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1. Lietotie termini un to skaidrojums
1.1. Atkritumi – jebkurš priekšmets vai viela, no kuras īpašnieks atbrīvojas, ir
nolēmis vai spiests atbrīvoties un kura atbilst atkritumu klasifikatorā noteiktajām
sadzīves atkritumu kategorijām.
1.1.1. sadzīves atkritumi – visi atkritumi, kuri netiek klasificēti kā bīstamie
atkritumi;
1.1.2. 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.
1.2. 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.
1.3. Atkritumu apsaimniekošana – atkritumu savākšana (tai skaitā atkritumu
vākšana, daļēja šķirošana, lai tos pārvadātu), uzglabāšana, pārkraušana, pārvadāšana un
apglabāšana, šo darbību pārraudzība, kā arī atkritumu apglabāšanas vietu ierīkošana un
pārstrādes objektu uzturēšana un aprūpe pēc to slēgšanas.
1.4. Atkritumu apsaimniekotājs – komersants, kurš saņēmis Reģionālās vides
pārvaldes atļauju atkritumu apsaimniekošanas darbības veikšanai un ar kuru pašvaldība
ir noslēgusi līgumu par atkritumu apsaimniekošanu pašvaldības administratīvajā
teritorijā
1.5. Atkritumu poligons – speciāli ierīkota un aprīkota atkritumu apglabāšanas vieta,
kurā tiek nodrošināti normatīvajos aktos noteiktie vides aizsardzības pasākumi.
1.6. Izgāztuve – norobežota teritorija, kurā tiek apglabāti atkritumi, un kas neatbilst
poligona prasībām.
2. Vispārīgie noteikumi
2.1. Šo noteikumu mērķis ir noteikt sadzīves atkritumu apsaimniekošanas kārtību
Līvānu novada pašvaldības teritorijā, 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.

2.2. Līvānu novada pašvaldība (turpmāk tekstā – Pašvaldība) savas funkcijas
sadzīves atkritumu apsaimniekošanas jomā realizē, slēdzot līgumu ar atkritumu
apsaimniekotāju, kurš saņēmis Reģionālās vides pārvaldes atļauju atkritumu
apsaimniekošanas darbības veikšanai pašvaldības administratīvajā teritorijā atbilstoši
Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un šiem noteikumiem.
2.3. Šie noteikumi ir saistoši visām fiziskajām un juridiskajām personām – sadzīves
atkritumu radītājiem, savācējiem, pārvadātājiem un pārstrādātājiem.

3. Sadzīves atkritumu radītāja pienākumi
3.1. Sadzīves atkritumu radītājs nodrošina atkritumu savākšanu un izvešanu no
īpašumā vai valdījumā esošās teritorijas, iekļaujoties Pašvaldības organizēto atkritumu
apsaimniekošanas pasākumu realizēšanā gan ar savu darbību, gan maksu par
sniegtajiem pakalpojumiem, ievērojot šos noteikumus un noslēdzot līgumu ar atkritumu
apsaimniekotāju, kuram ir noslēgts līgums ar Pašvaldību.
3.2. Nekustamā īpašuma īpašniekam, apsaimniekotājam vai valdītājam ir
pienākums:
3.2.1. iekļauties novada kopējā atkritumu apsaimniekošanas sistēmā. Sniegt
pašvaldībai ziņas par iedzīvotāju, kas dzīvo apsaimniekojamajās teritorijās, skaitu,
nomniekiem, kā arī par komersantiem un citām personām, kas veic saimniecisko
darbību attiecīgajā nekustamajā īpašumā, sniegt informāciju par atkritumu veidiem un
daudzumu;
3.2.2. veikt maksājumus par atkritumu savākšanu un izvešanu saskaņā ar
Daugavpils reģionālā sabiedrisko pakalpojumu regulatora noteikto maksu par
sniegtajiem atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumiem;
3.2.3. izveidot un uzturēt kārtībā atkritumu tvertņu laukumus, kas paredzēti
sadzīves atkritumu savākšanai un nodrošināt ērtu specializētā transportlīdzekļa
piekļūšanu atkritumu tvertnēm to iztukšošanas dienās jebkurā gadalaikā. Sakopt
atkritumu tvertņu laukumus pēc atkritumu izvešanas;
3.2.4. vietās, kur sadzīves atkritumi tiek savākti, izmantojot beztvertņu metodi, un
tiek izvesti noteiktās stundās ar specializētajiem transportlīdzekļiem, pēc atkritumu
izvešanas nodrošināt attiecīgās ielas daļas tīrību;
3.2.5. nodrošināt atkritumu savākšanai nepieciešamo tvertņu skaitu, ņemot vērā
atkritumu daudzumu un izvešanas biežumu, ko saskaņo ar atkritumu apsaimniekotāju;
3.2.6. pašvaldības teritorijā ieviešot atkritumu šķirošanu, tos sašķirot rašanās vietā.
Šķirotiem atkritumiem izmantot tikai noteiktam atkritumu veidam paredzētās tvertnes;
3.2.7. nodrošināt nomāto atkritumu tvertņu saglabāšanu, kā arī uzturēt atkritumu
tvertnes tīras un lietošanas kārtībā;
3.2.8. nodrošināt lielgabarīta atkritumu (mēbeļu, dažāda materiāla iepakojumu,
sadzīves tehnikas priekšmetu u.c.) nogādāšanu uz atkritumu izgāztuvi;
3.2.9. atkritumu tvertņu tukšošanas dienās novietot mazgabarīta atkritumu tvertnes
no privāto īpašumu slēgtajiem pagalmiem specializētajam transportam pieejamā vietā;
3.3. Daudzdzīvokļu māju īpašnieki vai apsaimniekotāji pēc saskaņošanas ar
pašvaldību un sadzīves atkritumu apsaimniekotāju izveido daudzdzīvokļu māju
iedzīvotājiem pieejamā vietā atkritumu tvertņu laukumus, kas paredzēti sadzīves
atkritumu savākšanai, nodrošina tajos kārtību, kā arī atkritumu tvertņu iztukšošanas
dienās nodrošina specializētajiem transportlīdzekļiem jebkurā laikā ērtu piekļuvi
minētajām tvertnēm.

3.4. Dzīvojamo māju iedzīvotāju, iestāžu un komersantu pienākums ir iekļauties
pašvaldības kopējā sadzīves atkritumu savākšanas sistēmā, savākt (ja nepieciešams, arī
šķirot) radītos sadzīves atkritumus un nogādāt tos nekustamā īpašnieka vai
apsaimniekotāja norādītajā vietā.
3.5. Masu pasākumu organizētājiem jānodrošina attiecīgās teritorijas sakopšanu
piecu stundu laikā pēc pasākuma noslēguma.
3.6. Līvānu novada pašvaldības teritorijā ir aizliegts:
3.6.1. izmest atkritumus vietās, kur tas nav paredzēts, to savākšanai vai
noglabāšanai neatļautās vietās;
3.6.2. ievietot atkritumu tvertnēs kvēlojošus, degošus, ugunsnedrošus un
eksplozīvus priekšmetus, šķidrus, infekcijas slimības izraisošus un cilvēka veselībai un
dzīvībai bīstamus atkritumus, lielgabarīta atkritumus, ielu saslaukas (lapas, smiltis,
zarus) un būvniecības atkritumus;
3.6.3. atkritumus sadedzināt mežos, parkos un citos dabas;
3.6.4. atkritumus tvertnēs cieši sablīvēt, ieskalot, iesaldēt vai sadedzināt;
3.6.5. atkritumus nomest uz ielām, ceļiem, dzīvojamajām mājām pieguļošajā
teritorijā, novadgrāvjos un dabiskās notecēs, skvēros, parkos, mežos, citos dabas
objektos un pārējās vietās, kur tas nav paredzēts.
3.7. Sadzīves atkritumus pirms ievietošanas atkritumu tvertnēs vai specializētajā
transportlīdzeklī vēlams iesaiņot atkritumu maisos, kuri ir jāaizsien. Īpaši rūpīgi
jāiesaiņo asie priekšmeti, lai izvairītos no kaitējuma cilvēku veselībai, kā arī atkritumu
savākšanas un pārvadāšanas iekārtām.
3.8. Lielgabarīta un būvniecības atkritumu izvešanu pēc atkritumu radītāja
pieteikuma veic atkritumu apsaimniekotājs.
3.9. Būvniecības un ēku nojaukšanas atkritumi (betons, ķieģeļi, dakstiņi, keramika,
ģipša materiāli, koks, stikls, plastmasa, asfalts, darva un darvas produkti, metāli,
izolācijas materiāli un citi jaukti būvmateriāli) jāsavāc un jātransportē šim nolūkam
piemērotās tvertnēs, konteineros vai ar specializētu autotransporta līdzekli, tos
nogādājot speciāli aprīkotās bīstamo atkritumu savākšanas vietās.
3.10. Par bīstamo atkritumu izvešanu atkritumu radītājam jānoslēdz līgums ar
atbilstošiem bīstamo atkritumu apsaimniekotājiem.
3.11. Bioloģiski noārdāmos atkritumus sava īpašuma teritorijā ir atļauts kompostēt,
ja tas nerada draudus cilvēku dzīvībai un veselībai, videi, kā arī personu mantai.
3.12. Dārza nekompostējamos atkritumus atļauts dedzināt dārza teritorijā tam
pielāgotā vietā, ievērojot ugunsdrošības noteikumus, un ja pret to neiebilst blakus esošā
zemes gabala īpašnieks vai lietotājs.
3.13. Pie tirdzniecības uzņēmuma (veikala, kioska, paviljona, novietnes) ieejas vai
fasādes jābūt novietotai mazgabarīta atkritumu tvertnei, kuras veidu un izmērus nosaka
līgumā par atkritumu apsaimniekošanu.
4. Atkritumu apsaimniekotāja pienākumi
4.1. Atkritumu apsaimniekotājam pirms darbības uzsākšanas jānoslēdz līgums ar
Pašvaldību par atkritumu apsaimniekošanu un jāsaņem atļauja atkritumu
apsaimniekošanai no reģionālās vides pārvaldes .
4.2. Atkritumu apsaimniekotājam jābūt apgādātām ar specializētajiem
transportlīdzekļiem, iekārtām un ierīcēm, kas nepiesārņo vidi un nepārsniedz
pieļaujamo trokšņu līmeni.
4.3. Atkritumu apsaimniekotāja pienākums ir nodrošināt pietiekamu atkritumu
tvertņu skaitu Pašvaldības dzīvojamā fonda māju un citu pašvaldības objektu sadzīves

atkritumu tvertņu laukumos, kā arī atkritumu regulāru izvešanu no tiem. Atkritumi,
kurus iedzīvotāji met tieši specializētajā transportlīdzeklī, jāsavāc saskaņā ar
apstiprinātu, iedzīvotājiem zināmu grafiku.
4.4. Atkritumu apsaimniekotājs ir atbildīgs par iznomājamo atkritumu tvertņu
nodošanu klientiem, to labošanu, dezinfekciju un nomaiņu. Izdevumus par minētajiem
pakalpojumiem apmaksā atkritumu radītājs.
4.5. Atkritumu apsaimniekotājam jāizved savāktie atkritumi ar šim nolūkam
paredzētiem specializētajiem transportlīdzekļiem uz sadzīves atkritumu izgāztuvi
atbilstoši noslēgtajam līgumam.
4.6.. Atkritumu apsaimniekotājs nepieciešamības gadījumā veic atkritumu radītāju
apmācību, kā arī izplata informatīvus materiālus par atkritumu apsaimniekošanu.
4.7. Atkritumu tvertņu dizains (forma) jāsaskaņo ar Līvānu novada domes arhitektu.
4.8. Atkritumu tvertnēm jābūt marķētām, norādot sadzīves atkritumu
apsaimniekotāju.

5. Sadzīves atkritumu savākšana un transportēšana
5.1. Sadzīves atkritumu savākšanas sistēmas un veidus Līvānu novada pašvaldības
teritorijā nosaka Līvānu novada dome.
5.2. Sadzīves atkritumi Līvānu novadā tiek vākti:
5.2.1. atkritumus nogādājot uz īpaši iekārtotām atkritumu savākšanas vietām;
5.2.2. izmantojot atkritumu tvertnes un maisus;
5.2.3. izmantojot beztvertņu metodi.
5.3. Atkritumu tvertnes, ja tās nav iegādājušies nekustamā īpašuma īpašnieki, pieder
atkritumu apsaimniekotājam. Atkritumu tvertņu izvietojuma vietas Līvānu pilsētā
atkritumu apsaimniekotājam jāsaskaņo ar Līvānu novada domes arhitektu, Rožupes un
Turku pagastu teritorijā ar Līvānu novada domes izpilddirektora vietniekiem.
5.4. Līvānu novada teritorijā ieviešot šķiroto atkritumu savākšanu, atkritumu
apsaimniekotājam par to jāinformē atkritumu radītāji, kā arī jāinformē tie par
attiecīgajam atkritumu veidam paredzēto tvertņu krāsojumu vai marķējumu.
5.5. Līvānu novada teritorijā ieviešot šķiroto atkritumu savākšanu, atkritumu
radītājiem jāsašķiro mājsaimniecībā, sadzīvē, tirdzniecībā, sabiedriskajā ēdināšanā,
ražošanā un citur radītie atkritumi un jāievieto tie savākšanas laukumā esošajā
attiecīgajam atkritumu veidam paredzētajā tvertnē.
5.6. Atkritumu apsaimniekotājam sadzīves atkritumi ir jānogādā sadzīves atkritumu
izgāztuvē. Sašķirotie atkritumi jānogādā otrreizējās šķirošanas vai pārstrādes
uzņēmumam.
5.7. Atkritumu tvertņu novietošanas vietas ielu sarkano līniju robežās ierīkojamas,
izstrādājot tehnisko projektu, kas saskaņojams Latvijas Republikas normatīvajos aktos
noteiktajā kārtībā.
6. Tiesības rīkoties ar sadzīves atkritumiem
6.1. Tiesības rīkoties ar sadzīves atkritumiem pēc to savākšanas no Līvānu novada
pašvaldības teritorijas pieder atkritumu apsaimniekotājam.
6.2. Pašvaldības pienākumos neietilpst meklēt sadzīves atkritumos pazudušos
priekšmetus, kā arī atļaut to darīt nepiederošām personām.

7. Maksa par atkritumu apsaimniekošanu
7.1. Atkritumu radītājam ir pienākums samaksāt par atkritumu apsaimniekošanu
atbilstoši apstiprinātajiem tarifiem atkritumu apsaimniekotāja rēķinā norādītajā apmērā.
7.2. Maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, izņemot pārstrādi, tiek
reglamentēta likumā “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” noteiktajā kārtībā.
Līvānu novadā maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu nosaka Daugavpils
reģionālais sabiedrisko pakalpojumu regulators.
7.3. Maksai par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu jāsedz atkritumu savākšanas,
pārvadāšanas, pārstrādes un apglabāšanas izmaksas.
7.5. Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas izmaiņām atkritumu
apsaimniekotājam jābrīdina atkritumu radītājs normatīvajos aktos noteiktā kārtībā un
laikā.
8. Atbildība par noteikumu neievērošanu
8.1. Par sadzīves atkritumu noteikumu pārkāpšanu tiek noteikts administratīvais
sods Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā paredzētajā kārtībā.
8.2. Administratīvais sods šo noteikumu pārkāpēju neatbrīvo no pārkāpumu
novēršanas un materiālās atbildības.
8.3. Sūdzības par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu adresējamas Līvānu novada
domei.
9. Pārējie noteikumi
9.1. Ar šo noteikumu spēkā stāšanās brīdi zaudē spēku saistošie noteikumi Nr.9
„Līvānu novada sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi” apstiprināti ar
Līvānu novada domes 2002. gada 19. decembra lēmumu Nr. 19 – 4
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