ar daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apsaimniekotājiem par
atkritumu apsaimniekošanu;
27.4. iesaistīties valsts un reģionālo atkritumu apsaimniekošanas plānu
realizācijā apsaimniekojamajā teritorijā, dalītas atkritumu apsaimniekošanas sistēmas
ieviešanā;
27.5. atbilstoši saskaņotiem grafikiem veikt regulāru visu pašvaldības
administratīvajā teritorijā radīto atkritumu izvešanu no konteineriem, dalītās
atkritumu savākšanas punktiem un citām atkritumu savākšanai paredzētām vietām
atbilstoši normatīvo aktu, kā arī saskaņā ar Pašvaldību noslēgtā līguma par
pakalpojuma sniegšanu noteikumiem un atbilstoši ar atkritumu valdītāju vai radītāju
noslēgtā līguma par sadzīves atkritumu savākšanu noteikumiem;
27.6. pietiekamā daudzumā nodrošināt ar atkritumu konteineriem visus
atkritumu radītājus vai valdītājus;

8

27.7. marķēt sadzīves atkritumu konteinerus un maisus, norādot Atkritumu
apsaimniekotāja nosaukumu un kontaktinformāciju un savācamo atkritumu veidu (ja
attiecināms);
27.8. atkritumu apsaimniekošanā izmantot specializētus transportlīdzekļus,
iekārtas un ierīces, kas nerada apdraudējumu cilvēku dzīvībai, veselībai, videi,
nepārsniedz pieļaujamo trokšņa līmeni, kā arī ievērot Pašvaldības noteiktās prasības
kvalitatīva pakalpojuma nodrošināšanai;
27.9. piedāvāt atkritumu ārpuskārtas (ārpus grafika) izvešanas pakalpojumus;
27.10. nodrošināt sadzīves atkritumu, tai skaitā sadzīvē radušos bīstamo
atkritumu, apsaimniekošanas organizēšanu;
27.11. pēc atkritumu radītāju vai valdītāju pieprasījuma nodrošināt atkritumu
konteineru mazgāšanu saskaņā ar atkritumu apsaimniekotāja noteikto izcenojumu;
27.12. racionāli izstrādāt maršrutus gan šķiroto, gan nešķiroto atkritumu
savākšanai. Atkritumu izvešanas maršruts lauku teritorijā jāsaskaņo ar atbilstošā
pagasta pārvaldi;
27.13. nodrošināt sadzīves bīstamo atkritumu savākšanu vismaz reizi mēnesī
pilsētā un vismaz reizi ceturksnī pagastos (pēc pagasta pārvaldes pieteikuma),
iekļaujot bīstamo atkritumu savākšanas izmaksas atkritumu apsaimniekošanas maksā;
27.14. informēt Pašvaldību par atkritumu radītāju un valdītāju
administratīvajiem pārkāpumiem šo saistošo noteikumu neievērošanas gadījumā un
sastādītajiem administratīvo pārkāpumu protokoliem;
27.15. 30 (trīsdesmit) dienas pirms plānotām izmaiņām saistībā ar Atkritumu
apsaimniekošanu (atkritumu savākšanas vietas, maršruta vai grafika izmaiņām, u.c.),
par tām informēt atkritumu radītājus vai valdītājus, kurus skar šīs izmaiņas;
27.16. veikt sabiedrības izglītošanu, informēšanu un līdzdalību vides kvalitātes
uzlabošanā Līvānu novadā, lai nodrošinātu mūsdienīgu, videi draudzīgu atkritumu
apsaimniekošanu un piesārņojuma samazināšanu apkārtējā vidē. (Informatīvas lapas
par sniegtajiem pakalpojumiem, izglītojoši izdales materiāli, publikācijas vietējā
laikrakstā, sižeti televīzijā, internets, u.c.).
27.17. nogādāt savāktos nešķirotos atkritumus, kas nav izmantojami pārstrādei
vai reģenerācijai, sadzīves atkritumu poligonā „Cinīši” Daugavpils novada Demenes
pagastā.
VI. Atkritumu savākšanas biežums
28. Atkritumu apsaimniekotājs nešķiroto atkritumu konteinerus iztukšo vai
marķētos atkritumu maisus savāc atbilstoši noslēgtajam līgumam ar atkritumu radītāju
un valdītāju, ņemot vērā īpašumā radīto atkritumu daudzumu, bet ne retāk kā:
28.1.Līvānu pilsētā:
28.1.1. individuālās dzīvojamās mājas - 1 reizi mēnesī;
28.1.2. daudzdzīvokļu mājas – 1 reizi nedēļā;
28.1.3. juridiskas personas – 1 reizi mēnesī.
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28.2. Pārējā novada administratīvajā teritorijā:
28.2.1. individuālās dzīvojamās mājas apdzīvotās vietās – 1 reizi mēnesī;
28.2.2. zemnieku saimniecības un privātmājas ārpus apdzīvotām vietām – 1
reizi mēnesī;
28.2.3. daudzdzīvokļu mājas pagastu centros – 1x mēnesī un papildus pēc
pašvaldības pieteikuma;
28.2.4. juridiskas personas – 1 reizi mēnesī.
29. Šo noteikumu 28. punkta norādītais minimālais Atkritumu izvešanas
biežums, atkritumu valdītājam un Atkritumu apsaimniekotajam vienojoties, var tikt
palielināts, ņemot vērā attiecīgajā nekustamajā īpašumā faktiski radīto Atkritumu
daudzumu.
30. Ja nekustamā īpašuma lietošanai ir sezonāls raksturs, tad atkritumu
radītājam vai valdītājam jāinformē Atkritumu apsaimniekotājs un jāsaskaņo atbilstošs
atkritumu izvešanas grafiks, bet ne retāk kā vienu reizi gadā.
31.Atkritumu radītājam vai valdītājam jāatbild par tā nekustamajā īpašumā
radīto atkritumu savākšanu un nogādāšanu līdz atkritumu konteineriem, par kuru
iztukšošanu tam ar attiecīgo Atkritumu apsaimniekotāju ir noslēgts līgums.
32. Pie tirdzniecības uzņēmuma (veikala, kioska, paviljona, novietnes) ieejas
vai fasādes jābūt novietotai mazgabarīta atkritumu urnai vai tvertnei, par kuras
iztukšošanu un apsaimniekošanu atbild uzņēmums.
VII. Atsevišķu atkritumu veidu apsaimniekošanas noteikumi
33. Par sadzīves bīstamo atkritumu apsaimniekošanu atbild attiecīgo atkritumu
radītājs vai valdītājs.
34. Sadzīvē radušos bīstamo atkritumu radītājs vai valdītājs:
34.1. atdala bīstamos atkritumus no citu veidu atkritumiem;
34.2. uzglabā bīstamos atkritumus ne ilgāk kā gadu tā, lai tie neapdraudētu
cilvēku dzīvību un veselību, vidi, kā arī personu mantu;
34.3. nogādā bīstamos atkritumus speciāli aprīkotās bīstamo atkritumu
savākšanas vietās;
34.4. juridiskās personas slēdz līgumu par bīstamo atkritumu apsaimniekošanu
ar atkritumu apsaimniekotāju, kurš veic bīstamo atkritumu apsaimniekošanu un ir
saņēmis atļauju veikt bīstamo atkritumu apsaimniekošanu un sedz visas bīstamo
atkritumu apsaimniekošanas izmaksas;
34.5. Iedzīvotāju sadzīvē radīto bīstamo atkritumu apsaimniekošanas izmaksas
tiek iekļautas kopējā atkritumu apsaimniekošanas maksā, nosakot, ka tās ir ne vairāk,
kā 1% no atkritumu daudzuma.
35. Dalītu sadzīves atkritumu apsaimniekošana:
35.1. pašvaldības teritorijā, kur tiek nodrošināta atkritumu dalītā vākšana,
atkritumu radītāji šķiro sadzīves atkritumus un ievieto tos atbilstošos dalīto atkritumu
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konteineros, kas uzstādīti dalīto atkritumu savākšanas punktos vai laukumos, vai
iesaistoties atkritumu apsaimniekotāja rīkotās dalīto atkritumu savākšanas akcijās;
35.2. izmantojot atbilstoša marķējuma atkritumu konteinerus un eco-somas,
rašanās vietās dalīti tiek savākti sašķiroti, pārstrādei derīgi atkritumi (papīrs, stikls,
plastmasa, metāla iepakojums un bioatkritumi);
35.3. Atkritumu apsaimniekotājs savlaicīgi informē atkritumu radītājus un
valdītājus par jauna dalīta, pārstrādei derīga atkritumu savākšanas veida ieviešanu un
attiecīgo konteineru krāsojumu vai apzīmējumu;
35.4. Atkritumu apsaimniekotājs informē atkritumu radītājus vai valdītājus par
dalīto atkritumu savākšanas punktu un laukumu atrašanās vietām;
35.5. Atkritumu apsaimniekotājs nogādā sašķirotu, pārstrādei derīgu atkritumu
veidu uz otrreizējās šķirošanas, pārstrādes vai realizācijas vietām;
36. Būvniecības un būvju nojaukšanas un lielgabarīta sadzīves atkritumu
apsaimniekošana:
36.1. Būvniecības un būvju nojaukšanas un lielgabarīta atkritumi jānodala
atsevišķi no citiem sadzīves atkritumiem.
36.2. Sadzīves atkritumu konteineros aizliegts ievietot būvniecības un būvju
nojaukšanas un lielgabarīta atkritumus, kā arī tos novietot citās neatļautās
vietās.
36.3. Lielgabarīta atkritumu īslaicīga novietošana pie konteineriem vai citur ir
atļauta tikai ar namu apsaimniekotāju un/vai Atkritumu apsaimniekotāju saskaņotā
vietā un laikā.
36.4. Būvniecības un būvju nojaukšanas un lielgabarīta atkritumu izvešanai
jāizmanto Atkritumu apsaimniekotāja pakalpojumi, kurš normatīvo aktu noteiktajā
kārtībā ieguvis atļauju šo atkritumu apsaimniekošanai un ir reģistrēts BRAPUS
sistēmā.
36.5. Būvniecības un būvju nojaukšanas un lielgabarīta atkritumu konteineri
novietojami tā, lai netraucētu gājēju un transportlīdzekļu kustībai.
36.6. Iespēju robežās veikt būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumu
šķirošanu atbilstoši Atkritumu apsaimniekotāja prasībām un ieteikumiem.
VIII. Atkritumu apsaimniekošanas aizliegumi
37. Līvānu novada administratīvajā teritorijā ir aizliegts:
37.1. izvietot (izmest) atkritumus tam neparedzētās un nepiemērotās vietās, kā
arī veikt ar tiem citas prettiesiskas darbības (piemēram, ierakt zemē vai izmest
ūdenstilpnēs);
37.2. atkritumus dedzināt,
37.3. atkritumus tvertnēs cieši sablīvēt, dedzināt, iesaldēt vai izliet šķidrus
atkritumus;
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37.4. ievietot atkritumu konteineros vai atkritumu urnās degošus, viegli
uzliesmojošus un eksplozīvus priekšmetus, infekcijas slimības izraisošus atkritumus,
lielgabarīta atkritumus, būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumus, ražošanas
atkritumus, ielu smiltis, parku un dārzu atkritumus un bīstamos atkritumus vai videi
kaitīgas preces;
37.5. aizliegts piesārņot ar atkritumiem ielas, ceļus, dzīvojamajām mājām
pieguļošo teritoriju, daudzdzīvokļu māju pagraba, bēniņu, kāpņu telpas un citas
koplietošanas telpas, novadgrāvjus un dabiskās noteces, skvērus, parkus, mežus, citus
dabas objektus;
37.6. privātmāju īpašniekiem novietot (pastāvīgi) sadzīves atkritumu tvertnes
uz ielām.
37.7. bojāt jebkura veida atkritumu konteinerus, urnas vai tvertnes, kā arī
nesaskaņojot ar Atkritumu apsaimniekotāju mainīt to izvešanai paredzētās vietas;
37.8. ievietot nešķirotus atkritumus vai neatbilstoši šķirotus atkritumus
atkritumu konteineros, kas paredzēti dalītai atkritumu vākšanai;
37.9. ievietot atkritumus atkritumu konteineros, kas paredzēti cita nekustamā
īpašuma apkalpošanai;
37.10. sadzīves bīstamo atkritumu (elektropreču, riepu, akumulatoru u.c.)
ievietošana sadzīves atkritumu konteinerā vai novietošana pie tiem;
37.11.ievietot atkritumu konteineros lielgabarīta un būvniecības atkritumus,
kā arī tos novietot citās neatļautās vietās.
38. Atkritumu apsaimniekotājam, savācot atkritumus, aizliegts bojāt ēkas
(būves) labiekārtojumu, apstādījumus un apstādījuma elementus.
39. Aizliegts novietot būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumus ārpus
teritorijas, kurā notiek būvdarbi.
40. Aizliegts veikt citas darbības, kas rada vides piesārņošanu vai ir pretrunā
ar normatīvajos aktos ietverto regulējumu.
IX. Maksa par atkritumu apsaimniekošanu
41. Ikviena atkritumu radītāja pienākums ir segt atkritumu apsaimniekošanas
izmaksas normatīvajos aktos un šajos noteikumos noteiktajā kārtībā un apjomā.
42. Maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu (izņemot sadzīves
atkritumu reģenerāciju) nosaka ar Līvānu novada domes lēmumu, un tā stājas spēkā
šo noteikumu 47. punktā noteiktajā kārtībā un laikā.
43. Maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu veido:
43.1. 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;

12

43.2. sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprinātais tarifs par sadzīves
atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonos un izgāztuvēs;
43.3. dabas resursu nodoklis par atkritumu apglabāšanu normatīvajos aktos
noteiktajā apmērā.
44. Atkritumu apsaimniekotājs vienu reizi gadā, ne vēlāk kā līdz kārtējā gada
1.jūlijam, iesniedz pašvaldībai sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas aprēķinu
pārskatīšanai, kā arī pārskatu par Līvānu novada pašvaldības teritorijā apsaimniekoto
atkritumu daudzumu (atsevišķi norādot radīto atkritumu daudzumu, šķiroto atkritumu
daudzumu, apglabāto atkritumu daudzumu). Vienlaikus ar sadzīves atkritumu
apsaimniekošanas maksas aprēķinu atkritumu apsaimniekotājs iesniedz izmaksu
pamatojumu.
45. Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas aprēķināšanai atkritumu
apsaimniekotājs izmanto plānotās sadzīves atkritumu apsaimniekošanas sniegšanas
izmaksas, ņemot vērā iepriekšējā kalendārā gada faktiskās izmaksas un iepriekšējā
kalendārajā gadā apsaimniekoto atkritumu daudzumu.
46. Pašvaldība 30 dienu laikā pēc noteikumu 44. punktā minētā sadzīves
atkritumu apsaimniekošanas maksas aprēķina saņemšanas lemj par sadzīves atkritumu
apsaimniekošanas maksas noteikšanu un lēmumu 10 dienu laikā pēc tā pieņemšanas
publicē Līvānu novada pašvaldības mājas lapā interneta vietnē www.livani.lv.
47. Apstiprinātā sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa stājas spēkā
trīsdesmitajā dienā pēc lēmuma publicēšanas Līvānu novada pašvaldības mājas lapā
interneta vietnē www.livani.lv., ja pašvaldības lēmumā nav noteikts citādi.
48. Maksa par atsevišķu sadzīves atkritumu veidu (bioloģisko, sadzīves
bīstamo, pārstrādei derīgu, izlietotā iepakojuma, lielgabarīta, ražošanas, būvniecības
un būvju nojaukšanas atkritumu un šķidro sadzīves atkritumu) savākšanu tiek noteikta
Atkritumu apsaimniekotājam vienojoties ar atkritumu radītāju vai valdītāju.
49. Kārtību kādā veicami maksājumi par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu,
nosaka līgums, kurš noslēgts starp atkritumu radītāju vai valdītāju un atkritumu
apsaimniekotāju
X. Administratīvā atbildība par saistošo noteikumu pārkāpšanu
50. Par atkritumu apsaimniekošanas jomu regulējošo normatīvo aktu
pārkāpumiem personas ir saucamas pie atbildības normatīvajos aktos par atkritumu
apsaimniekošanu un administratīvo atbildību noteiktajā kārtībā.
/LND 28.11.2019. saistošo noteikumu Nr.13, kas precizēti ar Līvānu novada domes 2020.
gada 16. jūnija sēdes lēmumu Nr. 11-1, redakcijā/

51. Kontrolēt šo noteikumu izpildi un uzsākt administratīvo pārkāpumu
procesu un veikt normatīvajos aktos par administratīvo atbildību noteiktās procesuālās
darbības par atkritumu apsaimniekošanas noteikumu pārkāpšanu atbilstoši savai
kompetencei ir tiesīgas normatīvajos aktos par administratīvo atbildību norādītās
personas.
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/LND 28.11.2019. saistošo noteikumu Nr.13, kas precizēti ar Līvānu novada domes 2020.
gada 16. jūnija sēdes lēmumu Nr. 11-1, redakcijā/

52. Par šo noteikumu pārkāpumiem lietas izskata un lēmumu par
administratīvā soda piemērošanu pieņem normatīvajos aktos par atkritumu
apsaimniekošanu un administratīvo atbildību norādītās personas.
/LND 28.11.2019. saistošo noteikumu Nr.13, kas precizēti ar Līvānu novada domes 2020.
gada 16. jūnija sēdes lēmumu Nr. 11-1, redakcijā/

52.1 Lēmumu par administratīvā soda piemērošanu, kas pieņemts pēc
noteikumu grozījumu stāšanās spēkā, saskaņā ar Administratīvās atbildības likuma
166. panta otro daļu var pārsūdzēt rajona (pilsētas) tiesā Administratīvās atbildības
likumā noteiktā kārtībā un termiņos.
/LND 28.11.2019. saistošo noteikumu Nr.13, kas precizēti ar Līvānu novada domes 2020.
gada 16. jūnija sēdes lēmumu Nr. 11-1, redakcijā/

53. Par saistošo noteikumu pārkāpšanu iekasētā soda nauda tiek ieskaitīta
Līvānu novada pašvaldības budžetā.
54. Administratīvais sods šo noteikumu pārkāpēju neatbrīvo no pārkāpuma
radīto seku novēršanas un materiālo zaudējumu segšanas.
XI. Noslēguma jautājumi
55. Šie saistošie noteikumi stājas spēkā ar 2016. gada 1. jūniju.
56. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās brīdi zaudē spēku Līvānu novada
domes 2012. gada 29. marta saistošie noteikumi Nr.6 „Līvānu novada sadzīves
atkritumu apsaimniekošanas noteikumi”, apstiprināti ar Līvānu novada domes 2012.
gada 29. marta sēdes lēmumu Nr. 3-6.
Priekšsēdētājs

A. Vaivods
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