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SAISTOŠIE NOTEIKUMI  

Skrundā, Skrundas novadā 

 

2018.gada 25.oktobris  Nr. 8/2018 

 

APSTIPRINĀTI 

ar Skrundas novada domes  

sēdes lēmumu (prot. Nr. 13, 15.§) 

 

PRECIZĒTI 

ar Skrundas novada domes 31.01.2019.  

sēdes lēmumu (prot. Nr. 1, 5.§) 

 

PRECIZĒTI 

ar Skrundas novada domes 28.02.2019. 

sēdes lēmumu (prot. Nr. 2, 28.§) 

 

Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Skrundas novadā 
 

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”  

43.panta pirmās daļas 13.punktu un trešo daļu,  

Atkritumu apsaimniekošanas likuma 

8.panta pirmās daļas 3.punktu  

 

I. Vispārīgie jautājumi 

 

1. Šie saistošie noteikumi nosaka sadzīves atkritumu apsaimniekošanas kārtību Skrundas 

novada pašvaldības (turpmāk tekstā – Pašvaldība) administratīvajā teritorijā, teritorijas 

dalījumu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas zonās, prasības atkritumu savākšanai, 

pārvadāšanai, pārkraušanai, šķirošanai un uzglabāšanai, kārtību, kādā veicami maksājumi par 

šo atkritumu apsaimniekošanu un atbildību par šo saistošo noteikumu neievērošanu. 

 

2. Šie noteikumi attiecas uz visām personām pašvaldības administratīvajā teritorijā. 

 

3. Šo noteikumu mērķi ir: 

 3.1. noteikt pašvaldības administratīvajā teritorijā tādu atkritumu apsaimniekošanas 

 kārtību, kas aizsargā cilvēku dzīvību un veselību, vidi un personu mantu; 

3.2. veicināt atkritumu apsaimniekošanu, tajā skaitā atkritumu dalītu vākšanu un 

šķirošanu, lai samazinātu atkritumu poligonā apglabājamo atkritumu daudzumu un 

veicinātu atkritumos esošo materiālu atkārtotu izmantošanu; 

 3.3. novērst vides piesārņojumu ar atkritumiem; 

3.4. veicināt atkritumu rašanās novēršanu 
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4. Šajos noteikumos lietotie termini atbilst terminiem Atkritumu apsaimniekošanas likumā 

noteiktajiem terminiem. 

 

5. Šo noteikumu izpratnē lietotie termini: 

 5.1. pašvaldība – Skrundas novada pašvaldība, 

5.2. mājsaimniecība – atkritumu radītāja (fiziskās personas) deklarētā vai faktiskā 

dzīvesvieta, 

5.3. lielgabarīta atkritumi – atkritumi, kurus to izmēru dēļ nevar un nedrīkst ievietot 

sadzīves atkritumu konteineros (mēbeles, matrači, riepas, liela izmēra sadzīves 

tehnikas priekšmeti, to iepakojums un citi tamlīdzīgi atkritumi), 

5.4. būvniecības atkritumi – būvdarbu veikšanas procesā radušies ražošanas atkritumi, 

uz kuriem neattiecas normatīvie akti par būvniecībā radušos atkritumu un to 

pārvadājumu uzskaites kārtību (mājsaimniecībā radītie būvniecības atkritumi). 

 

6. Skrundas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā ir viena atkritumu 

apsaimniekošanas zona.  

 

7. Skrundas novada administratīvajā teritorijā savāktie nešķirotie sadzīves atkritumi, kuri nav 

izmantojami pārstrādei, reģenerācijai vai atkārtotai izmantošanai, nogādājami un apglabājami 

sadzīves atkritumu poligonā “Ķīvītes”.  

 

8. Atkritumu radītājiem un valdītājiem ir pienākums iesaistīties pašvaldības noteiktajā 

atkritumu apsaimniekošanas sistēmā, to iesaisti apliecina ar atkritumu apsaimniekotāju, kurš 

tiek izvēlēts saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 18. pantā noteikto kārtību, 

noslēgts līgums.  

 

9. Atkritumu apsaimniekošanas līguma sagatavošanas, kā arī izpildes un kontroles vajadzībām 

atkritumu radītāja vai valdītāja pienākums ir sniegt atkritumu apsaimniekotājam (pēc  

pieprasījuma) informāciju par  apsaimniekojamajā īpašumā dzīvojošo iedzīvotāju skaitu vai 

tajā veiktās komercdarbības (saimnieciskās darbības) raksturojošos lielumus.  

 

10. Uzsākot pašvaldības teritorijā komercdarbību (saimniecisko darbību), komersanta 

(uzņēmēja) pienākums ir ne vēlāk kā viena mēneša laikā noslēgt līgumu ar atkritumu 

apsaimniekotāju par atkritumu apsaimniekošanu.  

 

11. Atkritumu radītāja vai valdītāja pienākums ir normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ne 

vēlāk kā vienu mēnesi pēc nekustamā īpašuma pārņemšanas īpašumā, valdījumā vai lietošanā, 

noslēgt līgumu par atkritumu apsaimniekošanu ar atkritumu apsaimniekotāju. 

 

12. Sadzīves atkritumu savākšana notiek atkritumu konteineros vai marķētos priekšapmaksas 

maisos, atbilstoši noslēgtajam līgumam ar atkritumu apsaimniekotāju. Atkritumu konteineri 

var būt pašvaldības, atkritumu apsaimniekotāja vai arī atkritumu radītāja īpašums. 

 

13. Informāciju par atkritumu konteineru krāsu un marķējumu, dalīto atkritumu konteineru 

novietošanas vietām, šo konteineru lietošanas kārtību un konteineros ievietojamo atkritumu 

veidu sagatavo atkritumu apsaimniekotājs. Šī informācija publicējama pašvaldības 

informatīvajā izdevumā “Skrunda novads”, pašvaldības tīmekļa vietnē www.skrunda.lv, 

atkritumu apsaimniekotāja tīmekļa vietnē ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms konteineru 

uzstādīšanas.  

 

II. Pašvaldības kompetence atkritumu apsaimniekošanas organizēšanā 

 

14. Pašvaldība: 

 14.1. organizē un kontrolē atkritumu apsaimniekošanu pašvaldības teritorijā saskaņā ar 

http://www.skrunda.lv/
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 normatīvajiem aktiem atkritumu apsaimniekošanas jomā, atkritumu apsaimniekošanas 

 valsts plānu un šiem saistošajiem noteikumiem; 

14.2. publisko iepirkumu vai publisko un privāto partnerību regulējošos normatīvajos 

aktos noteiktajā kārtībā izvēlas atkritumu apsaimniekotāju, kurš veiks sadzīves 

atkritumu un mājsaimniecībā radīto būvniecības atkritumu apsaimniekošanu, slēdzot 

ar to līgumu par atkritumu apsaimniekošanu; 

 14.3. pieņem lēmumu par pašvaldības administratīvās teritorijas dalījumu 

 apsaimniekošanas zonās, ja tas nepieciešams; 

14.4. organizē atkritumu dalītu vākšanu savā administratīvajā teritorijā atbilstoši 

atkritumu apsaimniekošanas valsts plānam un normatīvajiem aktiem atkritumu 

apsaimniekošanas jomā; 

 14.5. nosaka kārtību, kādā veicami maksājumi par atkritumu apsaimniekošanu; 

 14.6. nosaka sadzīves atkritumu savākšanas kārtību; 

 14.7. savas kompetences ietvaros pieņem lēmumu strīdus gadījumos starp atkritumu 

 radītājiem un apsaimniekotāju. 

 

III. Atkritumu radītāju un valdītāju pienākumi, tiesības 

 

15. Atkritumu radītāju pienākumi ir: 

 15.1. iekļauties pašvaldības kopējā sadzīves atkritumu apsaimniekošanas sistēmā 

 atbilstoši normatīvo aktu prasībām un šiem saistošajiem noteikumiem; 

 15.2. noslēgt līgumu par sadzīves atkritumu savākšanu ar sadzīves atkritumu 

 apsaimniekotāju, kas noslēdzis līgumu ar pašvaldību par atkritumu apsaimniekošanu 

 pašvaldības administratīvajā teritorijā; 

15.3. savākt un nogādāt atkritumus līgumā norādītajā vietā, sašķirot sadzīves un 

būvniecības atkritumus to rašanās vietā; 

15.4. nodrošināt lielgabarīta atkritumu (mēbeles, matrači, riepas, liela izmēra sadzīves 

tehnikas priekšmeti, to iepakojums un citi tamlīdzīgi atkritumi) nogādāšanu uz šķiroto 

atkritumu savākšanas laukumu, pārstrādes vietām vai sadzīves atkritumu apglabāšanas 

poligonu ar savu transportu vai izmantojot atkritumu apsaimniekotāja pakalpojumus; 

15.5. izmantot uzstādītos atkritumu konteinerus tikai paredzēto atkritumu savākšanai; 

15.6. ievietot asos atkritumus konteinerā tā, lai izvairītos no kaitējuma cilvēku 

veselībai un atkritumu iekārtu bojājumiem. 

 

16. Bioloģiski noārdāmos atkritumus, tai skaitā, dārzu vai parku atkritumus (lapas, zarus, 

koksnes atkritumus, u.c.) ir atļauts kompostēt sava nekustamā īpašuma vai lietojuma teritorijā 

vai īpaši norādītās vietās, ja tas nerada draudus cilvēku dzīvībai un veselībai, videi un personu 

mantai. 

 

17. Dzīvojamo māju, sabiedrisko objektu, darījumu (komerciālās), jauktas dzīvojamās un 

darījumu (komerciālās), ražošanas, mazdārziņu teritorijās bioloģiski noārdāmos dārzu vai 

parku atkritumus, kurus nav iespējams kompostēt, piemēram, zarus, koku un krūmu 

atgriezumus drīkst dedzināt nelielos daudzumos ugunskuros, māju un āra kurtuvēs, ievērojot 

ugunsdrošības noteikumus, neradot draudus cilvēku dzīvībai, veselībai, personu mantai, 

nenodarot kaitējumu lieliem kokiem un apstādījumiem. Turklāt organisko atkritumu 

dedzināšana ir pieļaujama tikai nekustamā īpašuma īpašnieka, tiesiskā valdītāja vai lietotāja 

klātbūtnē. 

 

18. Fiziskām un juridiskām personām aizliegts: 

 18.1. izmest atkritumus jebkurā to savākšanai neparedzētā vietā; 

18.2. savā vai citas personas īpašumā ierīkot jebkādas atkritumu izgāztuves, ierakt 

atkritumus, kā arī dedzināt tos, izņemot Noteikumu 18. punktā paredzētos gadījumus, 

ja  tas var radīt kaitējumu cilvēku veselībai, apkārtējai videi un personu īpašumam; 

18.3. atbrīvoties no radītajiem vai savāktajiem atkritumiem citu personu īpašumā vai 
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lietošanā esošos konteineros nešķirotajiem sadzīves atkritumiem; 

18.4. ievietot atkritumu konteineros atkritumus vairāk, nekā to paredz konteinera  

tilpums, kā arī novietot atkritumus ārpus konteineriem. 

 

19. Priekšlikumi atkritumu apsaimniekošanas uzlabošanai, sūdzības par sadzīves atkritumu 

apsaimniekotāju sniegto pakalpojumu kvalitāti, kā arī par šo noteikumu neievērošanu 

adresējami pašvaldības izpilddirektoram. 

 

IV. Nekustamā īpašuma lietotāja, valdītāja, īpašnieka vai apsaimniekotāja pienākumi 

 

20. Nekustamā īpašuma lietotājam, valdītājam, īpašniekam vai nomniekam, kura īpašuma 

teritorijā tiek radīti sadzīves atkritumi, ir pienākums nodrošināt vietu atkritumu konteineram 

vai marķētiem priekšapmaksas maisiem un atkritumu apsaimniekotāja specializētā 

transportlīdzekļa piekļuvi sadzīves atkritumu konteineru novietošanas vietā, novietojot 

atkritumu konteinerus vai marķētos priekšapmaksas maisus piebraucamā ceļa vai ielas malā. 

Ja objektīvu iemeslu dēļ tas nav iespējams, atkritumu konteineru iztukšošanas (marķēto 

priekšapmaksas maisu savākšanas) dienā  sadzīves atkritumu konteinerus vai atkritumu 

maisus no īpašumu pagalmiem pārvieto specializētajiem transportlīdzekļiem vai to apkalpei 

pieejamā vietā, kur tie netraucē gājēju un transportlīdzekļu kustību, kā arī nodrošina, lai pēc 

atkritumu izvešanas konteineri tiktu novietoti atpakaļ to pastāvīgajā atrašanās vietā. 

 

21. Nekustamā īpašuma īpašnieks, valdītājs vai lietotājs: 

21.1. iesaistās pašvaldības atkritumu apsaimniekošanas sistēmā atbilstoši normatīvo 

aktu prasībām; 

21.2. slēdz līgumu par atkritumu apsaimniekošanu, ņemot vērā īpašumā radīto 

atkritumu daudzumu (apjomu);  

21.3. nodrošina, lai atkritumi netiktu uzkrāti ārpus atkritumu konteineriem; 

21.4. saskaņo ar pašvaldību atkritumu konteineru novietošanas vietas un dizainu, ja tie 

ir attiecīgās personas īpašums un atrodas publiski redzamās vietās; 

21.5. iesaistās dalītā sadzīves atkritumu sistēmā atbilstoši normatīvo aktu prasībām un 

atkritumu apsaimniekošanas valsts plānam; 

21.6. pieprasa atkritumu apsaimniekotājam vai pats nodrošina atkritumu savākšanai 

 nepieciešamo konteineru skaitu, ņemot vērā sadzīves atkritumu daudzumu un 

konteineru iztukšošanas biežumu; 

21.7. uztur īpašumā vai valdījumā esošos konteinerus lietošanas kārtībā, nodrošina 

konteineru lietošanas atbilstību atkritumu apsaimniekotāja prasībām, kas noteiktas 

līgumā par atkritumu apsaimniekošanu; 

21.8. nodrošina citu atkritumu veidu (piemēram, lielu izmēru atkritumu, būvniecības 

atkritumu, mēbeļu, matraču, liela izmēra sadzīves tehnikas, mājsaimniecības 

priekšmetu, iepakojumu u.tml.) nogādāšanu uz šķiroto atkritumu laukumiem, 

pārstrādes vietām vai sadzīves atkritumu poligoniem ar savu transportlīdzekli vai 

izmantojot atkritumu apsaimniekotāja pakalpojumus par atsevišķu samaksu. 

 

22. Sezonāla rakstura nekustamā īpašuma, kurā nav deklarēta neviena persona, īpašniekam, 

valdītājam vai lietotājam, vai šo personu pilnvarotam apsaimniekotājam ir iespēja iegādāties 

pašvaldības noteiktā vietā sadzīves atkritumiem paredzētos marķētos priekšapmaksas maisus, 

ja netiek izmantots atkritumu konteiners, saņemot informāciju par to novietošanas iespējām 

noteiktās atkritumu savākšanas vietās pašvaldības teritorijā (skat. pielikumu). 

 

23. Nekustamā īpašuma īpašnieks, valdītājs vai lietotājs līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju 

par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, saskaņā ar pašvaldības atzinumu, var neslēgt, ja 

nekustamā īpašuma sastāvā ir tikai zeme, uz kuras nav ēku, īslaicīgas uzturēšanās būvju vai 

pārvietojamu konstrukciju, vai arī nekustamā īpašuma sastāvā esošās ēkas netiek apdzīvotas 

vai tajās netiek veikta saimnieciskā darbība. 



5 

 

24. Papildus šo noteikumu 23. un 24. punktā noteiktajam, daudzdzīvokļu māju īpašnieki vai 

apsaimniekotāji pēc saskaņošanas ar pašvaldību un sadzīves atkritumu apsaimniekotāju 

izveido daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem pieejamā vietā atkritumu konteineru novietošanas 

vietas, kas paredzētas sadzīves atkritumu savākšanai, nodrošina tajās tīrību un kārtību, kā arī 

konteineru  iztukšošanas dienās nodrošina specializētajiem transporta līdzekļiem piekļūšanu 

konteineriem saskaņā ar atkritumu apsaimniekošanas līgumu. 

 

25. Dzīvokļu īpašnieki daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās, noslēdzot dzīvojamās mājas 

pārvaldīšanas līgumu ar daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas namu apsaimniekotāju, var deleģēt 

savu atbildību par radīto atkritumu savākšanu nekustamā īpašuma (tā daļas, dzīvojamās 

telpas) namu apsaimniekotājam. Šādos gadījumos namu apsaimniekotājs slēdz līgumu ar 

atkritumu apsaimniekotāju par atkritumu savākšanu un izvešanu no tā pārvaldībā esošā 

nekustamā īpašuma. 

 

26. Dzīvokļu īpašnieki daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās, kurām nav izvēlēts apsaimniekotājs, 

savstarpēji vienojas par atkritumu savākšanu ar noteikumu, ka maksājumu atkritumu 

apsaimniekotājam par atkritumu savākšanu no iepriekš norādītajiem īpašumiem veic viena 

persona, ar kuru atkritumu apsaimniekotājs slēdz līgumu par atkritumu izvešanu. Ja iepriekš 

norādīto īpašumu īpašnieki, valdītāji vai lietotāji nav vienojušies par atkritumu savākšanu no 

to īpašumos radītajiem atkritumiem un norēķinu kārtību, tad līgumu par atkritumu izvešanu ar 

atkritumu apsaimniekotāju slēdz katra minētā īpašuma īpašnieks, valdītājs vai lietotājs.  

 

V. Publiskas nozīmes objektu un teritoriju īpašnieku  

vai lietotāju pienākumi un atbildība 

 

27. Publiskas nozīmes objektu (piemēram, izglītības iestādes, bibliotēkas, ārstniecības 

iestādes utt.) un teritorijas īpašnieks vai lietotājs: 

27.1. iesaistās pašvaldības atkritumu apsaimniekošanas sistēmā, tai skaitā, dalītas 

atkritumu savākšanas sistēmā, atbilstoši normatīvo aktu prasībām;  

27.3. pēc saskaņošanas ar pašvaldību un sadzīves atkritumu apsaimniekotāju izveido 

atkritumu konteineru novietošanas vietas, kas paredzētas sadzīves atkritumu 

savākšanai, uzstāda atkritumu konteinerus pie sabiedriskas pieejamības objektiem; 

27.4. vienojas ar atkritumu apsaimniekotāju par atkritumu konteineru skaitu, ņemot 

vērā atkritumu veidošanās daudzumu un izvešanas biežumu; 

 27.5. nodrošina specializētajiem transporta līdzekļiem piekļūšanu konteineriem to 

 iztukšošanas dienās jebkurā gadalaikā; 

 27.6. nomas līgumos nosaka prasības atkritumu apsaimniekošanai un ar to saistīto 

 izdevumu samaksas kārtību. 

 

VI. Publisko pasākumu organizētāju pienākumi 

 

28. Publisko pasākumu organizētājam pirms pasākuma rīkošanas atļaujas saņemšanas ir 

jāslēdz līgums ar atkritumu apsaimniekotāju par atkritumu konteineru izvietošanu pasākuma 

vietā un pasākuma laikā radīto atkritumu (arī dalīti vākto) savākšanu no izvietotajiem 

konteineriem. 

 

29. Publisko pasākumu organizētājam jānodrošina attiecīgās teritorijas sakopšana 12 stundu 

laikā pēc pasākuma noslēguma. Ja pasākums notiek vairāk nekā vienu dienu, pasākuma 

organizētājam jānodrošina teritorijas sakopšana katru dienu, bet ne vēlāk kā līdz nākamās 

dienas plkst. 700. 

 

VII. Atkritumu apsaimniekotāja pienākumi un tiesības 

 

30. Atkritumu apsaimniekotāja pienākumi ir: 
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 30.1. pirms darbības uzsākšanas pašvaldības administratīvajā teritorijā noslēgt līgumu 

 ar pašvaldību par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu normatīvajos aktos noteiktajā 

 kārtībā; 

30.2. iesaistīties valsts un reģionālo  atkritumu apsaimniekošanas plānu realizācijā, 

dalītas atkritumu apsaimniekošanas sistēmas pilnveidošanā; 

30.3. veikt atkritumu radītāju informēšanas pasākumus, sniegt sabiedrībai un 

pašvaldībai informāciju par atkritumu apsaimniekošanu atbilstoši savai kompetencei; 

30.4. pēc pašvaldības pieprasījuma vai atbilstoši līgumam, ko noslēgusi pašvaldība un 

sadzīves atkritumu apsaimniekotājs, sniedz pašvaldībai informāciju par atkritumu 

apsaimniekošanu, tai skaitā Atkritumu apsaimniekošanas likuma 23.panta pirmās daļas 

1.punktā minēto informāciju un informāciju par tās administratīvajā teritorijā savākto 

sadzīves atkritumu daudzumu (apjomu), uzglabāšanu, pārkraušanu, šķirošanu un 

pārvadāšanu, kā arī sagatavošanu reģenerācijai vai apglabāšanai un reģenerāciju vai 

apglabāšanu; 

 30.5. nodrošināt atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu saņēmējus ar atkritumu 

 konteineriem un marķētiem priekšapmaksas maisiem pietiekamā daudzumā; 

30.6. nodrošināt pakalpojuma saņēmējus (atkritumu radītājus un valdītājus) ar 

speciāliem atkritumu konteineriem šķiroto atkritumu savākšanai; 

30.7. nodrošināt savākto šķiroto atkritumu aizvešanu uz atkritumu šķirošanas, 

pārstrādes vietām vai sadzīves atkritumu poligonu atbilstoši noslēgtajiem līgumiem, 

30.8. nodrošināt savākto sadzīves atkritumu izvešanu atbilstoši starp atkritumu 

apsaimniekotāju un nekustamā īpašuma īpašnieku, valdītāju vai lietotāju noslēgtā 

līguma noteikumiem, bet ne retāk kā:   

30.8.1. individuālās dzīvojamās mājās – 1 (vienu) reizi divos mēnešos; ja 

bioloģiski noārdāmie atkritumi netiek apsaimniekoti, t.i. kompostēti to rašanās 

vietā vai šķiroti un savākti atsevišķi, tad atkritumu izvešanas biežums ir ne 

retāk kā 1 (vienu) reizi mēnesī; 

30.8.2. individuālās dzīvojamās mājās – 4 (četras) reizes gadā, ja attiecīgajā 

individuālajā dzīvojamajā mājā faktiski dzīvo tikai viens vai divi pensionāri (to 

fiksē atkritumu apsaimniekotājs uz atkritumu apsaimniekošanas līguma 

noslēgšanas brīdi, dzīvojošo pensionāru skaits var tikt koriģēts līguma izpildes 

laikā), ar nosacījumu, ja bioloģiski noārdāmie atkritumi tiek apsaimniekoti, tas 

ir, kompostēti to rašanās vietā, vai šķiroti un savākti atsevišķi, kā arī pārējie 

atkritumi tiek šķiroti un savākti dalīti, atbilstoši saistošo noteikumu 33.punktā 

noteiktajam; 

30.8.3. daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas – 1 (vienu) reizi nedēļā; 

30.8.4. ja atkritumu radītājs ir saimnieciskās darbības (uzņēmējdarbības) 

veicējs – 1 (vienu) reizi mēnesī, ja sadzīves atkritumi nesatur bioloģiskos 

atkritumus, ja sadzīves atkritumi satur bioloģiskos atkritumus, tad 1 (vienu) 

reizi nedēļā; 

30.8.5. ja nekustamā īpašuma lietošanai ir sezonāls raksturs, tad atkritumu 

radītājs, valdītājs vai nekustamā īpašuma īpašnieks informē atkritumu 

apsaimniekotāju un saskaņo atbilstošu atkritumu izvešanas grafiku;33.10. 

uzstādīt, labot, nomainīt sadzīves atkritumu konteinerus, ja tie ir viņu īpašumā; 

30.9. uzturēt atkritumu konteinerus lietošanas kārtībā, tīrus un regulāri tos dezinficēt; 

30.10. saskaņot ar pašvaldību atkritumu konteineru dizainu un novietošanas vietas, ja 

tās ir atkritumu apsaimniekotāja īpašums un atrodas publiski redzamās vietās; 

30.11. marķēt atkritumu konteinerus un marķēt priekšapmaksas maisus, norādot 

sadzīves atkritumu apsaimniekotāja nosaukumu, kontakttālruni un konteinerā 

ievietojamo atkritumu veidu. 

 

31. Ja atkritumu konteineri  ir bojāti vai nozaudēti lietotāja darbības vai bezdarbības dēļ, 

atkritumu apsaimniekotājam ir tiesības konteineru aizvietošanas vai remonta izmaksas 

pieprasīt segt lietotājam. 
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32. Pēc sadzīves atkritumu ievietošanas konteineros vai marķētos maisos tie savākšanas vietās 

pāriet atkritumu apsaimniekotāja īpašumā. 

 

VIII. Prasības sadzīves atkritumu dalītai vākšanai un šķirošanai 

 

33. Dalītie sadzīves atkritumi (papīrs, metāls, stikls, plastmasa), sadzīvē radušies bīstamie 

atkritumi ir savācami un uzkrājami sašķiroti. Šķirošana veicama atbilstoši prasībām, ko dalīti 

vācamajiem atkritumiem noteicis apsaimniekotājs. Šķirotajam papīram, ko savāc speciālos 

papīram paredzētos konteineros, jābūt tīram, stikla un plastmasas iepakojumam jābūt tīram, 

bez iepriekšējā pildījuma atliekām.  

Saskaņā ar Ministru kabineta  2013. gada 2. aprīļa noteikumu Nr. 184 “Noteikumi par 

atkritumu dalītu savākšanu, sagatavošanu atkārtotai izmantošanai, pārstrādi un materiālu 

reģenerāciju” 2.1 punktu, pašvaldība ne vēlāk kā ar 2021. gada 1. janvārim izveido dalītas 

savākšanas sistēmu bioloģiski noārdāmiem atkritumiem. 

 

34. Aizliegts nešķirotos atkritumus ievietot dalīto atkritumu konteineros. 

 

35. Atkritumu apsaimniekotājs vienu mēnesi iepriekš informē atkritumu radītājus un 

valdītājus par jauna dalītu, pārstrādei derīgu atkritumu savākšanas veida ieviešanu un 

attiecīgo konteineru krāsojumu vai apzīmējumu. 

 

IX. Prasības sadzīvē radušos bīstamo atkritumu apsaimniekošanai 

 

36. Par sadzīvē radušos bīstamo atkritumu apsaimniekošanu atbild attiecīgo atkritumu 

apsaimniekotājs. 

 

37. Sadzīvē radušos bīstamo atkritumu radītājs vai valdītājs: 

37.1. atdala sadzīves bīstamos atkritumus no citu veidu atkritumiem; 

37.2. uzglabā sadzīves bīstamos atkritumus tā, lai tie neapdraudētu cilvēku dzīvību un 

veselību, vidi, kā arī personu mantu; 

37.3. nogādā sadzīvē radušos  bīstamos atkritumus uz speciāli aprīkotām sadzīves 

bīstamo atkritumu savākšanas vietām vai slēdz līgumu par sadzīvē radušos bīstamo 

atkritumu apsaimniekošanu ar komersantu, kurš tiesīgs veikt bīstamo atkritumu 

apsaimniekošanu; 

 37.4. sedz visas ar sadzīves bīstamo atkritumu apsaimniekošanu saistītās izmaksas. 

 

X. Atkritumu apsaimniekošanas maksas noteikšanas kārtība 

 

38. Nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas (izņemot sadzīves atkritumu reģenerāciju) 

maksu atkritumu sākotnējam radītājam vai valdītājam veido: 

38.1. pašvaldības lēmumā apstiprinātā maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, 

pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu un citām normatīvajos aktos noteiktajām 

darbībām, ko veic pirms atkritumu reģenerācijas un kas samazina apglabājamo 

atkritumu apjomu, par uzglabāšanu, dalītās atkritumu savākšanas, pārkraušanas un 

šķirošanas infrastruktūras objektu uzturēšanu atbilstoši līgumam, kuru noslēgusi 

pašvaldība un atkritumu apsaimniekotājs; 

38.2. sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas apstiprinātais tarifs par sadzīves 

atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonos. 

 

39. Atkritumu apsaimniekotājs ir tiesīgs iesniegt ekonomiski pamatotu maksas par sadzīves 

atkritumu apsaimniekošanas pārrēķinu un lūgt pašvaldību izmainīt maksu par sadzīves 

atkritumu apsaimniekošanu ne biežāk kā vienu reizi kalendārā gada laikā un atbisltoši līgumā 

starp pašvaldību un atkritumu apsiamniekotāju noteiktajam.  
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40. Pašvaldības dome, saņemot no atkritumu apsaimniekotāja šo noteikumu 43.punktā minēto 

atkritumu apsaimniekošanas maksas pārrēķinu, lemj par atkritumu apsaimniekošanas maksas 

noteikšanu nākošajā domes sēdē. 

 

41. Ikvienai fiziskai vai juridiskai personai ir pienākums samaksāt par atkritumu 

apsaimniekošanu saskaņā ar pašvaldības apstiprināto maksu un noslēgtajiem līgumiem. 

 

42. Maksājumu veikšanas kārtību nosaka līgumā par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu. 

 

XI. Atbildība par noteikumu neievērošanu 

 

43. Atbildība par šo noteikumu pārkāpumiem noteikta un soda sankcijas tiek piemērotas 

saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu. 

 

44. Sastādīt administratīvā pārkāpuma protokolu par šo saistošo noteikumu pārkāpumiem ir 

tiesīgi Skrundas novada Pašvaldības policijas inspektori.  

 

45. Lietas par šo noteikumu pārkāpumiem izskata normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

 

46. Administratīvā soda samaksa neatbrīvo šo noteikumu neievērotāju no pārkāpuma 

novēršanas un materiālās atbildības. 

 

XII. Noslēguma jautājums 

 

47. Ar šo noteikumu spēkā stāšanās dienu spēku zaudē Skrundas novada pašvaldības 

2010.gada 26.augusta saistošie noteikumi Nr. 23/2010 “Par sadzīves atkritumu 

apsaimniekošanu Skrundas novadā”.  

 

Domes priekšsēdētāja        L. Robežniece 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

PIELIKUMS 
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PASKAIDROJUMA RAKSTS 

Skrundas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 8/2018 

„Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Skrundas novadā” 

 

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija 

1.Projekta nepieciešamības 

pamatojums 

Likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punkts 

nosaka, ka pašvaldības autonomā funkcija ir atkritumu 

savākšanas un izvešanas kontrole. Saistošo noteikumu izdošanas 

nepieciešamību nosaka Atkritumu apsaimniekošanas likums. 

2.Īss projekta satura izklāsts Atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likuma 8.panta pirmās 

daļas 3.punktam, pašvaldība izdod saistošos noteikumu par 

sadzīves atkritumu apsaimniekošanu savā administratīvajā 

teritorijā, nosakot šīs teritorijas dalījumu sadzīves atkritumu 

apsaimniekošanas zonās, prasības atkritumu savākšanai, arī 

minimālajam sadzīves atkritumu savākšanas biežumam, 

pārvadāšanai, pārkraušanai un uzglabāšanai, kārtību, kādā 

veicami maksājumi par šo atkritumu apsaimniekošanu, kā arī 

nosaka pašvaldības pilnvarotas institūcijas un amatpersonas, 

kuras kontrolē saistošo noteikumu ievērošanu un ir tiesīgas 

sastādīt administratīvā pārkāpuma protokolu.  

Saistošo noteikumu 30.8.apakšpunktā minētais sadzīves 

atkritumu izvešanas biežums tika noteikts, ievērojot Ministru 

kabineta 2016.gada 13.decembra noteikumus Nr. 788 

“Noteikumi par atkritumu savākšanas un šķirošanas vietām”, kas 

mājsaimniecībai atļauj veikt bioloģisko atkritumu kompostēšanu.  

3.Saistošo noteikumu projekta 

ietekme uz pašvaldības budžetu 

Atkritumu radītājs (tai skaitā pašvaldība) ar saviem ikmēneša 

maksājumiem vai pildot līgumā noteiktos maksājumu, sedz visas 

izmaksas, kas saistītas ar viņa radīto sadzīves atkritumu, tai 

skaitā sadzīvē radušos bīstamo atkritumu, apsaimniekošanu. 

4.Saistošo noteikumu projekta 

ietekme uz uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

Saistošie noteikumi ir saistoši visām fiziskām un juridiskām 

personām Skrundas novada administratīvajā teritorijā. 

5.Informācija par 

administratīvajām procedūrām 

Atkritumu radītājs slēdz līgumu par katrā nekustamajā īpašumā 

radīto sadzīves atkritumu apsaimniekošanu ar atkritumu 

apsaimniekotāju, nodrošinot regulāru atkritumu izvešanu, ņemot 

vērā īpašumā radīto atkritumu daudzumu (apjomu). 

6.Informācija par konsultācijām 

ar privātpersonām 

Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas.  

 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                   L. Robežniece



11 

 


