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Saistošie noteikumi Nr. 11/2017
Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Salaspils novada pašvaldības teritorijā
 Grozījumi 25.01.2018. domes sēdē (prot.Nr.2, 2. §) ar saistošajiem noteikumiem
Nr.1/2018, publicēts “Salaspils Vēstis” 06.04.2018., Nr.7 (678), spēkā no 07.04.2018.
Izdoti saskaņā ar
Atkritumu apsaimniekošanas likuma
8.panta pirmās daļas 3.punktu
I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi nosaka:
1.1. sadzīves atkritumu, tai skaitā sadzīvē radušos bīstamo atkritumu, lielgabarīta, būvniecības un
būvju nojaukšanas atkritumu un bioloģisko atkritumu, izņemot šķidro sadzīves atkritumu,
apsaimniekošanu Salaspils novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) administratīvajā teritorijā,
lai aizsargātu vidi, cilvēku dzīvību un veselību, nodrošinātu atkritumu dalītu savākšanu un
reģenerāciju, kā arī veicinātu dabas resursu efektīvu izmantošanu, atkārtoti lietojamu materiālu
atgriešanu apritē un apglabājamo atkritumu apjoma samazināšanu;
1.2. prasības atkritumu savākšanai, tai skaitā arī minimālo sadzīves atkritumu savākšanas
biežumu, pārvadāšanai, pārkraušanai un uzglabāšanai;
1.3. atkritumu apsaimniekošanas maksas noteikšanas kārtību;
1.4. atbildību par šo saistošo noteikumu neievērošanu.
2. Saistošo noteikumu mērķis ir:
2.1. nodrošināt pašvaldības autonomās funkcijas – atkritumu apsaimniekošanas organizēšana
pašvaldības iedzīvotāju interesēs, izpildi;
2.2. noteikt atkritumu apsaimniekošanas kārtību, lai veicinātu higēniski un ekoloģiski drošu vidi
pašvaldībā: pilsētā un pagasta teritorijā, aizsargātu cilvēku dzīvību un veselību, vidi, kā arī
personu mantu;

2.3. veicināt atkritumu apsaimniekošanu, tajā skaitā atkritumu dalītu vākšanu un šķirošanu, lai
samazinātu poligonā apglabājamo atkritumu daudzumu un veicinātu atkritumos esošo materiālu
atgūšanu un sagatavošanu atkārtotai izmantošanai;
2.4. samazināt apglabājamo sadzīves atkritumu daudzumu uz vienu iedzīvotāju;
3. Saistošajos noteikumos lietotie termini atbilst terminiem, kuri noteikti normatīvajos aktos
atkritumu apsaimniekošanas jomā.
4. Saistošajos noteikumos lietotie termini:
4.1. atkritumu apsaimniekošanas maksa – ar pašvaldības domes lēmumu noteikta maksa, kas
piemērojama, slēdzot līgumus ar atkritumu radītājiem;
4.2. svītrots ar 25.01.2018.saistošajiem noteikumiem Nr.2/2018;
4.3. atkritumu dalītās savākšanas punkts – speciāli aprīkota vieta, kur konteineros dalīti savāc un
īslaicīgi uzglabā dažādu veidu sadzīves atkritumus pirms to savākšanas ne ilgāk kā 4 nedēļas.
Sadzīves atkritumu dalītās savākšanas punktā nodrošina ne mazāk kā četru veidu sadzīves
atkritumu dalītu savākšanu;
4.4. viensēta – savrupa viena dzīvojamā ēka vai savrupas vairākas dzīvojamās ēkas, kā arī ar šo
ēku vai ēkām funkcionāli saistītas saimniecības ēkas teritorijā, kur zemi primāri izmanto
lauksaimniecības vai mežsaimniecības vajadzībām.
5. svītrots ar 25.01.2018.saistošajiem noteikumiem Nr.2/2018.
6. Visa pašvaldības administratīvā teritorija ir viena sadzīves atkritumu apsaimniekošanas zona.
7. Pašvaldības administratīvajā teritorijā savāktie sadzīves atkritumi, kuri nav izmantojami
reģenerācijai vai atkārtotai izmantošanai, nogādājami un apglabājami sadzīves atkritumu poligonā
“Getliņi”.

II. Pašvaldības kompetence atkritumu apsaimniekošanas organizēšanas jomā
8. Pašvaldība ir atbildīga par veselīgu un tīru vidi, tā organizē un kontrolē ar atkritumu
apsaimniekošanu saistītās darbības pašvaldības administratīvajā teritorijā saskaņā ar likumu “Par
pašvaldībām” un citiem normatīvajiem aktiem atkritumu apsaimniekošanas jomā, šiem
saistošajiem noteikumiem un ņemot vērā atkritumu apsaimniekošanas valsts plānu.
9. Pašvaldība:
9.1. izdod saistošos noteikumus par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu savā administratīvajā
teritorijā
9.2. izskata ar atkritumu apsaimniekošanu un plānošanu saistītos dokumentus, kā arī veic to
analīzi ar mērķi pilnveidot atkritumu apsaimniekošanu pašvaldības administratīvajā teritorijā;
9.3. nepieciešamības gadījumā noskaidro atkritumu apsaimniekošanā iesaistīto atkritumu radītāju
interešu grupu viedokļus un uzaicina šo grupu pārstāvjus, kā arī nozares lietpratējus uz komitejas
sēdēm;
9.4. nepieciešamības gadījumā sagatavo izskatīšanai pašvaldības domē ar atkritumu
apsaimniekošanu saistītos plānošanas dokumentu projektus;
9.5. publisko iepirkumu vai publisko un privāto partnerību regulējošos normatīvajos aktos
noteiktajā kārtībā izvēlas atkritumu apsaimniekotāju, kurš veiks sadzīves atkritumu un

mājsaimniecībās radīto būvniecības atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu un
uzglabāšanu attiecīgajā sadzīves atkritumu apsaimniekošanas zonā, par piedāvājuma izvēles
kritēriju nosakot saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu;
9.6. izveido iepirkuma komisiju un, ja nepieciešams pilnvaro domes pārstāvjus vai citus ekspertus
dalībai komisijā, kuras kompetencē ir iepirkumu procedūras noteikumu izstrāde un atkritumu
apsaimniekotāja piedāvājuma vērtēšana;
9.7. informē atkritumu radītājus par atkritumu apsaimniekotāju, ar kuru pašvaldība ir noslēgusi
līgumu par atkritumu apsaimniekošanu, norādot līguma darbības termiņu, publicējot informāciju
pašvaldības mājas lapā: www.salaspils.lv;
9.8. pamatojoties uz šajos saistošajos noteikumos paredzēto kārtību, nosaka sadzīves atkritumu
apsaimniekošanas maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu (izņemot sadzīves atkritumu
reģenerāciju) pašvaldības teritorijā, kā arī apstiprina sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas
grozījumus pašvaldības un atkritumu apsaimniekotāja noslēgtā līguma darbības laikā;
9.9. sadarbojas ar atkritumu apsaimniekotāju un informē atkritumu radītājus par atkritumu
apsaimniekošanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
9.10. veicot publisko iepirkumu, nosaka Ministru kabineta 2016.gada 16.augusta noteikumos
Nr.546 “Noteikumi par minimālajām prasībām, kas iekļaujamas darba uzdevumā, pašvaldībai
izraugoties sadzīves atkritumu apsaimniekotāju, un atkritumu apsaimniekošanas līgumu būtiskie
noteikumi” noteiktās darba uzdevumā iekļaujamās minimālās prasības sadzīves atkritumu
apsaimniekotājam, tostarp sadzīves atkritumu konteineru veidus un izskatu;
9.11. ņemot vērā attiecīgā gada budžetā paredzētos līdzekļus, lemj par sadzīves atkritumu dalītās
savākšanas punktu izveidošanu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieku kopīpašumā
esošajā teritorijā, ja ir pieņemts dzīvokļu īpašnieku kopības lēmums par šādu punktu izveidošanu
un uzturēšanu. Izveidotajiem punktiem ir jāatbilst normatīvo aktu prasībām par atkritumu
savākšanas un šķirošanas vietām.

9.12. patstāvīgi vai sadarbībā ar atkritumu apsaimniekotāju veicina iedzīvotāju aktīvu iesaisti
atkritumu šķirošanā, rīkojot izglītojošus pasākumus un atkritumu šķirošanu veicinošas
kampaņas, kā arī atbalstot iedzīvotāju iniciatīvas. (papildināts ar 25.01.2018.saistošajiem noteikumiem
Nr.2/2018)

III. Atkritumu radītāju un valdītāju pienākumi
10. Atkritumu radītājs ir atbildīgs par atkritumu savākšanu no savā rīcībā esošā īpašuma
neatkarīgi no tā, vai šis īpašums ir vai nav reģistrēts Zemesgrāmatā.
11. Atkritumu radītājam ir jāiesaistās pašvaldības organizētajā atkritumu apsaimniekošanas
sistēmā gan ar savu darbību, gan ar maksu par atkritumu apsaimniekošanu.
12. Atkritumu radītāja pienākums ir noslēgt līgumu ar pašvaldības izvēlēto atkritumu
apsaimniekotāju par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu savā īpašumā, valdījumā vai lietojumā
esošā nekustamā īpašumā:
12.1. individuālo dzīvojamo, daudzdzīvokļu dzīvojamo māju, viensētu īpašnieki vai valdītāji,
garāžu vai dārzkopības kooperatīvās sabiedrības, dārza māju (vasarnīcu) vai garāžu īpašnieki ir
atbildīgi par līguma slēgšanu ar atkritumu apsaimniekotāju par atkritumu savākšanu no to
īpašumiem;

12.2. daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieki deleģē atbildību par līguma slēgšanu ar
atkritumu apsaimniekotāju par atkritumu savākšanu no to apsaimniekošanā nodotajiem
īpašumiem mājas pārvaldniekam vai dzīvokļu īpašnieku pilnvarotajai personai;
12.3. pašvaldības teritorijā izvietoto objektu, kas tiek izmantoti komercdarbībai, kā arī dzīvokļa
vai daudzdzīvokļu mājas neapdzīvojamās telpas, kurās tiek veikta komercdarbība, īpašniekam
valdītājam vai lietotājam ir pienākums slēgt līgumu par sadzīves atkritumu savākšanu un izvešanu
ar pašvaldības izvēlētu atkritumu apsaimniekotāju;
12.4. dārza māju (vasarnīcu) vai garāžu (tai skaitā dārzkopības vai garāžu biedrības teritorijā
esošās dārza mājas (vasarnīcas) vai garāžas) īpašnieki, valdītāji, lietotāji vai viņu pilnvarotās
personas slēdz līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu.
13. Katra pašvaldības atkritumu radītāja pienākums:
13.1. savākt, sašķirot savus atkritumus un nogādāt tos zemes gabala īpašnieka, valdītāja,
nomnieka vai pārvaldnieka norādītajā vietā, kas paredzēta atkritumu konteineru novietošanai;
13.2. asus atkritumus ievietot atkritumu konteinerā tā, lai izvairītos no kaitējuma cilvēku veselībai
un atkritumu iekārtu bojājumiem;
13.3. ievietot atkritumus tikai tam speciāli paredzētos atkritumu konteineros.
14. Atkritumu radītāja vai nekustamā īpašuma īpašnieka, valdītāja vai lietotāja un pārvaldnieka
pienākumi:
14.1. saskaņojot ar atkritumu apsaimniekotāju, norādīt piemērotu vietu sadzīves atkritumu
konteineru izvietošanai, kā arī nodrošināt atkritumu apsaimniekotāja transportlīdzekļa netraucētu
piekļuvi tai un uzturēt kārtību un tīrību šajā vietā. Sadzīves atkritumu konteineru izvietošanai
paredzētajām vietām ir jāatbilst normatīvajos aktos (tajā skaitā pašvaldības apbūves noteikumos)
ietvertajām prasībām;
14.2. nodrošināt atkritumu apsaimniekotāja specializētā transportlīdzekļa piekļuvi atkritumu
savākšanas laukumiem vai vietām, novietojot atkritumu konteinerus piebraucamā ceļa vai ielas
malā. Ja objektīvu iemeslu dēļ tas nav iespējams, atkritumu konteineru iztukšošanas dienās
sadzīves atkritumu konteineri no īpašumu pagalmiem jāpārvieto 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;
14.3. pēc pašvaldības pieprasījuma un tās noteiktā termiņā sniegt pašvaldībai ziņas par iedzīvotāju
skaitu, kas dzīvo attiecīgajā nekustamajā īpašumā, kā arī apakšnomniekiem, komersantiem un
citām personām, kas veic saimniecisko darbību attiecīgajā nekustamajā īpašumā, to darba
profiliem, atkritumu veidu un daudzumu, bez atsevišķa pieprasījuma informējot pašvaldību par
izmaiņām sniegtajos datos;
14.4. slēgt līgumu par katrā nekustamajā īpašumā radīto sadzīves atkritumu apsaimniekošanu ar
atkritumu apsaimniekotāju, nodrošinot regulāru atkritumu izvešanu, ņemot vērā īpašumā radīto
atkritumu daudzumu (apjomu), bet ne retāk kā:
14.4.1. individuālās dzīvojamās mājas un viensētas – 1 reizi mēnesī;
14.4.2. daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas – 8 reizes mēnesī;
14.4.3. nekustamie īpašumi (ēkas vai telpu grupas) ar galveno lietošanas veidu – komercdarbība –
2 reizes mēnesī.

14.5. gadījumā, ja nekustamā īpašuma lietošanai ir sezonāls raksturs (no aprīļa līdz oktobrim
ieskaitot), informēt atkritumu apsaimniekotāju, šo noteikumu 14.4.punktā minētā līguma
noteikumos paredzot radītajam atkritumu daudzumam atbilstošu atkritumu izvešanas biežumu
sezonas laikā, bet ne retāku kā noteikts 14.4.1.apakšpunktā, kā arī atbilstošu atkritumu konteinera
tilpumu;
14.6. ja nekustamais īpašums nav apbūvēts, tajā nenotiek saimnieciskā darbība, faktiski nedzīvo
un dzīvesvietu nav deklarējusi neviena fiziskā persona, tad nekustamā īpašuma īpašniekam nav
pienākums slēgt līgumu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu ar atkritumu apsaimniekotāju,
nodrošinot bioloģiski noārdāmo atkritumu kompostēšanu to rašanās vietā;
14.7. nodrošināt tā nekustamajā īpašumā radīto atkritumu savākšanu, šķirošanu un nogādāšanu
līdz atkritumu konteineram, par kura iztukšošanu tam ar atkritumu apsaimniekotāju ir noslēgts
līgums, šķiroto atkritumu nogādāšanu līdz atkritumu dalītās savākšanas punktam vai atkritumu
savākšanas laukumam;
14.8. nomāt vai iegādāties atkritumu savākšanai nepieciešamo konteineru skaitu, kas tiek noteikts,
ņemot vērā atkritumu daudzumu un izvešanas biežumu,
14.9. uzturēt atkritumu konteinerus lietošanas kārtībā, rūpējoties par to tīrību;
14.10. īpašumā, kurā atkritumu savākšanai tiek izmantoti atkritumu stāvvadi, nodrošināt šo
stāvvadu regulāru apkopi, konteineru telpu tīrību, kā arī specializētā transportlīdzekļa brīvu
piekļūšanu atkritumu konteineriem to mehanizētās iztukšošanas laikā;
14.11. sašķirot atkritumus to rašanās vietā, ja pašvaldības dome noteikusi kādam atkritumu
veidam obligātu atkritumu šķirošanu;
14.12. atkritumu konteineru tukšošanas dienās konteinerus no privāto īpašumu slēgtajiem
pagalmiem novietot specializētajam transportlīdzeklim pieejamā vietā;
14.13. nešķirotos atkritumus ievietot tikai tajā atkritumu konteinerā, kas saskaņā ar noslēgto
līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju ir paredzēts konkrētā nekustamā īpašuma apkalpošanai, kā
arī dalītās atkritumu savākšanas konteineros ievietot tikai tiem paredzētos atkritumu veidus un
neievietot tajos nešķirotos atkritumus.
14.14. nodrošināt lielgabarīta, būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumu savākšanu atsevišķi no
citiem atkritumiem, izmantojot īpaši šim nolūkam paredzētus konteinerus vai citus atkritumu
savākšanas veidus, nogādājot tos atkritumu pārkraušanas un šķirošanas stacijā vai pārstrādes vietā
– ar savu transportu vai izmantojot atkritumu apsaimniekotāja pakalpojumus, par šo atkritumu
savākšanu vienojoties atsevišķi;
14.15. nodrošināt, ka teritorijā, kur notiek būvdarbi, vai ar nekustamā īpašuma īpašnieku, valdītāju
vai lietotāju un pašvaldību saskaņotā vietā tiek novietoti un visā būvdarbu norises laikā atrodas
īpaši šim nolūkam paredzēti konteineri, kuros tiek savākti būvniecības atkritumi, ievērojot
drošības pasākumus;
14.16. atļauts kompostēt bioloģiski noārdāmos atkritumus sava īpašuma teritorijā gadījumā, ja tas
nerada draudus cilvēku dzīvībai, veselībai, videi, kā arī personu mantai.

IV. Publisko pasākumu organizētāju pienākumi

15. Publisko pasākumu organizētājs nodrošina pasākuma dalībniekiem iespēju izmest pasākuma
laikā radušos atkritumus konteineros vai marķētajos maisos un to aizvešanu vai iztukšošanu ne
vēlāk kā astoņpadsmit stundu laikā pēc pasākuma beigām.
16. Publiskā pasākuma organizētājs nodrošina attiecīgās teritorijas sakopšanu divpadsmit stundu
laikā pēc pasākuma noslēguma.
17. Vietās, kur notiek intensīva gājēju un satiksmes kustība, publisko pasākumu organizētājs
nodrošina attiecīgās teritorijas sakopšanu vienas stundas laikā pēc pasākuma noslēguma (nakts
laikā attiecīgās teritorijas sakopšanu nodrošina līdz pulksten 08:00).

V. Atkritumu apsaimniekotāja pienākumi un tiesības
18. Atkritumu apsaimniekotājs veic atkritumu apsaimniekošanu pašvaldības administratīvajā
teritorijā saskaņā ar normatīvajiem aktiem atkritumu apsaimniekošanas jomā, valsts atkritumu
apsaimniekošanas plānu, kā arī šiem saistošajiem noteikumiem un noslēgto līgumu starp
pašvaldību un atkritumu apsaimniekotāju.
19. Atkritumu apsaimniekotājam ir pienākums:
19.1. pirms darbības uzsākšanas pašvaldības administratīvajā teritorijā noslēgt līgumu ar
pašvaldību par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu;
19.2. nepārtraukt atkritumu savākšanu līdz pašvaldības domes lēmumam par cita atkritumu
apsaimniekotāja darbības uzsākšanu;
19.3. slēgt līgumus ar atkritumu radītājiem par sadzīves atkritumu savākšanu un izvešanu,
piemērojot pašvaldības apstiprināto maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu;
19.4. slēgt līgumus ar publisko pasākumu organizētājiem par publisko pasākumu laikā radušos
atkritumu apsaimniekošanu, paredzot atbilstošu pakalpojuma apmaksas kārtību;
19.5. nodrošināt regulāru sadzīves atkritumu (ieskaitot dalīti vāktos atkritumus) savākšanu no
iedzīvotājiem, iestādēm un komersantiem;
19.6. nodrošināt atkritumu radītājus ar līgumos paredzēto konteineru daudzumu;
19.7. uzstādīt, labot, nomainīt sadzīves atkritumu konteinerus, ja tie nav citas personas īpašums;
19.8. veikt atkritumu apsaimniekošanas (savākšanas) iekārtu tīrīšanu un dezinfekciju, atbilstoši
normatīvo aktu prasībām;
19.9. atbilstoši saskaņotiem grafikiem nodrošināt sadzīves atkritumu konteineru iztukšošanu un
sadzīves atkritumu izvešanu no atkritumu konteineru laukumiem un atkritumu stāvvadiem, kā arī
nodrošināt atkritumu konteineru laukumu sakopšanu pēc sadzīves atkritumu savākšanas;
19.10. nodrošināt dalītu atkritumu vākšanu, nodrošinot Atkritumu apsaimniekošanas likumā un
uz tā pamata izdotajos normatīvajos aktos noteikto prasību attiecībā uz dalīto atkritumu vākšanu
izpildi;
19.11. nodrošināt visu sadzīves atkritumu (tai skaitā dalīti vākto, lielgabarīta, u.c. atkritumu)
savākšanu no atkritumu radītājiem un nogādāt savāktos atkritumus ar šim nolūkam paredzētiem
specializētiem transportlīdzekļiem uz sadzīves atkritumu šķirošanas, pārstrādes vietām vai
sadzīves atkritumu poligonu;
19.12. ziņot pašvaldībai par atkritumu radītāju iespējamiem administratīvajiem pārkāpumiem;

19.13. savlaicīgi, vismaz 30 dienas iepriekš, informēt atkritumu radītāju par izmaiņām normatīvo
aktu prasībās saistībā ar atkritumu apsaimniekošanu;
19.14. izstrādāt maršruta lapas un par to izmaiņām informēt pašvaldību;
19.15. katru gadu līdz 1.martam nodrošināt pašvaldību ar informāciju par atkritumu
apsaimniekošanas rezultatīvo rādītāju (kopējais savākto atkritumu daudzums, nešķiroto sadzīves
atkritumu daudzums, dalīti savāktais atkritumu daudzums un veidi, savāktais lielgabarīta
atkritumu daudzums, savāktais būvniecībā radušos atkritumu daudzums, atkārtotai izmantošanai
sagatavotais atkritumu daudzums, pārstrādei un reģenerācijai nodotais atkritumu daudzums, starp
atkritumu apsaimniekotāju un atkritumu radītājiem vai valdītājiem noslēgto atkritumu
apsaimniekošanas līgumu skaits, ziņas par atkritumu radītāju vai valdītāju iesaisti pašvaldības
organizētajā atkritumu apsaimniekošanas sistēmā (procentos pret visiem pašvaldības
administratīvajā teritorijā deklarētajiem iedzīvotājiem un juridiskajām personām, kuru juridiskā
adrese ir pašvaldības administratīvajā teritorijā), par veiktajiem sabiedrības informēšanas
pasākumiem par atkritumu apsaimniekošanu, tai skaitā atkritumu dalīto vākšanu) aprēķiniem, kā
arī nodrošināt pašvaldību ar citu informāciju, kas nepieciešama pašvaldībai tās funkciju izpildei
un ir atkritumu apsaimniekotāja rīcībā;
19.16. lai sekmētu sadzīves atkritumu dalītās vākšanas sistēmas attīstību, sadarbībā ar pašvaldību
veikt sabiedrības izglītošanas pasākumus par atkritumu apsaimniekošanu, īpaši par sadzīves
atkritumu dalītu vākšanu, pēc pašvaldības pieprasījuma iesaistoties informatīvo materiālu
izplatīšanā;
19.17. aprīkot specializētos transportlīdzekļus ar GPS sistēmām.
20. Atkritumu apsaimniekotājs ir tiesīgs pārtraukt atkritumu izvešanu, ja atkritumu radītājs neveic
samaksu par atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumiem saskaņā ar līgumu un viena mēneša
laikā pēc brīdinājuma saņemšanas no atkritumu apsaimniekotāja nav izpildījis saistības. Par
pārtrauktiem līgumiem atkritumu apsaimniekotājs informē pašvaldību un pašvaldības policiju
piecu dienu laikā no to pārtraukšanas dienas.

VI. Atkritumu konteineri
21. Atkritumu apsaimniekotājs nodrošina atkritumu radītājus ar marķētiem atkritumu
konteineriem, uz kuriem norādīts atkritumu apsaimniekotāja nosaukums un kontaktinformācija,
kā arī atkritumu konteinerā ievietojamais atkritumu veids (ja ir dalīto atkritumu konteineri).
22. Publiski pieejamās vietās (parki, skvēri, autobusu pieturas u.c.) novietojamo atkritumu
konteineru daudzumu un veidu nosaka pašvaldība.

VII.

Aizliegumi atkritumu apsaimniekošanā pašvaldības administratīvajā teritorijā

23. Atkritumu radītājiem pašvaldības administratīvajā teritorijā ir aizliegts:
23.1. dedzināt sadzīves atkritumus, tai skaitā atkritumu konteineros, ugunskuros;
23.2. novietot (pastāvīgi) sadzīves atkritumu konteinerus uz ielām (izņemot nomaļas ielas, kur
atkritumu konteiners netraucē satiksmi vai gājēju plūsmu, kā arī vietās, kur tas ir vienīgais
iespējamais risinājums);
23.3. sadzīves atkritumu konteineros ievietot kvēlojošus, degošus, ugunsnedrošus un eksplozīvus
priekšmetus, šķidrus, infekcijas slimības izraisošus un cilvēku veselībai un dzīvībai bīstamus

atkritumus, lielgabarīta atkritumus, ielu saslaukas (lapas, smiltis, zarus), būvniecības un būvju
nojaukšanas, ražošanas, parku un dārzu atkritumus, kā arī bīstamos atkritumus un videi kaitīgās
preces;
23.4. ievietot atkritumus konteineros, kas ir nodoti lietošanā citiem atkritumu radītājiem;
23.5. jebkādā veidā bojāt atkritumu konteinerus;
23.6. ievietot nešķirotus atkritumus dalīti vākto atkritumu konteineros;
23.7. veikt jebkādas citas darbības, kas ir pretrunā ar šajos saistošajos noteikumos un citos
normatīvajos aktos ietverto regulējumu attiecībā uz sadzīves atkritumu apsaimniekošanu un vides
piesārņojumu;
23.8. izmest atkritumus ārpus sava īpašuma teritorijas, kā arī citās to savākšanai vai noglabāšanai
neatļautās vietās.

VIII. Prasības sadzīves atkritumu dalītai vākšanai un šķirošanai
24. Atkritumu radītājiem tiek nodrošināta iespēja iesaistīties sadzīves atkritumu dalītās vākšanas
sistēmā un izmantot šim nolūkam paredzētos, speciāli marķētos sadzīves atkritumu dalītās
savākšanas konteinerus, iesaistīties atkritumu apsaimniekotāja rīkotās akcijās vai izmantot citus
atkritumu apsaimniekotāja piedāvātos pakalpojumus.
25. Dalītie sadzīves atkritumi (papīrs, tajā skaitā kartons, stikls, plastmasa, metāls), kā arī sadzīvē
radušies bīstamie atkritumi un videi kaitīgās preces ir savācami dalīti. Šķirošana veicama
atbilstoši prasībām, ko dalīti vācamajiem atkritumiem noteicis atkritumu apsaimniekotājs, ņemot
vērā sadzīves atkritumu pārstrādātāju prasības. Šķirotajam papīram, ko savāc speciālos papīram
paredzētos atkritumu konteineros, stikla un plastmasas iepakojumam jābūt tīram, bez iepriekšējā
pildījuma atliekām.
26. Iepriekš saskaņojot ar pašvaldību, par jauna šķiroto atkritumu savākšanas veida ieviešanu un
attiecīgo atkritumu konteineru krāsojumu vai apzīmējumu atkritumu apsaimniekotājs vienu
mēnesi iepriekš informē atkritumu radītājus, ievietojot informāciju savā mājas lapā un pašvaldības
mājas lapā: www.salaspils.lv.
27. Atkritumu apsaimniekotājs nogādā sašķirotos atkritumus uz atkritumu šķirošanas–
pārkraušanas staciju un kompostēšanas laukumu.
28. Pēc atkritumu radītāju pieprasījuma slēgtajās teritorijās atkritumu apsaimniekotājs nodrošina
konkrētā dalītā atkrituma veida savākšanu, ja saražoto atkritumu daudzums nodrošina vismaz
vienu atkritumu izvešanas reizi mēnesī.
29. Atkritumu radītājiem, kas nodarbojas ar lauksaimnieciskās (pārtikas) produkcijas ražošanu vai
apstrādi, pārtikas preču tirdzniecību, sabiedrisko ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu, ir pienākums
dalīti vākt bioloģiski noārdāmos atkritumus, kas rodas to saimnieciskās darbības rezultātā, un
noslēgt līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju par šo atkritumu izvešanu, ievērojot atkritumu
apsaimniekotāja noteiktās prasības attiecībā uz šo atkritumu apsaimniekošanu. Bioloģiski
noārdāmo atkritumu uzkrāšana veicama tādā veidā, kas nodrošina attiecīgā konteinera
nepieejamību trešajām personām, kā arī grauzējiem, putniem un kaitēkļiem. Par bioloģiski
noārdāmo atkritumu savākšanu, kas rodas pārtikas tirdzniecības un sabiedriskās ēdināšanas vietās,
ir jānoslēdz atsevišķs līgums ar atkritumu apsaimniekotāju.

30. Atkritumu konteineru, kuros ievietoti nešķiroti atkritumi, iztukšošanas pienākums ir objekta
apsaimniekotājam vai pašvaldībai, ja to atrašanās ir publiski pieejamās vietās (parki, skvēri,
autobusu pieturas u.c.).

IX. Prasības sadzīvē radušos bīstamo atkritumu un videi kaitīgo preču
apsaimniekošanai
31. Sadzīvē radušos bīstamo atkritumu vai videi kaitīgo preču radītājs vai valdītājs:
31.1. atdala sadzīvē radušos bīstamos atkritumus un videi kaitīgās preces no citu veidu
atkritumiem;
31.2. uzglabā sadzīvē radušos bīstamos atkritumus un videi kaitīgās preces tā, lai tie neapdraudētu
cilvēku dzīvību un veselību, vidi, kā arī personu mantu;
31.3. nogādā sadzīvē radušos bīstamos atkritumus un videi kaitīgās preces speciāli aprīkotās
sadzīvē radušos bīstamo atkritumu un videi kaitīgo preču savākšanas vietās, vai slēdz līgumu par
sadzīvē radušos bīstamo atkritumu un videi kaitīgo preču apsaimniekošanu ar personu, kura ir
saņēmusi attiecīgu atļauju veikt bīstamo atkritumu un videi kaitīgo preču apsaimniekošanu;
31.4. sedz visas ar sadzīvē radušos bīstamo atkritumu apsaimniekošanu saistītās izmaksas.

X. Atkritumu apsaimniekošanas maksas noteikšanas kārtība
32. Maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu nosaka pašvaldības dome ar savu lēmumu,
ņemot vērā pašvaldības publiskā iepirkuma kārtībā izvēlēto atkritumu apsaimniekotāja
piedāvājumu un pamatojoties uz Atkritumu apsaimniekošanas likumu, šajos saistošajos
noteikumos un līgumā ar atkritumu apsaimniekotāju noteikto kārtību, lēmumu publicējot
pašvaldības vietējā izdevumā „Salaspils Vēstis” un pašvaldības mājas lapā: www.salaspils.lv.
33. Maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu veido:
33.1. 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, uzglabāšanu, dalītās atkritumu savākšanas, pārkraušanas un
šķirošanas infrastruktūras objektu uzturēšanu atbilstoši līgumam, kuru noslēgusi pašvaldība un
atkritumu apsaimniekotājs;
33.2. sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprinātais tarifs par sadzīves atkritumu apglabāšanu
atkritumu poligonā;
33.3. svītrots ar 25.01.2018.saistošajiem noteikumiem Nr.2/2018 .
34. Atkritumu apsaimniekotājam ne retāk kā vienu reizi gadā līdz 1.aprīlim ir pienākums iesniegt
pašvaldībā informāciju par iepriekšējā gadā konstatēto savākto sadzīves atkritumu svara un
tilpuma attiecību, kā arī proporciju starp apglabāšanai nodoto un faktiski apglabāto sadzīves
atkritumu apjomu. Ja gadā, par kuru tiek sniegta minētā informācija, ir mainījusies svara un
tilpuma attiecība vai proporcija starp apglabāšanai nodoto un faktiski apglabāto atkritumu apjomu
attiecībā pret iepriekšējā atkritumu apsaimniekotāja iesniegtajā maksas aprēķinā norādīto par 10%
un vairāk, atkritumu apsaimniekotāja sniegtajai informācijai pievienojams precizēts maksas par
sadzīves atkritumu apsaimniekošanu aprēķins.

35. Maksas par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu maksāšanas kārtību, kas saistoša atkritumu
radītājiem, nosaka līgumā, kurš tiek noslēgts starp atkritumu radītāju un atkritumu
apsaimniekotāju. Atkritumu apsaimniekotājs nav tiesīgs piemērot augstāku maksu par sadzīves
atkritumu apsaimniekošanu, kādu to apstiprinājusi pašvaldības dome. Līgumos, kas noslēgti starp
atkritumu apsaimniekotāju un atkritumu radītājiem, tiek norādīti pakalpojumi, ko atkritumu
apsaimniekotājs sniedz par papildus maksu, un to samaksas kārtība.

36. Maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu ne biežāk kā vienu reizi kalendārā gada
laikā pārskata pēc atkritumu apsaimniekotāja vai pašvaldības ierosinājuma tikai tad, ja ir
mainījusies degvielas cena vairāk par 10% no iepriekšējā maksā iekļautās degvielas cenas, kas
ietekmē šo noteikumu 33.1.apakšpunktā noteikto maksu. (grozījumi ar 25.01.2018.saistošajiem
noteikumiem Nr.1/2018)

37. Maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu pašvaldība var pārskatīt atbilstoši Atkritumu
apsaimniekošanas likuma 39.panta ceturtajai daļai.
38. Pašvaldības dome viena mēneša laikā pēc šo saistošo noteikumu 34.punktā minētā atkritumu
apsaimniekošanas maksas aprēķina saņemšanas vai savlaicīgi 36.punktā minēto izmaiņu
gadījumos, pieņem pašvaldības domes lēmumu par atkritumu apsaimniekošanas maksas
izmaiņām.
39. Pašvaldība atkritumu radītāju interesēs ir tiesīga, informējot par to rakstiski atkritumu
apsaimniekotāju, ierosināt samazināt maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, ja šo
noteikumu 36. punktā minētās degvielas cenas samazinās par vairāk kā 10% no iepriekšējā šo
noteikumu 33.1. punktā noteiktajā maksā iekļautās degvielas cenas. Par ierosinātajām izmaiņām
atkritumu apsaimniekotājam un pašvaldībai rakstiski jāvienojas ne vēlāk kā desmit darba dienu
laikā no pašvaldības ierosinājuma. Ja pašvaldība un atkritumu apsaimniekotājs ir vienojušies par
maksas izmaiņām, grozījumi maksā tiek apstiprināti ar pašvaldības domes lēmumu. (grozījumi ar
25.01.2018.saistošajiem noteikumiem Nr.1/2018)

40. Apstiprinātā atkritumu apsaimniekošanas maksa stājas spēkā trīsdesmitajā dienā pēc šo
saistošo noteikumu 33.punktā minētā lēmuma publicēšanas pašvaldības mājas lapā:
www.salaspils.lv, ja pašvaldības domes lēmumā nav noteikts citādi.
41. Ja par izmaiņām atkritumu apsaimniekošanas maksā divu mēneša laikā neizdodas vienoties,
tad pašvaldība pieņem lēmumu pārtraukt līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju un uzsāk jaunu
atkritumu apsaimniekotāja izvēles procedūru.

XI. Atbildība
42. Sūdzības par atkritumu apsaimniekotāja sniegto pakalpojumu kvalitāti, kā arī šo noteikumu
neievērošanu adresējamas pašvaldības domei.
43. Par šo saistošo noteikumu pārkāpumiem, par kuriem atbildība nav paredzēta Latvijas
Administratīvo pārkāpumu kodeksā – piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskām personām
līdz piecdesmit euro, bet juridiskajām personām — līdz trīs simti euro.
44. Ja saistošo noteikumu pārkāpums tiek konstatēts atkārtoti viena gada laikā, tad piemēro
naudas sodu fiziskām personām no piecdesmit euro līdz trīs simts euro, bet juridiskajām
personām — no trīs simti euro līdz viens tūkstotis četri simti euro.
45. Saistošo noteikumu ievērošanu kontrolē un administratīvā pārkāpuma protokolu par šo
noteikumu neievērošanu ir tiesīgi sastādīt pašvaldības policijas amatpersonas.

46. Par šo noteikumu pārkāpumu sastādītos administratīvos protokolus izskata un administratīvos
sodus uzliek pašvaldības administratīvā komisija.
47. Administratīvā soda nomaksa neatbrīvo šo noteikumu pārkāpēju no pārkāpuma novēršanas.

XII.

Noslēguma jautājumi

48. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2017.gada 01.oktobrī. Ar šo saistošo noteikumu spēkā
stāšanos spēku zaudē pašvaldības domes 2007.gada 14.marta saistošie noteikumi Nr.6/2007
"Noteikumi par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu”.

Pašvaldības domes priekšsēdētājs

R.Čudars

