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Preiļu novada domes saistošie noteikumi Nr. 2011/13
„Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Preiļu novadā”

Izdoti saskaņā ar Atkritumu
apsaimniekošanas
likuma 8.panta pirmās daļas 3.punktu
I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi nosaka sadzīves atkritumu apsaimniekošanas kārtību Preiļu novada
administratīvajā teritorijā, administratīvās teritorijas dalījumu sadzīves atkritumu
apsaimniekošanas zonās, prasības atkritumu savākšanai, pārvadāšanai, pārkraušanai un
uzglabāšanai, kā arī kārtību, kādā veicami maksājumi par atkritumu apsaimniekošanu.
2. Saistošie noteikumi izdoti, lai
2.1. organizētu un kontrolētu ar atkritumu apsaimniekošanu saistītās darbības Preiļu novada
administratīvajā teritorijā;
2.2. veicot atkritumu apsaimniekošanu netiktu apdraudēta cilvēku dzīvība un veselība, kā
arī personu manta;
2.3. atkritumu apsaimniekošana neradītu negatīvu ietekmi uz vidi, tai skaitā traucējošus
trokšņus vai smakas.
3. Atkritumu apsaimniekošanas mērķi un uzdevumi:
3.1. samazināt jebkura veida atkritumus to rašanās vietās;
3.2. pakāpeniski ieviest atkritumu šķirošanu un pārstrādi, tādejādi samazinot poligonā
apglabājamo atkritumu daudzumu;
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3.3. rūpēties par to, lai atkritumi, kas netiek pārstrādāti, tiktu apglabāti videi un cilvēka
veselībai drošā veidā;
3.4. noteikt atkritumu apsaimniekošanas kārtību.
II. Lietotie termini un to skaidrojumi
4. Saistošajos noteikumos lietotie termini:
4.1. 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;
4.2. sadzīves atkritumu dalītās savākšanas punkts - speciāli aprīkota vieta dažādu
veidu atkritumu dalītai savākšanai un īslaicīgai uzglabāšanai konteineros ne ilgāk kā
4.3. nedēļu bioloģiski noārdāmiem atkritumiem un sešas nedēļas – pārējiem sadzīves
atkritumiem pirms to pārvadāšanas. Sadzīves atkritumu dalītās savākšanas punktā
nodrošina ne mazāk kā divu veidu atkritumu dalītu savākšanu;
4.4. šķiroto atkritumu savākšanas laukums -speciāli aprīkota norobežota vieta dažādu
veidu atkritumu savākšanai un uzglabāšanai konteineros ne ilgāk kā divas nedēļas
bioloģiski noārdāmiem atkritumiem un trīs mēnešus – pārējiem sadzīves atkritumiem
pirms to apglabāšanas vai pārstrādes. Videi kaitīgo preču atkritumus, bīstamos
sadzīves atkritumus, mēbeļu atkritumus un būvniecības atkritumus šķiroto atkritumu
laukumā drīkst uzglabāt ne ilgāk par gadu no to savākšanas dienas;
4.5. atkritumi - jebkurš priekšmets vai viela, no kuras tās valdītājs atbrīvojas, ir nolēmis vai
spiests atbrīvoties;
4.6. bioloģiski noārdāmie atkritumi – dārzu vai parku atkritumi, mājsaimniecību,
restorānu, sabiedriskās ēdināšanas iestāžu un mazumtirdzniecības telpu pārtikas un
virtuves atkritumi un citi tiem pielīdzināmi pārtikas ražošanas atkritumi.
4.7. sadzīves bīstamie atkritumi - sadzīvē radušies bīstamie atkritumi (dzīvsudraba
spuldzes, nolietotās baterijas, akumulatori, motoreļļa, eļļas filtri, riepas, nederīgie
medikamenti, lakas, krāsas, organiskie šķīdinātāji, insekticīdi u.tml.);
4.8. 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.;
4.9. būvniecības atkritumi – būvgruži, būvlaukumu atkritumi, ielu uzlaušanas atkritumi,
celtniecības laikā izraktā zeme u.tml.;
4.10. ražošanas atkritumi - atkritumi, kas radušies ražošanas procesā vai būvniecībā;
4.11. šķidrie sadzīves atkritumi – jebkuri dzīvojamās un publiskās ēkās sadzīvē radušies
atkritumi, kas ir šķidrā agregātstāvoklī, tajā skaitā notekūdeņi, izņemot bīstamos
atkritumus;
4.12. šķidro sadzīves atkritumu radītājs – nekustamā īpašuma īpašnieks, nekustamā
īpašuma valdītājs, lietotājs vai pārvaldnieks, ja nekustamais īpašums nav aprīkots ar
pieslēgumu pilsētas centralizētajai kanalizācijas sistēmai, bet nekustamajā īpašumā
radītie šķidrie sadzīves atkritumi tiek savākti un uzkrāti decentralizētā kanalizācijas
sistēmā;
4.13. decentralizēta kanalizācijas sistēma – vieta, kur pieslēgšanās centralizētajai
kanalizācijas sistēmai ir ekonomiski neizdevīga vai neiespējama, speciāli izbūvēta
jebkāda veida tvertne, baseins vai cits mākslīgi izveidots rezervuārs, kas nodrošina
līdzvērtīgu vides aizsardzības līmeni;
4.14. šķidro sadzīves atkritumu apsaimniekošana – šķidro sadzīves atkritumu savākšana,
pārvadāšana un to izliešana notekūdeņu pieņemšanas punktā (stacijā);
4.15. šķidro sadzīves atkritumu apsaimniekotājs – komersants, kuram ir atbilstoši
transportlīdzekļi un inventārs šķidro atkritumu savākšanai un transportēšanai un ir
noslēgts līgums ar notekūdeņu pieņemšanas punkta (stacijas) īpašnieku vai
apsaimniekotāju;
4.16. atkritumu apsaimniekošanas zona – administratīvā teritorija, kurā atbilstoši līgumam
ar pašvaldību atkritumu apsaimniekotājs veic līgumā paredzētās darbības
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4.17. notekūdeņu pieņemšanas punkts - speciāli ierīkota un aprīkota vieta, kurā tiek
nodrošināti normatīvajos aktos noteiktie vides aizsardzības pasākumi notekūdeņu
pieņemšanai, to sastāva kontrolei, atšķaidīšanai un tālākai novadīšanai pilsētas
kanalizācijas sistēmā vai attīrīšanas ietaisēs
4.18. pašvaldība - šo noteikumu izpratnē Preiļu novada pašvaldība;
4.19. atkritumu valdītājs - persona, kura atbilst vismaz vienam no šādiem nosacījumiem:
4.19.1. ir atkritumu radītājs;
4.19.2. ir fiziskā vai juridiskā persona, kuras faktiskajā varā atkritumi atrodas.
5. Noteikumi ir saistoši ikvienam atkritumu radītājam un valdītājam Preiļu novada
administratīvajā teritorijā.
6. Preiļu novada administratīvā teritorija ir viena atkritumu apsaimniekošanas zona.
III. Atkritumu radītāja vai valdītāja pienākumi
7. Atkritumu radītājam jāiekļaujas pašvaldības organizētajā atkritumu apsaimniekošanas
sistēmā, noslēdzot līgumu ar komersantu par atkritumu savākšanu un maksājot par atkritumu
apsaimniekošanu, kā arī šķirojot radītos atkritumus un nogādājot tos savākšanai vai
uzglabāšanai paredzētā vietā.
8. Atkritumu radītājam, kura īpašumā, valdījumā vai lietošanā ir konkrēta dzīvojamā telpa,
individuālā dzīvojamā māja un kurš to lieto, mājsaimniecībā radušies atkritumi jāievieto tikai
tajā atkritumu konteinerā, kas, saskaņā ar noslēgto līgumu ar komersantu, ir paredzēts
konkrētās mājas apkalpošanai.
9. Atkritumu radītājam, kura īpašumā, valdījumā vai lietošanā ir konkrēta dzīvojamā telpa
daudzdzīvokļu dzīvojamajā mājā un kurš to lieto, mājsaimniecībā radušies atkritumi jāievieto
tikai konkrētajai mājai paredzētajos atkritumu konteineros.
10. Atkritumu radītājam vai valdītājam (juridiskai personai) tā darbības rezultātā radušies
atkritumi jāievieto tajos atkritumu konteineros, kas norādīti ar komersantu noslēgtajā līgumā.
11. Vietās, kur Preiļu novadā ir izveidoti atkritumu dalītās vākšanas laukumi un punkti,
atkritumu radītājam jāveic atkritumu šķirošana to rašanās vietā un tie jānogādā tuvākajā
atkritumu dalītās vākšanas laukumā vai punktā, ievietojot speciālajos konteineros, kas
paredzēti noteikta veida atkritumu savākšanai.
12. 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.
13. Būvniecības atkritumi (ražošanas atkritumi) vai bīstamie atkritumi tiek nogādāti speciāli
aprīkotās bīstamo atkritumu vai ražošanas atkritumu savākšanas vietās vai tiek slēgts līgums
ar attiecīgo atkritumu apsaimniekotāju par bīstamo atkritumu vai ražošanas atkritumu
apsaimniekošanu.
14. Par publiska pasākuma laikā radīto atkritumu savākšanu ir atbildīgs tā organizators, kurš
nodrošina:
14.1. pasākuma norises vietu ar konteineriem atkritumu savākšanai;
14.2. pasākuma norises vietas sakopšanu pēc pasākuma ar pašvaldību saskaņotā laikā.
15. Atkritumu radītājiem atļauts kompostēt bioloģiski noārdāmos atkritumus, ja:
15.1. kompostēšana tiek veikta sava īpašuma teritorijā vai citā speciāli tam paredzētā vietā,
kas saskaņota ar pašvaldību;
15.2. tas nerada draudus: cilvēku dzīvībai un veselībai, videi, kā arī personu mantai. Ja
kompetenta iestāde konstatē normatīvo aktu pārkāpumu, kompostēšana tiek aizliegta
līdz šo pārkāpumu novēršanai.
IV. Nekustamā īpašuma īpašnieka, valdītāja un lietotāja pienākumi
.
16.
Ikviens nekustamā īpašuma īpašnieks, valdītājs- lietotājs (īrnieks, nomnieks) novada
teritorijā ir atbildīgs par atkritumu savākšanu un izvešanu no sava īpašuma neatkarīgi no tā,
vai šis īpašums ir vai nav reģistrēts Zemesgrāmatā, viņam jāiekļaujas Domes atkritumu
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apsaimniekošanas pasākumu realizēšanā gan ar savu darbību, gan maksu par sniegtajiem
pakalpojumiem.
17. Maksāšanas pienākums, par atkritumu apsaimniekošanu, rodas nākamajā mēnesī pēc
īpašuma vai nomas tiesību iegūšanas, un izbeidzas ar tiesību uz īpašumu izbeigšanos.
Nekustamā īpašuma īpašniekam vai nomniekam jānoslēdz līgums ar atkritumu
apsaimniekotāju par atkritumu savākšanu un jāizpilda līguma noteikumi.
18. Par līguma noslēgšanu ar atkritumu apsaimniekotāju ir atbildīgs nekustamā īpašuma
īpašnieks, bet, ja šo noteikumu izpratnē tāda nav - fiziska vai juridiska persona, kura
nekustamā īpašuma lietošanas tiesības ieguvusi uz tiesiska darījuma pamata.
19. Pēc pieprasījuma nekustamā īpašuma īpašniekam vai nomniekam (tam, kurš ir noslēdzis
līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju) rakstveidā jāsniedz pašvaldībai un atkritumu
apsaimniekotājam ziņas par iedzīvotāju skaitu, kas dzīvo nekustamajā īpašumā (ēkā), ēkas
labiekārtojumu (individuālā krāsns, individuālā centrālā apkure), komersantiem un citām
personām, kas veic saimniecisko darbību attiecīgajā nekustamajā īpašumā, kā arī ziņas par
atkritumu veidiem un daudzumu.
20. Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nekustamā īpašuma īpašniekam vai nomniekam
jāuztur darba kārtībā atkritumu konteineru laukumi vai vietas, kas paredzēta atkritumu
savākšanai, nodrošinot specializēto transportlīdzekļu piekļūšanu.
21. Atkritumu valdītājs, vienojoties ar atkritumu apsaimniekotāju, nodrošina sadzīves atkritumu
savākšanai nepieciešamo konteineru skaitu, ņemot vērā atkritumu daudzumu un izvešanas
biežumu, lai tvertnes piepildījums nepārsniegtu 90% no tās tilpuma:
Preiļu pilsētā, ne retāk kā:
- daudzdzīvokļu nami – 2 reizes nedēļā;
- privātmāju vai dvīņu mājas –1 reizi mēnesī;
- juridiskas personas –1 reizi mēnesī
Preiļu novada pagastu teritorijās, ne retāk kā:
- daudzdzīvokļu nami – 2 reizes mēnesī;
- privātmāju vai dvīņu mājas apdzīvotās vietās – 1 reizi mēnesī;
- privātmājas vai dvīņu mājas ārpus apdzīvotām vietām – 1 reizi divos mēnešos;
- juridiskas personas – 1 reizi mēnesī.
22. Mazgabarīta konteineri no slēgtiem pagalmiem un konteineru telpām atkritumu izvešanas
dienās jānovieto specializētajiem transportlīdzekļiem pieejamā vietā tā, lai netraucētu gājēju
un/vai transportlīdzekļu kustību, kā arī pēc atkritumu savākšanas jānovieto to pastāvīgajā
atrašanās vietā.
V. Maksa par atkritumu apsaimniekošanu
23. Ikviena atkritumu radītāja pienākums ir segt atkritumu apsaimniekošanas izmaksas
normatīvajos aktos un šajos noteikumos noteiktajā kārtībā.
24. Maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu apstiprina pašvaldība, pamatojoties uz
atkritumu apsaimniekotāja iesniegtu aprēķina projektu.
25. Maksa par nešķirotu atkritumu apsaimniekošanu ietver:
25.1. pašvaldības apstiprinātu maksu par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu,
šķirošanu, pārkraušanu un uzglabāšanu;
25.2. sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprināts tarifs par sadzīves atkritumu
apglabāšanu atkritumu poligonā;
25.3. dabas resursu nodoklis par atkritumu apglabāšanu normatīvajos aktos noteiktajā
apmērā;
26. Atkritumu apsaimniekotājs tiesīgs ierosināt izmaiņas maksā par sadzīves atkritumu
apsaimniekošanu ne biežāk kā vienu reizi gadā.
27. Atkritumu radītāji atkritumu apsaimniekošanas izmaksas sedz saskaņā ar līgumu, kas
noslēgts starp komersantu un nekustamā īpašuma īpašnieku vai nomnieku.
28. Atkritumu radītāji vai valdītāji atkritumu apsaimniekotājam maksā pēc līgumā atrunātā
apjoma Maksa par atsevišķu atkritumu veidu (bioloģisko, sadzīves bīstamo, pārstrādei
derīgu, izlietotā iepakojuma, lielgabarīta, ražošanas, būvniecības atkritumu u.c.) savākšanu
un pārvadāšanu tiek noteikta savstarpēji vienojoties ar atkritumu radītāju.
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29. Par atkritumu apsaimniekošanu maksā nekustamā īpašuma īpašnieks vai nomnieks,
atbilstoši līgumā atrunātajam daudzumam un pašvaldības noteiktajai maksai par atkritumu
apsaimniekošanu. Par nekustamā īpašuma īpašnieku šo noteikumu izpratnē ir uzskatāma
persona, kuras īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu ir nostiprinātas zemesgrāmatā, vai
kurai piederošais nekustamais īpašums (ēka, būve) līdz Zemesgrāmatu likuma spēka
atjaunošanai, ir reģistrēts pašvaldībā vai Valsts zemes dienestā (Nekustamā īpašuma valsts
kadastra reģistrā).
30. Maksu par atkritumu savākšanu un apglabāšanu no nekustamā īpašuma, kurai šo
noteikumu izpratnē nav īpašnieka, maksā nekustamā īpašuma lietotājs. Par nekustamā
īpašuma lietotāju šo noteikumu izpratnē ir uzskatāma fiziska vai juridiska persona:
30.1. kurai īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu atjaunotas likumā noteiktajā kārtībā un
kura šo īpašumu ir pieņēmusi;
30.2. kura nekustamā īpašuma valdījumu ieguvusi uz mantojuma tiesību, atsavinājuma vai
cita tiesiska darījuma pamata.
31. Maksu par atkritumu apsaimniekošanu un apglabāšanu no valstij vai pašvaldībai piederoša
nekustamā īpašuma maksā šī nekustamā īpašuma īpašnieks vai nomnieks.
32. Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieki un īrnieki, nedzīvojamo telpu īpašnieki
un nomnieki par atkritumu savākšanu un apglābšanu norēķinās ar daudzdzīvokļu dzīvojamās
mājas pārvaldnieka (apsaimniekotāja) starpniecību normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, ja
daudzdzīvokļu dzīvojamajās mājas dzīvokļu īpašnieki normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā
nav vienojušies citādi.
33. Dzīvokļu īpašnieki daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās, kurām nav izvēlēts apsaimniekotājs
vai pārvaldnieks (atbilstoši Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumam), pilnvaro personu, kura
visu dzīvokļa īpašnieku vārdā veic maksājumus atkritumu apsaimniekotājam.
34. Atkritumu apsaimniekotājiem vienu mēnesi iepriekš, rakstiski jāinformē atkritumu radītāji un
valdītāji par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas izmaiņām.
35. Atkritumu apsaimniekotājs ir tiesīgs pārtraukt atkritumu izvešanu, par to rakstiski brīdinot
atkritumu radītāju vai valdītāju, ja atkritumu valdītājs vai radītājs divus mēnešus nav veicis
samaksu par atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumiem saskaņā ar līgumu.
VI. Atkritumu apsaimniekotāja pienākumi
36. Atkritumu apsaimniekotājam jāveic visu pašvaldības administratīvajā teritorijā savākto
atkritumu izvešana no laukumiem, konteineriem, dalītās atkritumu vākšanas punktiem un
citām atkritumu savākšanai paredzētām vietām, atbilstoši normatīvo aktu un ar pašvaldību
noslēgtā līguma noteikumiem un jānogādā un jānodod - Dienvidlatgales atkritumu
apsaimniekošanas poligonā, ”Šakališķi”, Demenes pagasts, Daugavpils novads.
37. Atkritumu apsaimniekošanai jāizmanto specializētie transportlīdzekļi, iekārtas un ierīces,
kas nerada apdraudējumu cilvēku dzīvībai, veselībai, videi, kā arī personu mantai.
38. Atkritumu apsaimniekotājam jāslēdz līgumi ar nekustamā īpašuma īpašniekiem vai
nomniekiem par atkritumu savākšanu un izvešanu, kuros ir norādīts atkritumu izvešanas
apjoms un periodiskums, nodrošinot atkritumu radītājus un valdītājus ar sadzīves atkritumu
savākšanas konteineriem.
39. Vienojoties ar nekustamā īpašuma īpašniekiem vai nomniekiem, atkritumu
apsaimniekotājam, jānodrošina atsevišķu veidu atkritumu (lielgabarīta, būvniecības,
bioloģiski noārdāmo u.c.) savākšana (izvešana).
40. Atkritumu apsaimniekotājam jāveic atkritumu konteineru uzstādīšana, labošana un maiņa,
ja atkritumu konteineri nav citas personas īpašums.
41. Atkritumu apsaimniekotājs vai tā pilnvarota persona, par saviem līdzekļiem, veic
sabiedrisko atkritumu konteineru laukumu uzkopšanu.
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VII. Atkritumu savākšana, pārvadāšana un apglabāšana
42. Preiļu novadā noteikti šādi sadzīves atkritumu savākšanas veidi:
42.1. izmantojot atkritumu konteinerus;
42.2. atkritumu nogādāšana speciāli izveidotajos atkritumu dalītas vākšanas punktos un
laukumos;
42.3. atkritumu radītājam vai valdītājiem, slēdzot līgumu vai vienojoties ar atkritumu
apsaimniekotāju par noteiktu atkritumu veidu atsevišķu savākšanu;
43. Aizliegts:
43.1. novietot atkritumus jebkurā to savākšanai vai apglabāšanai neparedzētā vietā, tajā
skaitā: nomest pie konteineriem, uz ielām, skvēros, parkos, mežos u.c. vai ievietot
citiem atkritumu radītājiem paredzētos konteineros un ierakt atkritumus zemē
43.2. ievietot atkritumus, kas radīti katra konkrētā atkritumu radītāja konteineros, kas
novietoti sabiedriskās vietās vai paredzēti citu atkritumu radītāju apkalpošanai;
43.3. ievietot sadzīves nešķirotos atkritumus konteineros, kas paredzēti dalīto atkritumu
savākšanai;
43.4. atkritumus dedzināt;
43.5. sadzīves atkritumu konteineros bērt ielu saslaukas, smiltis un bioloģiski noārdāmos
atkritumus bez saskaņošanas ar atkritumu apsaimniekotāju;
43.6. konteineros un citās speciāli atkritumu savākšanai paredzētās tvertnēs ievietot
kvēlojošus, degošus un ugunsnedrošus atkritumus;
43.7. atkritumu konteineros cieti sablīvēt vai iesaldēt atkritumus. Šādos gadījumos
atkritumu apsaimniekotājam ir tiesības par konteineru iztukšošanu noteikt papildus
samaksu;
44. Nešķirotie atkritumi tiek savākti un izvesti, atbilstoši noslēgtā līguma noteikumiem, starp
atkritumu apsaimniekotāju un nekustamā īpašuma īpašnieku vai nomnieku.
45. Konteineru laukumu izvietojumu nosaka nekustamā īpašuma īpašnieks vai nomnieks, bet
sabiedrisko konteineru laukumu vietas nosaka pašvaldība.
46. Pie iestāžu, organizāciju, biroju, tirdzniecības vietu u.c., kā arī daudzdzīvokļu dzīvojamo
māju ieejām vai to tuvumā nekustamā īpašuma īpašnieks vai nomnieks, atbilstoši higiēnas
prasībām, ierīko mazos atkritumu konteinerus (urnas), to dizains (forma, krāsojums) un
uzstādīšana jāsaskaņo ar pašvaldības būvvaldi.
47. Mazo atkritumu konteineru (urnu) uzstādīšanu publiskajās vietās (parki, skvēri, autobusu
pieturas, u.c.) organizē pašvaldība.
VIII. Dalīto atkritumu apsaimniekošana
48. Preiļu novada daudzdzīvokļu māju teritorijās, kur tiek veikta dalīto atkritumu savākšana,
atkritumu radītājiem jāsašķiro mājsaimniecībā, sadzīvē, tirdzniecībā, sabiedriskajā
ēdināšanā, ražošanā un citur radītie atkritumi, jānovieto savākšanas laukumā esošajā tiem
paredzētajā atkritumu tvertnē.
49. Dalīti tiek savākti atkritumu rašanās vietā sašķirotie, otrreiz izmantojamie un pārstrādājamie
sadzīves atkritumi, piemēram, papīrs, stikls, metāls, plastmasa u.c., ņemot vērā pārstrādes
organizāciju pieprasījumu un realizācijas iespējas.
50. Sadzīves atkritumu radītājiem jāsašķiro atkritumi un jānogādā uz speciālu savākšanas
vietu, kur izvietotas ar noteiktām krāsām un uzrakstiem vai uzlīmēm apzīmētas tvertnes:
50.1.
zilie konteineri — papīram;
50.2.
zaļie konteineri — stikla iepakojumam
50.3.
dzeltenās konteineri tvertnes — papīram, plastmasai, metālam
51. Atkritumu apsaimniekotāji nogādā sašķirotos atkritumus attiecīgo atkritumu veidu
otrreizējās šķirošanas, pārstrādes vai realizācijas uzņēmumiem.
52. Aizliegts nešķirotos atkritumus ievietot dalīto atkritumu konteineros.
IX. Sadzīvē radušos bīstamo atkritumu apsaimniekošana
53. Sadzīvē radušos bīstamo atkritumu radītājs:
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53.1. atdala bīstamos atkritumus no citu veidu sadzīves atkritumiem un uzglabā bīstamos
atkritumus ne ilgāk par 12 mēnešiem tā, lai tie neapdraudētu cilvēku dzīvību un
veselību, vidi, kā arī personu mantu;
53.2. tos bīstamos atkritumus, kas tiek pieņemti pašvaldības izveidotajos dalītās vākšanas
laukumos, nogādā šajos laukumos;
53.3. par pārējo bīstamo atkritumu apsaimniekošanu, slēdz līgumu ar komersantu, kurš
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir saņēmis attiecīgu atļauju;
53.4. sedz bīstamo atkritumu apsaimniekošanas izdevumus.
54. Persona, kura veic bīstamo atkritumu apsaimniekošanu:
54.1. saņem attiecīgo atļauju bīstamo atkritumu apsaimniekošanai;
54.2. izpilda attiecīgajā atļaujā noteiktās prasības atkritumu apsaimniekošanai.
X. Šķidro sadzīves atkritumu apsaimniekošana
55. Šķidro sadzīves atkritumu radītāja pienākumi:
55.1. noslēgt līgumu par šķidro sadzīves atkritumu savākšanu ar šķidro sadzīves atkritumu
apsaimniekotāju un izpildīt līguma noteikumus;
55.2. uzturēt kārtībā decentralizēto kanalizācijas sistēmu un pievadceļus, nodrošinot
specializēto transportlīdzekļu piekļūšanu, šķidro sadzīves atkritumu uzglabāšanas
rezervuāriem;
55.3. nepieļaut šķidro sadzīves atkritumu novadīšanu dabā vai to noplūšanu grunts slāņos;
55.4. segt šķidro sadzīves atkritumu apsaimniekošanas izmaksas;
55.5. segt šķidro sadzīves atkritumu apsaimniekotāja papildus izmaksas gadījumos, ja
šķidro sadzīves atkritumu sastāvā tiek konstatēti bīstamie atkritumi, kuru savākšanai
normatīvajos aktos ir noteikta īpaša kārtība;
55.6. nepieļaut šķidro sadzīves atkritumu sajaukšanu ar citām vielām, kas var sekmēt to
sastāva kvalitatīvās izmaiņas.
56. Šķidro sadzīves atkritumu apsaimniekotāja pienākumi:
56.1. slēgt līgumus ar šķidro sadzīves atkritumu radītājiem par šķidro sadzīves atkritumu
savākšanu;
56.2. slēgt līgumu ar notekūdeņu pieņemšanas punkta īpašnieku vai apsaimniekotāju;
56.3. savāktos šķidros sadzīves atkritumus pārvadāt ar šim nolūkam paredzēto specializēto
transportu;
56.4. savāktos šķidros sadzīves atkritumus izliet tikai šim nolūkam paredzētās vietās –
notekūdeņu pieņemšanas punktos (stacijās) un ir aizliegts novadīt šķidros atkritumus
(t.sk. sadzīves notekūdeņus) gruntī, meliorācijas grāvjos un lietus kanalizācijas tīklā,
bez attīrīšanas;
57. Maksa par šķidro sadzīves atkritumu apsaimniekotāja sniegtajiem pakalpojumiem tiek
noteikta vienojoties šķidro sadzīves atkritumu radītājam un apsaimniekotājam.
XI. Atbildība par šo noteikumu neievērošanu
58. Par šo saistošo noteikumu neievērošanu vai pārkāpšanu vainīgās personas tiek sauktas
pie administratīvās atbildības saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu.
59. Par šo saistošo noteikumu neievērošanu vai pārkāpšanu sastādīt administratīvā
pārkāpuma protokolu ir tiesīgas sekojošas amatpersonas:
59.1. Preiļu novada domes deputāti;
59.2. Preiļu novada pašvaldības izpilddirektors;
59.3. Preiļu novada pašvaldības izpilddirektora vietnieks;
59.4. Preiļu novada pašvaldības policijas darbinieki;
59.5. Valsts vides dienesta reģionālās vides pārvaldes inspektori.
60. Ieņēmumi no naudas sodiem par šo noteikumu pārkāpumiem tiek ieskaitīti pašvaldības
pamatbudžetā.
61. Naudas soda samaksa pārkāpēju neatbrīvo no pienākuma novērst pārkāpuma sekas un
segt materiālos zaudējumus.
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XII. Noslēguma jautājumi.
62. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos dienu spēku zaudē Preiļu novada Domes 2005.gada
9.septembra saistošie noteikumi Nr.04/05 „Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Preiļu
novadā”
63. Atkritumu apsaimniekotāja izvēle notiek saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajos aktos
noteikto kārtību (Atkritumu apsaimniekošanas likuma 18.pants).
64. Saistošie noteikumi stājas spēkā pēc Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
atzinuma saņemšanas un nākamajā dienā pēc to publikācijas Preiļu novada bezmaksas
informatīvajā izdevumā „Preiļu Novada Vēstis”.

Priekšsēdētājs

Aldis Adamovičs
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