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Lubānā
APSTIPRINĀTI
ar Lubānas novada domes
27.08.2009, lēmumu, prot. Nr.9, §8;
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
“Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Lubānas novadā”
27.08.2009

Lubānā
Nr.15
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 16)daļu un
Atkritumu apsaimniekošanas likuma 9.panta 3)daļu
I nodaļa Vispārīgie noteikumi

1. Noteikumos ir lietoti šādi termini:
1) atkritumi- jebkurš priekšmets vai viela, no kuras tās valdītājs atbrīvojas, ir nolēmis vai
spiests atbrīvoties un kura atbilst atkritumu klasifikatorā noteiktajām kategorijām;
2) atkritumu radītājs- fiziskā vai juridiskā persona, kuras darbība rada atkritumus vai kura
veic atkritumu sajaukšanu vai citas darbības, kā rezultātā mainās atkritumu sastāvs un
īpašības;
3) atkritumu apsaimniekošana- atkritumu savākšana (tai skaitā atkritumu vākšana, šķirošana
un sajaukšana, lai tos pārvadātu), uzglabāšana, pārkraušana, pārvadāšana;
4) atkritumu apsaimniekotājs – komersants, kurš normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā
ieguvusi tiesības veikt sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Lubānas novada administratīvajā
teritorijā;
5) atkritumu poligons- speciāli ierīkota un aprīkota atkritumu apglabāšanas vieta, kurā tiek
nodrošināti normatīvajos aktos noteiktie vides aizsardzības pasākumi;
6) sadzīvē radušies bīstamie atkritumi – nederīgie dzīvsudraba termometri un luminiscentās
dzīvsudraba spuldzes, nolietotās baterijas un akumulatori, nederīgie medikamenti, laku, krāsu,
organisko šķīdinātāju, augu aizsardzības līdzekļu un insekticīdu, elektrisko un elektronisko
iekārtu, un transportlīdzekļu apkopes atkritumi;
7) sadzīves atkritumi- visi pārējie atkritumi, kuri netiek klasificēti kā bīstamie atkritumi;
8) lielgabarīta atkritumi – atkritumi, kuri sava izmēra dēļ nevar tikt uzglabāti vai novietoti
atkritumu konteineros, tai skaitā mēbeles, plaša patēriņa elektronikas preces, sadzīves
inventārs, u.tml;
9) būvniecības atkritumi – būvgruži, būvlaukumu atkritumi, ielu uzlaušanas atkritumi,
celtniecības laikā izraktā zeme u.tml;
10) bioloģiski noārdāmie atkritumi – zāle, zari, lapas, koku, krūmu atgriezumi u.c. augu
valsts atlikumi, kuri var sadalīties aerobos vai anaerobos apstākļos;
11) atkritumu šķirošana (dalīta vākšana) – atkritumu atsevišķa savākšana, atdalot viena
veida atkritumus no citiem, to nogādāšana atkritumu dalītās vākšanas punktos vai laukumos
un ievietošana speciālos konteineros;
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12) dalītas vākšanas punkti – speciāli izbūvēti konteineru laukumi, kas aprīkoti ar īpaši
marķētiem un krāsotiem konteineriem, kuri paredzēti noteikta veida atkritumu savākšanai.
2.

Šo noteikumu mērķis ir noteikt sadzīves atkritumu apsaimniekošanas kārtību
Lubānas novadā, lai aizsargātu vidi, cilvēku dzīvību un veselību, kā arī personu
īpašumu no sadzīves atkritumu ietekmes, veicināt atkritumu apsaimniekošanu,
atkārtotu izmantošanu un pārstrādi, samazinot apglabājamo atkritumu daudzumu.
Ikviena Lubānas novada iedzīvotāja pienākums ir iekļauties kopējā atkritumu
savākšanas sistēmā.

3. Lubānas novada pašvaldība organizē un kontrolē ar atkritumu apsaimniekošanu
saistītās darbības novada administratīvajā teritorijā, saskaņā ar Latvijas Republikas
likumdošanas aktiem, Malienas reģionālo atkritumu apsaimniekošanas plānu 2008.2013.g. un šiem saistošajiem noteikumiem, slēdzot līgumu ar sadzīves atkritumu
apsaimniekotāju.
II nodaļa Nekustamā īpašuma īpašnieka (lietotāja), daudzdzīvokļu mājas
apsaimniekotāja pienākumi un atbildība
4. Īpašnieks (lietotājs), mājas apsaimniekotājs:
4.1. ir atbildīgs par sadzīves atkritumu savākšanu un izvešanu no tā īpašumā vai valdījumā
esošās teritorijas un iesaistās pašvaldības atkritumu apsaimniekošanas pasākumu īstenošanā
atbilstoši saistošo noteikumu prasībām;
4.2. pēc pašvaldības pieprasījuma sniedz ziņas par to iedzīvotāju skaitu, kas dzīvo attiecīgajā
nekustamajā īpašumā, kā arī par komersantiem un citām personām, kas veic saimniecisko
darbību attiecīgajā nekustamajā īpašumā;
4.3. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, bet ne vēlāk kā 1 (vienu) mēnesi pēc nekustamā
īpašuma iegūšanas (pārņemšanas) īpašumā vai lietojumā slēdz līgumu ar sadzīves atkritumu
apsaimniekotāju, kuram ir līgums ar pašvaldību par sadzīves atkritumu savākšanu;
4.4. iesaistās dalītas sadzīves atkritumu vākšanas pasākumos atbilstoši atkritumu
apsaimniekošanu regulējošajiem likumiem, Ministru kabineta noteikumiem, saistošajiem
noteikumiem un valsts, reģionālajam atkritumu apsaimniekošanas plānam;
4.5. atkritumu tvertņu iztukšošanas dienās sadzīves atkritumu tvertnes no privāto īpašumu
slēgtajiem pagalmiem pārvieto specializētajiem transportlīdzekļiem vai to apkalpei pieejamā
vietā, kur tās netraucē gājēju un transportlīdzekļu kustību, kā arī nodrošina, lai pēc atkritumu
izvešanas tvertnes tiktu novietotas atpakaļ to pastāvīgajā atrašanās vietā;
4.6. pēc saskaņošanas ar sadzīves atkritumu apsaimniekotāju nodrošina sadzīves atkritumu
savākšanai nepieciešamo tvertņu skaitu, ņemot vērā sadzīves atkritumu daudzumu un tvertņu
iztukšošanas biežumu;
4.7. uztur sadzīves atkritumu konteinerus tīrus un lietošanas kārtībā;
4.8. nodrošina atsevišķu atkritumu veidu (piemēram, liela izmēra atkritumi- mēbeles, dažāda
materiāla iepakojumi, liela izmēra sadzīves tehnika, būvniecības un būvju nojaukšanas
atkritumi utml.) nogādāšanu pārstrādes vai apglabāšanas vietās – ar savu transportu vai
izmantojot sadzīves atkritumu apsaimniekotāja pakalpojumus;
4.9. kompostē bioloģiski noārdāmos atkritumus sava īpašuma teritorijā, ja tas nerada draudus
cilvēku dzīvībai un veselībai, videi, kā arī personu mantai;
4.10. ir tiesīgs dārza nekompostējamos atkritumus dedzināt dārza teritorijā, ja pret to neiebilst
blakus esošā zemes gabala īpašnieks vai lietotājs, ievērojot ugunsdrošības prasības.
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III nodaļa Masu pasākumu organizētāju pienākumi un atbildība
5. Par sadzīves atkritumu radītāju publiskos pasākumos ir uzskatāms šī pasākuma
organizētājs.
6. Masu pasākumu organizētājam jānodrošina attiecīgās teritorijas sakopšana līdz
nākamās dienas plkst.12.00.
IV.nodaļa Aizliegumi
7. Atkritumu radītājiem noteikti sekojoši aizliegumi:
7.1. novietot sadzīves atkritumus vietās, kur to savākšana vai apglabāšana nav atļauta, tai
skaitā novietot nešķirotus sadzīves atkritumus dalītās vākšanas punktos vai ievietot citiem
atkritumu radītājiem paredzētos konteineros;
7.2. novietot (pastāvīgi) sadzīves atkritumu tvertnes uz ielām (izņēmums – nomaļas ielas, kur
tvertnes netraucē satiksmi vai gājēju plūsmu, kā arī vietas, kur tas ir vienīgais iespējamais
risinājums);
7.3. ievietot sadzīves atkritumu tvertnēs 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;
7.4. cieši sablīvēt, iesaldēt vai sadedzināt atkritumus sadzīves atkritumu tvertnēs. Par šādu
tvertņu iztukšošanu var tikt noteikta paaugstināta samaksa.
V nodaļa Sadzīves atkritumu apsaimniekotāja pienākumi
8. Sadzīves atkritumu apsaimniekotājam noteikti sekojoši pienākumi:
8.1. pirms darbības uzsākšanas pašvaldības administratīvajā teritorijā noslēgt līgumu ar
pašvaldību par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
8.2. sadzīves atkritumu apsaimniekošanā izmantot specializētus transportlīdzekļus, atkritumu
tvertnes, iekārtas un ierīces, kas nerada apdraudējumu cilvēku dzīvībai un veselībai, videi;
8.3. nodrošināt klientus ar atkritumu tvertnēm pietiekamā daudzumā ar iespēju nomāt vai
iegādāties īpašumā,
8.4. atbilstoši saskaņotiem grafikiem nodrošināt sadzīves atkritumu tvertņu iztukšošanu un
sadzīves atkritumu izvešanu no atkritumu tvertņu laukumiem, nodrošinot tajos tīrību;
8.5. uzstādīt, labot, nomainīt sadzīves atkritumu tvertnes (urnas), ja minētās tvertnes (urnas)
nav citas personas īpašums;
8.6. nogādāt savāktos sadzīves atkritumus sadzīves atkritumu poligonā Gulbenes novada
Litenes pagasta Kaudzītēs ;
8.7. nodrošināt bioloģiski noārdāmo atkritumu, būvniecības atkritumu un lielgabarīta
atkritumu izvešanu;
8.8. nodrošināt atkritumu tvertņu laukumu sakopšanu pēc sadzīves atkritumu savākšanas.
VI nodaļa Sadzīves atkritumu dalītā vākšana un šķirošana
9. Pašvaldības teritorijas daļās, kur atkritumi tiek savākti dalīti, sadzīves atkritumu
radītāji šķiro sadzīves atkritumus un novieto tos atbilstošās speciāli apzīmētās
atkritumu tvertnēs savākšanas laukumos;
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10. Dalīti tiek savākti rašanās vietā sašķirotie otrreiz izmantojamie un pārstrādājamie
sadzīves atkritumi (papīrs, stikls, plastmasa) atbilstoši prasībām, ko dalīti savāktajiem
atkritumiem nosaka sadzīves atkritumu pārstrādātāji, šķirotajiem atkritumiem jābūt
tīriem, bez citu atkritumu veidu atlikumiem.
11. Šķiroto sadzīves atkritumu apsaimniekotāji laikus informē atkritumu radītājus un
sadzīves atkritumu apsaimniekotājus par jauna šķiroto atkritumu savākšanas veida
ieviešanu un attiecīgo tvertņu krāsojumu vai apzīmējumu;
12. Šķiroto sadzīves atkritumu apsaimniekotāji pēc atkritumu izvešanas nodrošina šķiroto
atkritumu savākšanas vietu sakopšanu.
VII nodaļa Bīstamo atkritumu apsaimniekošana
13. Bīstamo atkritumu radītājs vai valdītājs:
13.1. atdala bīstamos atkritumus no citu veidu atkritumiem;
13.2.uzglabā bīstamos atkritumus tā, lai tie neapdraudētu cilvēku dzīvību un veselību, vidi, kā
arī personu mantu;
13.3.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;
13.4.sedz bīstamo atkritumu apsaimniekošanas izmaksas.
VIII nodaļa Būvniecības atkritumu apsaimniekošana
14. Būvniecības atkritumi jāsavāc atsevišķi no citiem sadzīves atkritumiem, tos aizliegts
novietot ārpus teritorijas, kur notiek būvdarbi. Nododot būvi ekspluatācijā, jāuzrāda
dokuments, kas apliecina atkritumu nodošanu, un, kurā norādīts nodoto atkritumu
apjoms.
15. Būvniecības atkritumu izvešanai jāizmanto atkritumu apsaimniekotāja, kurš ir
noslēdzis līgumu ar pašvaldību par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu vai cita
komersanta, kurš normatīvajos aktos noteiktā kārtībā ir tiesīgs veikt būvniecības
atkritumu savākšanu pakalpojumi, vai arī tie patstāvīgi jānogādā uz poligonu.

IX nodaļa Kārtība, kādā veicami maksājumi par sadzīves atkritumu
apsaimniekošanu
16. Ikvienas fiziskās un juridiskās personas pienākums ir samaksāt par atkritumu
apsaimniekošanu.
17. Atkritumu radītāji atkritumu apsaimniekošanas izmaksas sedz saskaņā ar līgumu, kas
noslēgts starp atkritumu apsaimniekotāju un nekustamā īpašuma īpašnieku, valdītāju
vai lietotāju.
18. Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieki un īrnieki, nedzīvojamo telpu
īpašnieki, nomnieki un citi lietotāji par atkritumu savākšanu un apglābšanu norēķinās
ar daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pārvaldnieka (apsaimniekotāja) starpniecību
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, ja daudzdzīvokļu dzīvojamajās mājas dzīvokļu
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īpašnieki normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nav vienojušies citādi. Ja
daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai nav pārvaldnieka (apsaimniekotāja), maksu par
atkritumu savākšanu un apglabāšanu maksā ēkas īpašnieks (īpašnieki).
X nodaļa Administratīvā atbildība par noteikumu pārkāpšanu
19. Par šo saistošo noteikumu neievērošanu vai pārkāpšanu vainīgās personas tiek sauktas
pie administratīvās atbildības.
20. Administratīvais sods uzliekams Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā
paredzētajā procesuālajā kārtībā, ievērojot Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā
noteiktos soda uzlikšanas pamatprincipus.
21. Administratīvā soda uzlikšana neatbrīvo noteikumu pārkāpējus no šo noteikumu
pildīšanas, kā arī ar savu darbību nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas.
XI nodaļa Nobeiguma noteikumi
22. Saistošie noteikumi publicējami pašvaldības laikrakstā „Lubānas Ziņas.”
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