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Lietotie termini un to skaidrojums
Atkritumi- jebkurš priekšmets vai viela, no kuras īpašnieks atbrīvojas, ir nolēmis vai spiests
atbrīvoties.
Bīstamie atkritumi- atkritumi, kuriem piemīt viena vai vairākas īpašības, kas padara tos
bīstamus.
Sadzīves atkritumi – mājsaimniecībā, tirdzniecībā, pakalpojumu sniegšanas procesā vai citur
radušies atkritumi, ja tie īpašību ziņā ir pielīdzināmi mājsaimniecībās radītajiem atkritumiem.
Ražošanas atkritumi – atkritumi, kas radušies ražošanas procesā vai būvniecībā.
Atkritumu radītājs – ikviena fiziska vai juridiska persona, kuras darbība rada atkritumus vai
kura veic atkritumu priekšapstrādi, sajaukšanu vai citas darbības, kā rezultātā mainās atkritumu
sastāvs un īpašības.
Atkritumu apsaimniekošana ir 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.
Atkritumu apsaimniekotājs ir komersants, kurš saņēmis attiecīgu atļauju atkritumu
apsaimniekošanai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, kura saskaņā ar šiem noteikumiem veic
atkritumu apsaimniekošanā paredzētās funkcijas un ir noslēdzis līgumu ar Rugāju novada domi
par darbību Rugāju novada administratīvajā teritorijā.
Atkritumu poligons ir speciāli ierīkota un aprīkota vieta atkritumu apglabāšanai uz zemes vai
zemē (poligons „Kaudzītes”, Litene pagastā, Gulbenes novadā), kur nodrošināti normatīvajos
aktos noteiktie vides aizsardzības pasākumi.
Izgāztuve ir atkritumu apglabāšanas vieta, kas neatbilst poligona prasībām.
Atkritumu tvertne ir tvertne (var būt konteiners), kura paredzēta atkritumu savākšanai.

Atkritumu šķirošana – atkritumu sadalīšana pa veidiem (piemēram, papīrs, kartons, plastmasa,
PET pudeles, stikls, tekstils, bioloģiski noārdāmi atkritumi u.c.) atsevišķās atkritumu tvertnēs vai
konteineros, kas uzstādīti noteiktās vietās, lai samazinātu atkritumu apjomu un bīstamību,
paātrinātu darbību ar tiem vai veicinātu to reģenerāciju.

1. Vispārīgie jautājumi
1.1. Rugāju novada dome organizē, koordinē un savas kompetences ietvaros kontrolē sadzīves
atkritumu apsaimniekošanu savā administratīvajā teritorijā, lai aizsargātu cilvēka dzīvību un
veselību, vidi, kā arī personu īpašumu no atkritumu ietekmes, veicinātu atkritumu
apsaimniekošanu, saskaņā ar LR Atkritumu apsaimniekošanas likumu, Ministru kabineta
noteikumiem, valsts un reģionālajiem atkritumu apsaimniekošanas plāniem un Rugāju
novada domes saistošajiem noteikumiem.
1.2. Šie noteikumi ir saistoši visiem sadzīves atkritumu radītājiem - fiziskāmjām un juridiskajām
personām, kuri ir zemes vai ēku īpašnieki, valdītāji, nomnieki vai lietotāji, kā arī atkritumu
apsaimniekotājiem Rugāju novada administratīvajā teritorijā.
1.3. Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas kārtību (piemēram, dalītas atkritumu savākšanas
ieviešanu) nosaka dome un informē par to sadzīves atkritumu apsaimniekotāju.
1.4. Visa Rugāju novada pašvaldības administratīvā teritorija veido vienu sadzīves atkritumu
apsaimniekošanas zonu. Pašvaldības administratīvajā teritorijā radītie, apglabāšanai
paredzētie sadzīves atkritumi jātransportē uz atkritumu poligonu „Kaudzītes”, Litenes
pagastā, Gulbenes novadā.
2. Atkritumu apsaimniekošanas mērķi un uzdevumi
2.1. Atkritumu apsaimniekošanas mērķi un uzdevumi ir:
2.1.1. Samazināt atkritumu rašanās iespējas un daudzumu to izcelsmes vietās;
2.1.2. Pakāpeniski ieviest otrreizēji izmantojamo sadzīves atkritumu savākšanu un šķirošanu,
tādējādi samazinot poligonā nogādājamo atkritumu daudzumu;
2.1.3. Rūpēties, lai sadzīves atkritumi, kurus otrreiz vairs nevar pārstrādāt vai citādi lietderīgi
izmantot, tiktu padarīti videi nekaitīgi un noglabāti;
2.1.4. noteikt atkritumu apsaimniekošanas kārtību, lai aizsargātu cilvēku dzīvību un veselību,
radot higiēniski un ekoloģiski drošu vidi Rugāju novada teritorijā.
3. Rugāju novada domes funkcijas atkritumu apsaimniekošanā
3.1. Rūpēties par veselīgu un drošu vidi Rugāju novada teritorijā;
3.2. Kontrolēt savā administratīvajā teritorijā atkritumu apsaimniekošanu saskaņā ar spēkā esošo
Atkritumu apsaimniekošanas likumu, saistošajiem noteikumiem un atbilstoši valsts un
reģionālajam atkritumu apsaimniekošanas plānam.
3.3. Noteikt sadzīves atkritumu savākšanas sistēmu novada teritorijā:
3.3.1. atkritumu savākšana notiek tvertnēs vai konteineros;
3.3.2. atkritumu tvertnes var būt pašvaldības, atkritumu apsaimniekotāja vai arī atkritumu
radītāja īpašums.
4. Atkritumu radītāju, valdītāju pienākumi un atbildība
4.1. Nekustamā īpašuma īpašnieka, lietotāja vai valdītāja pienākumi un atbildība:
4.1.1. 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.
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4.1.2. slēgt līgumu saskaņā ar normatīviem aktiem par sadzīves atkritumu savākšanu ar
atkritumu apsaimniekotāju, kuram ir līgums ar pašvaldību;
4.1.3. vienoties par atkritumu izvešanas veidu, ko piedāvā atkritumu apsaimniekotājs;
4.1.4. pēc pašvaldības pieprasījuma sniedz ziņas par to iedzīvotāju skaitu, kas dzīvo
attiecīgajā nekustamajā īpašumā, kā arī par komersantiem un citām personām;
4.1.5. saskaņot ar atkritumu apsaimniekotāju atkritumu savākšanas, izvešanas biežumu un
laiku tā, lai nerastos lieli atkritumu uzkrājumi, kas piesārņo apkārtni;
4.1.6. nodrošināt ērtu specializētā autotransporta piekļūšanu tvertnēm to iztukšošanas dienā
jebkurā gadalaikā;
4.1.7. atkritumu tvertņu iztukšošanas dienās mazgabarīta tvertnes no privāto īpašuma
slēgtajiem pagalmiem novietot specializētajam autotransportam un tā apkalpei pieejamā
vietā, netraucējot gājēju un transportlīdzekļu kustību. Pēc atkritumu izvešanas tvertnes
novietot atpakaļ un obligāti sakopt teritoriju;
4.1.8. Atbilstoši noslēgtā līguma noteikumiem, savlaicīgi norēķināties ar atkritumu
apsaimniekotāju par sniegto pakalpojumu.
4.1.9. uzturēt sadzīves atkritumu konteinerus vai tvertnes tīrus un lietošanas kārtībā.
4.2. Daudzdzīvokļu māju īpašnieki vai apsaimniekotāji uztur daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem
pieejamā vietā esošos atkritumu tvertņu laukumus, kas paredzēti atkritumu tvertņu izvietošanai
un atkritumu savākšanai, nodrošina tajos kārtību, kā arī atkritumu tvertņu iztukšošanas dienās
specializētajiem transportlīdzekļiem jebkurā laikā nodrošina ērtu piekļuvi minētajām tvertnēm.
4.3.Atkritumu radītājam ir aizliegts izmest atkritumus ārpus sava īpašuma teritorijas, kā arī citās
to savākšanai vai apglabāšanai neatļautās vietās.
4.4.Atkritumu tvertnēs aizliegts izmest degošus sadzīves atkritumus, lielgabarīta un bīstamus
atkritumus.
4.5.Aizliegts sadedzināt bīstamus atkritumus.
4.6.Masu pasākumu organizētājiem pirms pasākuma rīkošanas atļaujas saņemšanas ir pienākums
noslēgt līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju par atkritumu savākšanu un izvešanu. Masu
pasākumu organizētājiem jānodrošina attiecīgās teritorijas sakopšana 5 stundu laikā pēc
pasākuma noslēguma. Vietās, kur notiek intensīva gājēju un satiksmes kustība, tas jāveic 1
stundas laikā pēc pasākuma noslēguma.
4.7.Aizliegts novietot (patstāvīgi) sadzīves atkritumu tvertnes uz ielām (izņēmums ir vietas, kur
tvertnes netraucē satiksmi un gājējus, vai arī tas ir vienīgais iespējamais risinājums).
4.8.Par sava nekustamā īpašuma piesārņošanu ar atkritumiem ir atbildīgs īpašuma īpašnieks,
nomnieks, lietotājs vai valdītājs.
4.9.Atkritumu radītājam jāiesaistās dalītas sadzīves atkritumu vākšanas pasākumos, atbilstoši
atkritumu apsaimniekošanas regulējošajiem normatīvajiem aktiem un valsts, reģionālajam
atkritumu apsaimniekošanas plānam.
4.10. Sadzīves atkritumu rašanās vietā jāveic atkritumu pirmreizējā šķirošana un tie jānogādā
uz specializēto atkritumu šķirošanas laukumu, veicot atkritumu novietošanu tvertnēs vai
konteineros atbilstoši šķirošanas prasībām.
5. Atkritumu apsaimniekotāju pienākumi
5.1. Atkritumu apsaimniekotājam ir pienākums slēgt līgumus ar Rugāju novada administratīvajā
teritorijā esošajām fiziskajām un juridiskajām personām par sadzīves atkritumu
apsaimniekošanu.
5.2. Atkritumu apsaimniekotājam, noslēdzot līgumu, jāsniedz atbilstoši pakalpojumi atkritumu
radītājiem:
5.2.1. regulāru sadzīves atkritumu savākšanu iepriekš noteiktā laikā un saskaņā ar
pašvaldības izveidoto atkritumu savākšanas sistēmu un līgumu par sadzīves atkritumu
savākšanu un transportēšanu;
5.2.2. regulāru tvertņu iztukšošanu un aizvešanu no tam paredzētajām vietām;
5.2.3. tvertņu iztukšošanas laikā uz zemes nokritušo atkritumu savākšanu;

3

5.3. Atkritumu apsaimniekošanā atkritumu apsaimniekotājam jāizmanto specializētus
transportlīdzekļus, atkritumu tvertnes, iekārtas un ierīces, kas nerada apdraudējumus cilvēku
dzīvībai un veselībai, videi.
5.4. Atkritumu apsaimniekotājs par maksu nodrošina atkritumu radītājus ar atkritumu tvertnēm
pietiekamā daudzumā.
5.5. Iespēju robežās un vadoties no normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, nodrošināt dalītu
atkritumu vākšanu.
5.6. Izrakstīt un izsūtīt rēķinus par iepriekšējā mēnesī sniegto pakalpojumu apmaksāšanu
atkritumu radītājiem.
5.7. Atkritumu apsaimniekotājam ir tiesības pārtraukt atkritumu apsaimniekošanu, ja atkritumu
radītājs neveic samaksu par atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumiem saskaņā ar līgumu.
Šādu pārtraukšanu apsaimniekotājs saskaņo ar Rugāju novada domi. Šajā gadījumā atkritumu
radītājs ir pilnā mērā administratīvi un civiltiesiski atbildīgs par līguma nepildīšanu.
5.8. Atkritumu apsaimniekotājam ir pienākums nodrošināt atsevišķu atkritumu veidu
(piemēram: būvju nojaukšanas atkritumi, parku un dārzu tīrīšanas atkritumi) savākšanu.
5.9. Atbilstoši saskaņotiem grafikiem, atkritumu apsaimniekotājam ir pienākums nodrošināt
sadzīves atkritumu tvertņu iztukšošanu un sadzīves atkritumu izvešanu un nogādāšanu atkritumu
poligonā.
5.10. Ja atkritumu tvertne tiek bojāta apsaimniekošanas organizācijas vai uzņēmuma nepareizas
rīcības rezultātā, tā labošanu vai nomaiņu veic atkritumu apsaimniekotājs.
5.11. Atkritumu apsaimniekotājs nodrošina sadzīves atkritumu tvertņu iztukšošanu ne retāk kā
vienu reizi mēnesī, atkarībā no noslēgtajiem līgumiem un atkritumu savākšanas biežuma
nepieciešamības.
6. Tiesības rīkoties ar atkritumiem
6.1. Rugāju novada administratīvajā teritorijā savāktie sadzīves atkritumi ir atkritumu
apsaimniekotāja īpašums pēc to nodošanas apsaimniekotājam.
6.2. Atkritumu apsaimniekotāja pienākumos neietilpst meklēt atkritumos fizisko vai juridisko
personu nozaudētos priekšmetus, vai arī atļaut to izdarīt nepiederošām personām, kā arī neatbild
par to personu veselību, kuras nodarbojas ar šo priekšmetu meklēšanu.
7. Maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu
7.1.

Ikviena atkritumu radītāja pienākums ir apmaksāt izdevumus par sadzīves atkritumu
apsaimniekošanu saskaņā ar atkritumu apsaimniekošanas līgumā noteikto apmēru un kārtību.
7.2. Rugāju novada dome ar lēmumu apstiprina sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksu,
kuru veido:
7.2.1. maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, uzglabāšanu,
dalītas atkritumu savākšanas, šķirošanas un pārkraušanas infrastruktūras objektu
uzturēšanu atbilstoši līgumam ar atkritumu apsaimniekotāju;
7.2.2. sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprinātais tarifs par sadzīves atkritumu
apglabāšanu atkritumu poligonā un izgāztuvēs;
7.2.3. dabas resursu nodoklis par atkritumu apglabāšanu normatīvajos aktos noteiktajā
apmērā.
8. Prasības sadzīvē radušos bīstamo atkritumu apsaimniekošanai
8.1. Par bīstamo atkritumu, kas veidojas, lietojot iepirktus produktus mājsaimniecībā,
apsaimniekošanu atbild attiecīgo atkritumu radītājs.
8.2. Sadzīvē radušos bīstamo atkritumu radītājs vai valdītājs:
8.2.1. atdala bīstamos atkritumus no citu veidu atkritumiem;
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8.2.2. uzglabā bīstamos atkritumus tā, lai tie neapdraudētu cilvēku dzīvību un veselību,
vidi, kā arī personu mantu;
8.2.3. nogādā bīstamos atkritumus atkritumu apsaimniekotāja speciāli izveidotās un
aprīkotās bīstamo atkritumu savākšanas vietās, kur tie tiek savākti un nogādāti utilizācijai
bez maksas vai slēdz līgumu par bīstamo atkritumu apsaimniekošanu ar personu, kura veic
bīstamo atkritumu apsaimniekošanu un ir saņēmusi atļauju veikt bīstamo atkritumu
apsaimniekošanu.
8.2.4. sedz bīstamo atkritumu apsaimniekošanas izmaksas, ja normatīvajos aktos nav
paredzēta cita kārtība.
9. Atbildība par noteikumu neievērošanu
9.1.Par šo noteikumu neievērošanu tiek uzlikts naudas sods fiziskām personām līdz Ls 30,
juridiskām personām- līdz Ls 50.
9.2.Administratīvais sods uzliekams Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā paredzētajā
procesuālajā kārtībā, ievērojot Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā noteiktos soda
uzlikšanas pamatprincipus.
9.3. Protokolu par administratīvo pārkāpumu ir tiesīgi sastādīt:
9.3.1.Valsts policijas amatpersonas;
9.3.2.Rugāju novada Pašvaldības policijas amatpersona;
9.3.3.Rugāju novada Administratīvās komisijas locekļi;
9.3.4. Rugāju novada domes priekšsēdētāja
9.3.5. Rugāju novada domes deputāti
9.4.Izskatīt administratīvo pārkāpumu par šo noteikumu neievērošanu ir tiesīga Rugāju novada
domes Administratīvā komisija.
9.5.Administratīvā soda uzlikšana neatbrīvo noteikumu pārkāpējus no šo noteikumu pildīšanas,
kā arī ar savu darbību nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas.
10. Pārejas noteikumi
10.1 Noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publikācijas Rugāju novada pašvaldības
bezmaksas izdevumā „Kurmenīte”.
10.2. Ar šo noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē Rugāju novada domes 15.07.2010.
Saistošie noteikumi Nr. 11/2010 „Par atkritumu apsaimniekošanu Rugāju novadā”.

Domes priekšsēdētāja

Rita Krēmere
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