Ādažu novada domes saistošie noteikumi
„Atkritumu apsaimniekošanas noteikumi”
PASKAIDROJUMA RAKSTS
1.Projekta
nepieciešamības
pamatojums
2. Īss projekta satura
izklāsts

3. Informācija par
plānoto
projekta
ietekmi uz pašvaldības
budžetu

1. Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2. punkts
nosaka, ka pašvaldības autonomā funkcija ir atkritumu savākšanas
un izvešanas kontrole. Saistošo noteikumu izdošanu nosaka
Atkritumu apsaimniekošanas likums, kas stājās spēkā 01.01.2011.
2. Domes pilnvarojums izstrādāt saistošos noteikumus izriet no
Atkritumu apsaimniekošanas likuma 8. panta pirmās daļas 3.
punkta, kas nosaka prasības sadzīves atkritumu savākšanai,
pārvadāšanai, pārkraušanai un uzglabāšanai, kā arī kārtību, kā
veicami maksājumi par šo atkritumu apsaimniekošanu,
apsaimniekošanā iesaistīto personu pienākumus un kontroli.
3.1. Saistošo noteikumu īstenošanai netiek prognozēta palielināta
finansiāla ietekme uz pašvaldības budžetu.
3.2. Saistošo noteikumu izpildes nodrošināšanai nav nepieciešams
veidot jaunas pašvaldības institūcijas, darba vietas.
3.3. Ar saistošo noteikumu palīdzību plānots atkritumu
apsaimniekošanas sistēmā iesaistīt visus Ādažu novada
atkritumu
radītājus
un
valdītājus,
un
atkritumu
apsaimniekotājus.

4. Informācija par 4.1. Šobrīd Ādažu novada teritorijā darbojas vairāki atkritumu
plānoto
projekta
apsaimniekotāji. Saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas
ietekmi uz sabiedrību
likumu un pašvaldības saistošajos noteikumos definēto
(mērķgrupām)
un
atkritumu apsaimniekošanas zonu, pašvaldībai jāizvēlas viens
uzņēmējdarbības vidi
atkritumu apsaimniekotājs, kuram darbība jāuzsāk ne vēlāk kā
pašvaldības teritorijā
ar 2013.gada 1.jūliju.
4.2. Mērķgrupa, uz kuru attiecināms saistošo noteikumu tiesiskais
regulējums ir novada administratīvās teritorijā esošo nekustamo
īpašumu īpašnieki, to tiesiskie valdītāji (lietotāji), kas ir
atkritumu radītāji (valdītāji) un atkritumu apsaimniekotājs.
4.3. Saistošo noteikumu regulējums labvēlīgi ietekmēs sabiedrību.
Nosakot atkritumu apsaimniekošanas kārtību, tiks aizsargāta
vide, cilvēku dzīvība un veselība.
5. Informācija par 5.1. Institūcijas, kurās privātpersona var vērsties saistošo noteikumu
administratīvajām
piemērošanā ir Ādažu novada pašvaldība.
procedūrām
5.2. Saistošo noteikumu projekts noteiks administratīvās procedūras
atkritumu
radītājiem
(valdītājiem)
un
atkritumu
apsaimniekotājam.
6. Informācija par 6.1. Saistošo noteikumu izstrādes procesā nav notikušas
konsultācijām
ar konsultācijas ar sabiedrības pārstāvjiem. Pēc saistošo noteikumu
privātpersonām
projekta un tam pievienotā paskaidrojuma raksta izskatīšanas
attīstības jautājumu komitejas sēdē un publicēšanas pašvaldības
mājas lapā internetā www.adazi.lv, saņemto sabiedrības pārstāvju
izteikto priekšlikumu vai iebildumu apkopošanas, būtiskākos no
tiem, izvērtējot lietderības apsvērumus, paredzēts iekļaut saistošajos
noteikumos.
Domes priekšsēdētāja vietnieks

P. Balzāns
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.29
Apstiprināti ar Ādažu novada domes
2011.gada 22.novembra sēdes
lēmumu (protokols Nr.24§4.5)
Ādažos

Atkritumu apsaimniekošanas noteikumi
Izdoti
saskaņā
ar
Atkritumu
apsaimniekošanas likuma 8.panta 1.daļas
1.punktu, 3. punktu un likuma „Par
pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas
2.punktu un 21.panta14.punkta
e) apakšpunktu un 16. punktu.

I. Lietoto terminu skaidrojums
1.

Atkritumi – jebkurš priekšmets vai viela, no kuras tās valdītājs atbrīvojas, ir nolēmis
vai ir spiests atbrīvoties;
1.1. 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;
1.2. atkritumu valdītājs – ikviena fiziskā vai juridiskā persona, kura atbilst vismaz
vienam no šādiem nosacījumiem:
a) ir atkritumu radītāja,
b) ir fiziskā vai juridiskā persona, kuras faktiskajā varā atrodas atkritumu;
1.3. 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;
1.4. atkritumu apsaimniekotājs – komersants, arī atkritumu tirgotājs un atkritumu
apsaimniekošanas starpnieks, kurš ir saņēmis attiecīgu atļauju atkritumu
apsaimniekošanai Atkritumu apsaimniekošanas likumā vai normatīvajos aktos par
piesārņojumu noteiktajā kārtībā.
II. Atkritumu saimniecībā realizējamie mērķi un uzdevumi

2.
3.

Samazināt atkritumu rašanos to izcelsmes vietā.
Veicināt otrreiz izmantojamu sadzīves atkritumu (stikls, papīrs, PET pudeles un
polietilēns (PE), metāls, būvgruži, koks, bioloģiski noārdāmie atkritumi) savākšanu,
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4.
5.
6.
7.
8.

šķirošanu un pārstrādi, t.i. organizēt pārstrādājamu atkritumu savākšanas sistēmu,
samazinot atkritumu poligonā nogādājamo atkritumu daudzumu.
Veicināt atkritumu reģenerāciju citos veidos, piemēram, iegūstot enerģiju.
Uzlabojot atkritumu apsaimniekošanas sistēmu un kārtību, samazināt un novērst vides
piesārņojumu, uzturēt higiēnisku un cilvēka veselībai nekaitīgu vidi.
Rūpēties par to, lai atkritumi, kurus otrreiz nevar pārstrādāt, tiktu apglabāti vai iznīcināti
videi un cilvēka veselībai un dzīvībai drošā veidā.
Organizēt ekonomiski pamatotu un videi nekaitīgu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas
sistēmu Ādažu novada pašvaldības teritorijā.
Iekļaut visus sadzīves atkritumu radītājus un valdītājus (mājsaimniecības, uzņēmumi,
tirdzniecības vietas) Ādažu novada pašvaldības noteiktā sadzīves atkritumu
apsaimniekošanas sistēmā.
III. Vispārīgie jautājumi

9.

10.
11.

12.
13.

14.

15.

16.

17.

18.

Saistošie noteikumi nosaka sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Ādažu novadā,
prasības sadzīves atkritumu savākšanai, dalītai atkritumu savākšanai, pārvadāšanai,
pārkraušanai un uzglabāšanai, kā arī kārtību, kādā veicami maksājumi par šo atkritumu
apsaimniekošanu, apsaimniekošanā iesaistīto personu pienākumus un kontroli.
Saistošie noteikumi Ādažu novada teritorijā ir saistoši visām fiziskām un juridiskām
personām– sadzīves atkritumu radītājiem, valdītājiem un apsaimniekotājiem.
Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas kārtību nosaka Ādažu novada pašvaldība
(turpmāk pašvaldība) un informē par to sadzīves atkritumu apsaimniekotājus un
atkritumu radītājus
( valdītājus).
Ādažu novada administratīvajā teritorijā ir viena atkritumu apsaimniekošanas zona.
Ādažu novadā ar sadzīves atkritumu apsaimniekošanu drīkst nodarboties tikai tās
fiziskās vai juridiskās personas, kurām ir noslēgts līgums par atkritumu
apsaimniekošanu ar pašvaldību, un kurām ir spēkā esoša atļauja šādai darbībai un
atbilstoši specializēti transportlīdzekļi, iekārtas un ierīces.
Pašvaldība organizē un kontrolē atkritumu apsaimniekošanu Ādažu novada
administratīvajā teritorijā saskaņā ar spēkā esošiem normatīvajiem aktiem, valsts un
reģionālo atkritumu apsaimniekošanas plānu un šiem saistošajiem noteikumiem.
Pašvaldība slēdz līgumu ar spēkā esošajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā izraudzīto
komersantu, kurš veiks atkritumu apsaimniekošanu, tas ir, savākšanu (tai skaitā
atkritumu vākšanu, šķirošanu vai sajaukšanu, lai tos pārvadātu), uzglabāšanu,
pārkraušanu, pārvadāšanu un kura rīcībā ir specializētie transportlīdzekļi, atbilstošas
iekārtas un inventārs minēto darbību veikšanai.
Ādažu novada teritorijā tiek noteikti šādi atkritumu savākšanas veidi:
16.1. izmantojot atkritumu konteinerus, tvertnes, urnas;
16.2. nogādājot atkritumus speciāli izveidotajos atkritumu dalītās savākšanas punktos,
šķirotu atkritumu savākšanas laukumos;
16.3. sadzīves atkritumu radītājiem (valdītājiem) slēdzot līgumus ar atkritumu
apsaimniekotāju par sadzīves (t.sk. sadzīves bīstamo) atkritumu savākšanu.
Noteikumi neattiecas uz bioloģiski noārdāmo atkritumu kompostēšanas vietām, kuras uz
savā īpašumā vai lietošanā esošas zemes ierīko fiziskā persona, tās mājsaimniecībā
radīto bioloģisko noārdāmo atkritumu kompostēšanai, nodrošinot, ka netiks radīts
kaitējums videi, apdraudējums cilvēku dzīvībai un veselībai vai citu personu mantai.
Ievērojot spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktos drošības pasākumus ir atļauts
dedzināt ugunskuros zāli, lapas, zarus un citas augu daļas sava īpašuma teritorijā, ja tas
nerada draudus cilvēku dzīvībai, veselībai, videi un personu mantai.
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IV. Atkritumu radītāju un valdītāju pienākumi
19. Atkritumu radītājs (valdītājs) pašvaldības administratīvajā teritorijā ir atbildīgs par
atkritumu savākšanu un izvešanu no viņa īpašumā vai valdījumā esošās teritorijas.
20. Sadzīves atkrituma radītājam (valdītājam) ir pienākums piedalīties pašvaldības
organizētajā sadzīves atkritumu savākšanā, slēdzot līgumu par sadzīves atkritumu
izvešanu (t.sk. sadzīves bīstamo atkritumu) no viņa īpašumā vai valdījumā esošā
nekustamā īpašuma ar to atkritumu apsaimniekotāju, kurš ir noslēdzis attiecīgu līgumu
ar pašvaldību.
21. Atkritumu radītājs (valdītājs), slēdzot līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju, vienojas par
nešķiroto atkritumu savākšanai nepieciešamo konteineru skaitu, tilpumu, ņemot vērā
atkritumu daudzumu un izvešanas biežumu:
21.1.
individuālās dzīvojamās mājās, kā arī vasarnīcās, dārza mājās (t.sk.
dārzkopības biedrības teritorijā), kuras tiek izmantotas patstāvīgai dzīvošanai pēc noslēgtā līguma, bet ne retāk kā 1 reizi mēnesī ;
21.2.
daudzdzīvokļu mājās - pēc noslēgtā līguma, bet ne retāk kā 1 reizi nedēļā;
21.3.
vasarnīcu, dārza māju (t.sk. dārzkopības biedrības teritorijā) teritorijās vai citās
īslaicīgas apmešanās ēkās pēc noslēgtā līguma, bet ne retāk kā 1 reizi gadā;
21.4.
juridiskās personas – pēc noslēgtā līguma, bet ne retāk kā 1 reizi mēnesī.
22. Atkritumu radītājs (valdītājs) tiesību aktos noteiktajā kārtībā, ne vēlāk kā vienu mēnesi
pēc nekustamā īpašuma pārņemšanas īpašumā vai lietošanā, noslēdz līgumu par
atkritumu izvešanu ar atkritumu apsaimniekotāju Ādažu novada pašvaldības
administratīvajā teritorijā. Ja šāds līgums līdz šim nav noslēgts, tad mēneša laikā pēc
šo noteikumu stāšanās spēkā atkritumu radītājam un valdītājam līgums ar atkritumu
apsaimniekotāju ir jāslēdz.
23. Par pie iestāžu, uzņēmumu, atpūtas, tirdzniecības un sabiedrisko pakalpojumu vietu
ieejas durvīm un sabiedrisko transportu pieturvietās (publiskās vietās) novietoto
atkritumu urnu un tvertņu iztukšošanu ir atbildīgs ēkas (teritorijas) īpašnieks, tiesiskais
valdītājs (lietotājs)
vai apsaimniekotājs. Atkritumu radītājs (valdītājs) sīkajiem
atkritumiem un izsmēķiem paredzēto urnu un tvertņu iztukšošanu pie publiskām vietām
nodrošina katru dienu.
24. Nešķirotie atkritumi jāievieto tikai tajā konteinerā, kas saskaņā ar noslēgto līgumu ar
atkritumu apsaimniekotāju, ir paredzēts konkrētā nekustamā īpašuma apsaimniekošanai.
Nešķirotus atkritumus, pirms ievietošanas atkritumu konteineros, ievieto atkritumu
maisos un šos maisus aizsien.
25. Ikviena atkritumu radītāja (valdītāja) pienākums pašvaldības teritorijā ir :
25.1. iekļauties pašvaldības organizētajā dalītas sadzīves atkritumu apsaimniekošanas
sistēmā, savākt un sašķirot savus radītos sadzīves atkritumus un nogādāt tos
atkritumu apsaimniekotāja norādītajā vietā;
25.2. nodrošināt atsevišķu atkritumu veidu (lielgabarīta, būvniecības atkritumu
bioloģiski noārdāmo) nogādāšanu uz tam paredzētajām vietām personīgi vai
izmantojot atkritumu apsaimniekotāja pakalpojumus;
25.3. pēc pašvaldības vai atkritumu apsaimniekotāja pieprasījuma sniegt ziņas par
iedzīvotāju skaitu, kas dzīvo attiecīgajā nekustamajā īpašumā, nomniekiem, kā
arī komersantiem un citām personām, kas veic saimniecisko darbību attiecīgajā
nekustamajā īpašumā, saistībā ar radītajiem atkritumu veidiem un daudzumu;
25.4. segt sadzīves atkritumu, to skaitā sadzīvē radušos bīstamo atkritumu,
apsaimniekošanas pakalpojumu izmaksas;
25.5. segt izmaksas, kas saistītas ar atsevišķu atkritumu veidu (lielgabarīta, būvniecības
atkritumu bioloģiski noārdāmo) nogādāšanu uz atkritumu pārstrādes vai
apglabāšanas vietām;
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25.6. atkritumu konteineru tukšošanas dienās mazizmēra konteinerus (līdz 240 l) no
slēgtiem pagalmiem un konteineru telpām novietot:
25.6.1. brīvi pieejamā vietā ārpus sētas un žoga tā, lai netraucētu gājēju un
transportlīdzekļu kustību, kā arī pēc atkritumu savākšanas jānovieto to
pastāvīgā atrašanās vietā;
25.6.2. specializētajam transportlīdzeklim pieejamā vietā, vai vietā, kas ir
atrunāta noslēgtajā līgumā ar atkritumu apsaimniekotāju;
25.7. uzturēt kārtībā pievedceļus un konteineru laukumus, lai nodrošinātu specializētā
transportlīdzekļa piekļūšanu atkritumu konteineriem un konteinera pārvietošanu
pie specializētā transporta līdzekļa, lai nodrošinātu to izvešanu jebkurā
gadalaikā;
25.8. savlaicīgi informēt atkritumu apsaimniekotāju, ja mainās radīto atkritumu apjoms
un vienoties par papildus savākšanu un izvešanu.
26. Spēkā esošie līgumi ir izbeidzami Atkritumu apsaimniekošanas likuma Pārejas noteikumu
noteiktajā kārtībā.
V. Publisko pasākumu organizētāji
27. Pasākuma organizators, pirms pasākuma rīkošanas atļaujas saņemšanas, slēdz līgumu ar
atkritumu apsaimniekotāju par atkritumu apsaimniekošanu un teritorijas sakopšanu.
28. Pasākuma organizētājs nodrošina attiecīgās teritorijas sakopšanu četru stundu laikā pēc
pasākuma noslēguma.
29. Publiska pasākuma laikā pasākumu organizētājiem jānodrošina atkritumu urnu un
sabiedrisko tualešu pieejamība.
VI. Atkritumu apsaimniekotāju pienākumi
30. Atkritumu apsaimniekotājs, realizējot ar līgumu uzliktās pašvaldības funkcijas atkritumu
apsaimniekošanā, koordinē un savas kompetences ietvaros kontrolē sadzīves atkritumu
apsaimniekošanu Ādažu novada administratīvajā teritorijā. Atkritumu apsaimniekotājs
darbojas saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem atkritumu
apsaimniekošanas jomā, reģionālo atkritumu apsaimniekošanas plānu, kā arī ar šiem
saistošajiem noteikumiem.
31. Atkritumu apsaimniekotājs, kurš izraudzīts atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošo
normatīvo aktu prasībām, pirms savas darbības uzsākšanas Ādažu novada teritorijā slēdz
līgumu ar pašvaldību par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu atkritumu
apsaimniekošanas zonā.
32. Atkritumu apsaimniekotājam ir pienākums:
32.1.
slēgt līgumu ar pašvaldības teritorijā esošiem atkritumu radītājiem
(valdītājiem) par sadzīves atkritumu izvešanu, piemērojot tādu pakalpojuma
līguma termiņu, kas nav garāks par ar pašvaldību noslēgtā līguma termiņu;
32.2.
slēgt līgumu ar publisko pasākumu organizētājiem par publisko pasākumu
laikā radušos atkritumu apsaimniekošanu;
32.3.
apgādāt atkritumu apsaimniekošanas atkritumu radītājus (valdītājus) ar
atkritumu konteineriem pietiekamā daudzumā, norādot uz tiem operatora
kontaktinformāciju;
32.4.
veikt atkritumu radītāju (valdītāju) informēšanu un apmācību, izplatīt
informatīvos materiālus par atkritumu apsaimniekošanu;
32.5.
nepārtraukt atkritumu savākšanu līdz jauna atkritumu apsaimniekotāja darbības
uzsākšanai;

5

iesaistīties reģionālā atkritumu apsaimniekošanas plāna realizācijā, dalītas
atkritumu apsaimniekošanas sistēmas ieviešanā Ādažu novada atkritumu
apsaimniekošanas zonā;
32.7.
veikt regulāru, saskaņotu, visu pašvaldības administratīvajā teritorijā radīto
atkritumu izvešanu, bet ne retāk kā noteikts šo saistošo noteikumu III daļas
20.punktā, no konteineriem, atkritumu konteineru laukumiem, dalītās
atkritumu savākšanas punktiem un citām atkritumu savākšanai paredzētām
vietām, nodrošinot tajos tīrību un kārtību, savācot uz zemes nokritušos
atkritumus konteineru iztukšošanas laikā;
32.8.
piedāvāt atkritumu ārpuskārtas izvešanas pakalpojumu par papildus samaksu,
saskaņā ar atkritumu apsaimniekotāja apstiprinātu izcenojumu;
32.9.
racionāli izstrādāt maršrutus gan šķiroto, gan nešķiroto atkritumu savākšanai,
lai samazinātu transporta slodzi ceļiem un videi;
32.10. saskaņot ar pašvaldību šķiroto atkritumu savākšanas sistēmu, tai skaitā dalīto
atkritumu savākšanas punktu izveidošanas vietas;
32.11. nodrošināt atsevišķu veidu sadzīves atkritumu izvešanu (lielgabarīta atkritumu,
būvniecības atkritumu, bioloģiski noārdāmo atkritumu u.c.) nogādāšanu
pārstrādes vai apglabāšanas vietās.
33. Visu atkritumu radītāju (valdītāju) radītie apglabājamie atkritumi jāizved un jāapglabā
reģionālajā sadzīves atkritumu poligonā „Getliņi EKO”, Rumbula, Stopiņu novads, LV2121 .
34. Ziņot pašvaldībai, atsevišķos gadījumos Latvijas Republikas Valsts vides dienesta
inspektoriem par atkritumu radītāju (valdītāju) administratīvajiem pārkāpumiem šo
saistošo noteikumu neievērošanas gadījumā.
35. Atkritumu apsaimniekotājam ne mazāk kā 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš jāinformē
atkritumu radītājs (valdītājs) par prasībām (izmaiņām tajās) saistībā ar atkritumu
apsaimniekošanu.
32.6.

VII. Prasības sadzīves atkritumu dalītai vākšanai un šķirošanai
36. Novada teritorijas daļās, kur atkritumi tiek savākti dalīti, sadzīves atkritumu radītāji
(valdītāji) šķiro sadzīves atkritumus un novieto tos atbilstošos atkritumu konteineros,
kas uzstādīti savākšanas punktos.
37. Šķiroti tiek otreiz izmantojamie un pārstrādājamie sadzīves atkritumi (piemēram, papīrs,
stikls, plastmasa) atbilstoši prasībām, ko šķirotajiem atkritumiem nosaka sadzīves
atkritumu apsaimniekotāji (piem. papīram jābūt sausam, stiklam- bez iepriekšēja
pildījuma atliekām u.t.t).
38. Šķiroto atkritumu apsaimniekotāji savlaicīgi 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš informē
atkritumu radītājus (valdītājus) par jauna šķiroto atkritumu savākšanas veida ieviešanu
un attiecīgo konteineru krāsojumu vai apzīmējumu.
39. Šķiroto atkritumu apsaimniekotāji visā pašvaldības teritorijā uz šķiroto atkritumu
konteineriem vai punktos nodrošina sekojošu informāciju:
39.1. šķiroto atkritumu veidu;
39.2. operatora atbildīgās personas, kurš atbildīgs par laukuma sakopšanu
kontaktinformāciju (tālruņa nr.).
40. Atkritumu apsaimniekotājs dalīto atkritumu savākšanas punktos nodrošina nepieciešamo
konteineru skaitu, ņemot vērā atkritumu daudzumu un izvešanas biežumu.
41. Atkritumu apsaimniekotājs nogādā sašķirotu, pārstrādei derīgu atkritumu veidu uz
otrreizējās šķirošanas, pārstrādes vai realizācijas vietām.
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VIII. Prasības sadzīvē radušos bīstamo atkritumu apsaimniekošanai
42. Par bīstamo atkritumu apsaimniekošanu atbild attiecīgo atkritumu radītājs (valdītājs).
43. Sadzīvē radušos bīstamo atkritumu radītājs (valdītājs):
43.1.
atdala bīstamos atkritumus no citu veidu atkritumiem;
43.2.
uzglabā bīstamos atkritumus tā, lai tie neapdraudētu cilvēku dzīvību un
veselību, vidi, kā arī personu mantu;
43.3.
nogādā bīstamos atkritumus speciāli aprīkotās bīstamo atkritumu savākšanas
vietās vai slēdz līgumu par bīstamo atkritumu apsaimniekošanu ar personu,
kura veic bīstamo atkritumu apsaimniekošanu un ir saņēmusi atļauju veikt
bīstamo atkritumu apsaimniekošanu;
43.4.
sedz bīstamo atkritumu apsaimniekošanas izmaksas, ja tiesību aktos nav
paredzēta cita kārtība.
44. Dalīti tiek vākti šādi sadzīves bīstamo atkritumu veidi:
44.1.
sadzīves bīstamie atkritumi t.sk. videi kaitīgās preces kā neizjauktas
elektropreces, dienasgaismas lampas, akumulatori, riepas u.c. – šķiroto
atkritumu savākšanas laukumā vai atkritumu apsaimniekotāja rīkoto akciju
veidā vai sadarbībā ar esošiem bīstamo atkritumu apsaimniekotājiem;
44.2.
baterijas – publiskās vietās pieejamos konteineros, kas paredzēti attiecīgā
atkritumu veida savākšanai (elektropreču tirgotavās, lielveikalos un citur);
44.3.
medikamenti un to atlikumi – savākšanu organizē atkritumu apsaimniekotājs
sadarbībā ar atkritumu apsaimniekotājiem, kuri saņēmuši atļauju bīstamo
atkritumu apsaimniekošanai;
44.4.
par pārējo bīstamo atkritumu apsaimniekošanu jāslēdz līgums ar atkritumu
apsaimniekotājiem, kuri saņēmuši atļauju bīstamo atkritumu apsaimniekošanai.
IX. Prasības būvniecības un lielgabarīta atkritumu apsaimniekošanai
45.
46.

47.
48.
49.
50.

Lielgabarīta un būvniecības atkritumi jāsavāc atsevišķi no citiem atkritumiem.
Pirms būvdarbu uzsākšanas, tai skaitā ēku un būvju renovācijas, rekonstrukcijas vai
nojaukšanas, būvniecības ierosinātājam vai būvniecības veicējam jānodrošina
būvdarbu laikā radīto būvniecības atkritumu, tai skaitā bīstamo, apsaimniekošana,
jānoslēdz līgums ar atkritumu apsaimniekotāju par atbilstošu konteineru izvietošanu
un izvešanu.
Būvniecības atkritumus aizliegts novietot ārpus teritorijas, kur notiek būvdarbi.
Būvniecības un lielgabarīta atkritumu konteineri novietojami tā, lai netraucētu gājēju
un transporta līdzekļu kustību.
Būvniecības un lielgabarīta atkritumu konteinera īpašnieku pienākums ir uzturēt tos
atbilstošā tehniskā stāvoklī.
Izraktā zeme jānovieto tā, lai nenotiktu tās sajaukšanās ar būvgružiem vai citiem
sadzīves
atkritumiem.
X. Maksa par atkritumu apsaimniekošanu

Ikviena atkritumu radītāja pienākums ir segt izdevumus par atkritumu
apsaimniekošanu.
52. Maksu par atkritumu (tai skaitā lielgabarīta, ražošanas, būvniecības atkritumu, koku
zaru, lapu, zāles) apsaimniekošanu atkritumu radītājiem, atbilstoši Latvijas Republikā
spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, nosaka pašvaldība, bet iekasē atkritumu
apsaimniekotājs, kuru atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem
aktiem izvēlējusies pašvaldība.
51.
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53. Maksāšanas kārtība par atkritumu apsaimniekošanu tiek noteikta līgumā, kurš noslēgts
starp atkritumu radītāju ( valdītāju) un atkritumu apsaimniekotāju.
54. Maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu (izņemot sadzīves atkritumu
reģenerāciju)
veido:
54.1.
maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu,
uzglabāšanu, dalītās atkritumu savākšanas, šķirošanas un pārkraušanas
infrastruktūras objektu uzturēšanu atbilstoši līgumam, kuru noslēgusi
pašvaldība un Atkritumu apsaimniekošanas likuma 18. panta pirmajā daļā
minētais atkritumu apsaimniekotājs;
54.2.
sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprinātais tarifs par sadzīves atkritumu
apglabāšanu atkritumu poligonos un izgāztuvēs;
54.3.
dabas resursu nodoklis par atkritumu apglabāšanu normatīvajos aktos
noteiktajā apmērā;
55. Atkritumu apsaimniekotājs ir tiesīgs pārtraukt atkritumu izvešanu, ja atkritumu radītājs
(valdītājs) neveic samaksu par atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumiem saskaņā ar
līgumu, par to informējot pašvaldību.
XI. Noteiktie aizliegumi
56. Atkritumu radītājiem (valdītājiem), aizliegts:
56.1.
atkritumus izmest vai novietot tam neparedzētās vietās;
56.2. atkritumu konteineros, urnās un tvertnēs ievietot kvēlojošus, degošus, viegli
uzliesmojošus un eksplozīvus priekšmetus, šķidrus, infekcijas slimības izraisošus
un cilvēku veselībai un dzīvībai bīstamus atkritumus, lielgabarīta atkritumus un
būvniecības atkritumus;
56.3. mest nešķirotos sadzīves atkritumus konteineros, par kuru izmantošanu nav
noslēgts līgums ar atkritumu apsaimniekotāju;
56.4. jebkādā veidā bojāt vai iznīcināt atkritumu konteinerus, urnas un tvertnes;
56.5.
ievietot lielgabarīta un būvniecības atkritumus apsaimniekotāju izvietotajos
sadzīves atkritumu konteineros, kā arī tos novietot citās neatļautās vietās;
56.6. ievietot dalīto atkritumu konteineros tam neatbilstošu atkritumu veidus vai
nešķirotus sadzīves atkritumus;
56.7. atkritumus dedzināt, izņemot šo noteikumu 18. punktā noteiktajā gadījumā.
XII. Atbildība par noteikumu neievērošanu
57. Sūdzības, iesniegumus un priekšlikumus par atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu
kvalitāti adresējamas atkritumu apsaimniekotājam vai pašvaldībai.
58. Sūdzības, iesniegumus un priekšlikumus par šo noteikumu neievērošanu izskata
pašvaldības izpilddirektors.
59. Fiziskām un juridiskām personām par šo noteikumu neievērošanu iestājas atbildība
saskaņā Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu.
60. Par šo noteikumu pārkāpumiem sastādīt administratīvā pārkāpuma protokolu ir tiesīgi:
60.1. valsts un pašvaldības policijas darbinieki;
60.2. pašvaldības pilnvarotas personas;
60.3. LR Valsts Vides dienesta darbinieki (inspektori).
61. Par šo noteikumu pārkāpumiem lietas izskata Ādažu novada domes Administratīvā
komisija Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa noteiktajā kārtībā.
62. Administratīvais sods šo noteikumu pārkāpēju neatbrīvo no pārkāpuma radīto seku
novēršanas un materiālo zaudējumu segšanas.
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XIII. Noslēguma jautājumi
Pašvaldība sadzīves atkritumu apsaimniekotāju izvēlas Atkritumu apsaimniekošanas
likuma 18. pantā noteiktajā kārtībā ne vēlāk kā līdz 2013. gada 1.jūlijam .
64. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā “Ādažu
Vēstis”.
65. Ar šo Noteikumu spēkā stāšanās dienu spēku zaudē 2009. gada 24.novembra saistošie
noteikumi Nr.31 „Saistošie noteikumi par vides sakoptības uzturēšanu un atkritumu
apsaimniekošanu Ādažu novada teritorijā”.
63.

Domes priekšsēdētāja vietnieks

P. Balzāns
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