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APSTIPRINĀTI 

 Ar Rucavas novada domes 

2018. gada 24.maija 

lēmumu (protokols Nr.10, 3.1.)  

 

PRECIZĒTI 

  Ar Rucavas novada domes 

2018. gada 27.septembra 

lēmumu (protokols Nr.16, 2.1.)  

 

PRECIZĒTI 

Ar Rucavas novada domes 

2019. gada 27.jūnija 

lēmumu (protokols Nr.9, 2.5.)  

 

Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Rucavas novadā  
 

 

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”  

15.panta 2.punktu  

un Atkritumu apsaimniekošanas  

likuma 8.panta pirmās daļas 3.punktu 

  

I. Vispārīgie jautājumi 

1.Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka atkritumu apsaimniekošanas kārtību 

Rucavas novada administratīvajā teritorijā, lai aizsargātu vidi, cilvēku dzīvību un veselību, 

nodrošinātu atkritumu dalītu savākšanu un reģenerāciju, kā arī veicinātu dabas resursu 

efektīvu izmantošanu un apglabājamo atkritumu apjoma samazināšanu, tajā skaitā: 

1.1. novada administratīvās teritorijas atkritumu apsaimniekošanas organizēšanas kārtību; 

1.2.  atkritumu radītāja tiesības un pienākumus; 

1.3. atkritumu apsaimniekotāja tiesības un pienākumus; 

1.4. aizliegumus un prasības atkritumu savākšanai, tajā skaitā prasības sadzīvē radušos 

bīstamo atkritumu apsaimniekošanai, atkritumu dalītai savākšanai un šķirošanai, kā arī 

prasības minimālajam sadzīves atkritumu savākšanas biežumam; 

1.5. kārtību, kādā veicami maksājumi par atkritumu apsaimniekošanu; 

1.6. administratīvo atbildību par noteikumu pārkāpšanu. 

2. Noteikumos ir lietoti šādi termini:  
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2.1. pašvaldība – šo saistošo noteikumu izpratnē Rucavas novada pašvaldība; 

2.2. atkritumu apsaimniekotājs – komersants, kurš ir saņēmis attiecīgu atļauju atkritumu 

apsaimniekošanai Atkritumu apsaimniekošanas likumā noteiktajā kārtībā un ar kuru 

pašvaldība ir noslēgusi līgumu saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 18.pantu par 

atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšanu Rucavas novada administratīvajā 

teritorijā; 

 2.3. atkritumu radītājs — ikviena fiziskā vai juridiskā persona, kuras darbība rada 

atkritumus (sākotnējais atkritumu radītājs) vai kura veic atkritumu priekšapstrādi, sajaukšanu 

vai citas darbības, kā rezultātā mainās atkritumu sastāvs vai īpašības; 

2.4. konteiners – savākto atkritumu novietošanai piemērots kustams priekšmets; 

2.5. trafarēts maiss – savākto atkritumu novietošanai paredzēts priekšapmaksas speciāls 

trafarēts maiss; 

2.6. atkritumu dalītā savākšana — atkritumu savākšana, atsevišķi nodalot atkritumus pēc to 

veida un īpašībām, lai veicinātu atkritumu sagatavošanu reģenerācijai vai apglabāšanai, kā arī 

reģenerāciju vai apglabāšanu; 

2.7. sadzīves atkritumu dalītās savākšanas punkts – savākšanas punkts ir speciāli aprīkota 

vieta, kur konteineros dalīti savāc un īslaicīgi uzglabā dažādu veidu sadzīves atkritumus pirms 

to pārvadāšanas. Savākšanas punktā nodrošina vismaz papīra un kartona, plastmasas, stikla un 

metālu atkritumu (tajā skaitā izlietotā iepakojuma) dalītu savākšanu; 

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

sadzīves atkritumu konteineros (mēbeles, matrači u.c.);  

2.9. sadzīves atkritumi — mājsaimniecībā, tirdzniecībā, pakalpojumu sniegšanas procesā vai 

citur radušies atkritumi, ja tie īpašību ziņā ir pielīdzināmi mājsaimniecībās radītajiem 

atkritumiem;  

2.10. sadzīvē radušies bīstamie atkritumi – mājsaimniecībā, tirdzniecībā, pakalpojumu 

sniegšanas procesā vai citur radušies atkritumi, ja tie īpašību ziņā ir pielīdzināmi 

mājsaimniecībās radītajiem atkritumiem, kas satur bīstamas vielas vai kurām piemīt īpašības, 

kas kvalificējamas kā bīstamas (sadzīves ķīmija, krāsvielas, atsevišķas elektroniskās ierīces 

u.c.);  

2.11. mājsaimniecībās radītie būvniecības atkritumi – to būvdarbu veikšanas procesā 

radušies atkritumi, uz kuriem neattiecas normatīvie akti par būvniecībā radušos atkritumu un 

to pārvadājumu uzskaites kārtību;  

2.12. bioloģiskie atkritumi — bioloģiski noārdāmi dārzu vai parku atkritumi, 

mājsaimniecību, restorānu, sabiedriskās ēdināšanas iestāžu un mazumtirdzniecības telpu 

pārtikas un virtuves atkritumi un citi tiem pielīdzināmi pārtikas ražošanas atkritumi;  

2.13. zaļie un dārza atkritumi - bioloģiski noārdāmi dārzu vai parku atkritumi (piem., koku 

lapas, zāle, kritušie augļi). 

3. Noteikumi ir saistoši visām fiziskām un juridiskām personām Rucavas novada 

administratīvajā teritorijā. 

4. Rucavas novada administratīvajā teritorijā ir viena atkritumu apsaimniekošanas zona. 

5. Rucavas novadā savāktie nešķirotie atkritumi, kurus nav iespējams reģenerēt vai pārstrādāt, 

nododami apglabāšanai sadzīves atkritumu apglabāšanas poligonā “Ķīvītes”. 

 

II. Atkritumu savākšanas kārtība 

6. Atkritumu savākšanai novada administratīvajā teritorijā tiek izmantoti atkritumu konteineri 

vai šim nolūkam paredzēti trafareti priekšapmaksas maisi. 

7. Rucavas novadā sadzīves atkritumu savākšana tiek organizēta:  
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7.1 izmantojot dažādu tilpumu sadzīves atkritumu savākšanas konteinerus vai trafaretus 

priekšapmaksas maisus; 

7.2 atkritumu radītājam vai valdītājam patstāvīgi veicot dalītu sadzīves atkritumu savākšanu 

un nogādāšanu atkritumu dalītās savākšanas punktos un/vai šķiroto atkritumu savākšanas 

laukumos; 

7.3 atkritumu radītājam vai valdītājam organizējot specifisku atkritumu (būvniecības un būvju 

nojaukšanas rezultātā radušos atkritumu, lielgabarīta, bīstamo, bioloģiski noārdāmo, 

elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu u.c.) savākšanu, patstāvīgi noslēdzot līgumu 

ar atkritumu apsaimniekotāju, kurš saņēmis attiecīgu atļauju, par šo atkritumu savākšanu 

un nogādāšanu uz specializētām uzglabāšanas vai pārstrādes vietām vai pastāvīgi 

nogādājot šos atkritumus uz īpaši šim nolūkam paredzētās vietās. 

8. Nešķiroto sadzīves atkritumu konteineru iztukšošanas biežums tiek noteikts atbilstoši 

noslēgtajam līgumam starp atkritumu apsaimniekotāju un atkritumu radītāju vai valdītāju, bet 

ir ne retāk kā:  

8.1. daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās – 1 (vienu) reizi nedēļā laika periodā no 1.maija līdz 

30.septembrim, bet pārējā laika periodā 2 (divas) reizes mēnesī; 

8.2. individuālās dzīvojamās mājās – 1 (vienu) reizi 2 (divos) mēnešos ar nosacījumu, ka 

bioloģiskie atkritumi tiek savākti dalīti vai kompostēti, 1 (vienu) reizi mēnesī, ja bioloģiskie 

atkritumi netiek savākti dalīti vai kompostēti atsevišķi; 

8.3. nekustamajos īpašumos, kuros tiek veikta saimnieciskā vai komercdarbība – 1 (vienu) 

reizi mēnesī ar nosacījumu, ka bioloģiskie atkritumi tiek savākti dalīti vai kompostēti. Ja  

saimnieciskajai darbībai ir izteikts sezonāls raksturs, tad atkritumu radītājam jāinformē 

atkritumu apsaimniekotājs un jāsastāda atbilstošs atkritumu izvešanas grafiks, bet ne retāk kā 

1 (vienu) reizi mēnesī attiecīgajā sezonā, izvēloties atbilstoša tilpuma konteineru vai trafaretu 

priekšapmaksas maisu; 

8.4. viesu mājās, atpūtas kompleksos un citos nekustamajos īpašumos, kas saistīti ar viesu 

izmitināšanas pakalpojumiem – 2 (divas) reizes mēnesī laika periodā no 1.aprīļa līdz 

1.oktobrim, bet pārējā laika periodā 1 (vienu) reizi mēnesī, izvēloties atbilstoša tilpuma 

konteineru vai trafaretu priekšapmaksas maisu;  

8.5. īslaicīgas apmešanās ēkās (t.sk. vasarnīcas, dārza mājiņas) – 5 (piecas) reizes gadā, ar 

tiesībām atkritumu radītājam sastādīt atkritumu izvešanas grafiku, izvēloties atbilstoša 

tilpuma konteineru vai trafaretu priekšapmaksas maisu. 

9. Nepieciešamības gadījumā atkritumu radītājs vai valdītājs var vienoties ar atkritumu 

apsaimniekotāju par lielāku atkritumu izvešanas biežumu, nekā noteikts saistošo noteikumu 

8.punktā. 

 

III. Prasības sadzīves atkritumu dalītai vākšanai un šķirošanai 

10. Sadzīves atkritumu radītāji šķiro sadzīves atkritumus un ievieto tos atbilstošos atkritumu 

konteineros, kas uzstādīti dalīto atkritumu savākšanas punktos vai laukumos. 

11. Dalītie sadzīves atkritumi (papīrs/kartons, metāls, stikls, plastmasa), bioloģiski noārdāmie 

atkritumi, kā arī sadzīvē radušies bīstamie atkritumi un videi kaitīgās preces ir savācami un 

uzkrājami sašķiroti, izmantojot atbilstoša marķējuma atkritumu konteinerus. Šķirošana 

veicama atbilstoši prasībām, ko dalīti vācamajiem atkritumiem noteicis atkritumu 

apsaimniekotājs.  

12. Atkritumu radītājiem atļauts kompostēt bioloģiskos atkritumus, ja kompostēšana tiek 

veikta sava īpašuma teritorijā vai citā speciāli tam paredzētā vietā, un tas nerada draudus 

cilvēku dzīvībai, veselībai, videi, kā arī personu mantai. 
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13. Atkritumu apsaimniekotājs savlaicīgi rakstveidā informē pašvaldību un atkritumu 

radītājus par dalīto atkritumu savākšanas punktu un laukumu atrašanās vietām. 

14. Atkritumu apsaimniekotājs nodrošina šķiroto atkritumu dalītu savākšanu un to nodošanu 

otrreizējai pārstrādei, reģenerācijai vai atkārtotai izmantošanai 

 

IV. Pašvaldības kompetence 

15. Pašvaldības kompetencē atkritumu apsaimniekošanas organizēšanā ietilpst:  

15.1. organizēt un kontrolēt atkritumu apsaimniekošanu tās administratīvajā teritorijā saskaņā 

ar normatīvajiem aktiem atkritumu apsaimniekošanas jomā, šiem noteikumiem, ievērojot 

atkritumu apsaimniekošanas valsts plānu, nodrošinot atkritumu apsaimniekošanas 

pakalpojumu sniegšanas nepārtrauktību;  

15.2. slēgt līgumu ar attiecīgā atkritumu apsaimniekošanas reģiona sadzīves atkritumu 

apglabāšanas poligona “Ķīvītes” apsaimniekotāju par savākto nešķiroto sadzīves atkritumu, 

kuri nav izmantojami reģenerācijai vai atkārtotai izmantošanai, apglabāšanu;  

15.3. publisko iepirkumu vai publisko un privāto partnerību regulējošos normatīvajos aktos 

noteiktajā kārtībā izvēlēties un noslēgt līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju, kurš veiks 

sadzīves atkritumu un pārējo atkritumu apsaimniekošanu Rucavas novada administratīvajā 

teritorijā; 

15.4. šajos noteikumos noteiktajā kārtībā noteikt maksu par sadzīves atkritumu 

apsaimniekošanu;  

15.5. viena mēneša laikā no līguma ar atkritumu apsaimniekotāju noslēgšanas dienas publicēt 

informāciju Rucavas novada pašvaldības tīmekļvietnē www.rucava.lv un Rucavas novada 

vietējā laikrakstā par noslēgto līgumu, norādot izraudzīto atkritumu apsaimniekotāju un 

līguma darbības termiņu; 

15.6. pašvaldības tīmekļvietnē ievietot un patstāvīgi atjaunot informāciju par Rucavas novada 

administratīvajā teritorijā esošajiem šķiroto atkritumu dalītās savākšanas punktiem, 

laukumiem; 

15.7. savas kompetences ietvaros piemērot administratīvo atbildību par šo noteikumu 

pārkāpumiem normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā un apmēros. 

 

 

V. Atkritumu radītāju un valdītāju pienākumi 

16. Atkritumu radītājam vai valdītājam ir šādi pienākumi:  

16.1. iekļauties pašvaldības organizētajā atkritumu apsaimniekošanas sistēmā, noslēdzot 

līgumu ar pašvaldības izraudzīto atkritumu apsaimniekotāju. Līgums par sadzīves atkritumu 

savākšanu un pārvadāšanu noslēdzams ne vēlāk kā viena mēneša laikā no dienas, kad 

pašvaldība informējusi par izvēlēto atkritumu apsaimniekotāju, ar kuru tā noslēgusi līgumu 

par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu; 

16.2. iesaistīties pašvaldības un atkritumu apsaimniekotāja organizētajos sadzīves atkritumu 

dalītas savākšanas pasākumos un veikt atkritumu šķirošanu;  

16.3. savlaicīgi norēķināties par saņemtajiem atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumiem 

atbilstoši atkritumu apsaimniekošanas līgumā ietvertajiem nosacījumiem un pašvaldības 

apstiprināto maksu par sadzīves atkritumu  apsaimniekošanu. 

 

VI. Nekustamā īpašuma īpašnieka, valdītāja, lietotāja vai apsaimniekotāja pienākumi 
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17. Papildus V.nodaļā noteiktajam, nekustamā īpašuma īpašniekam, valdītājam, lietotājam vai 

apsaimniekotājam, kura teritorijā tiek radīti sadzīves atkritumi, ir šādi pienākumi:  

17.1. noslēgt līgumu ar pašvaldības izraudzīto atkritumu apsaimniekotāju; 

17.2. vienoties ar atkritumu apsaimniekotāju, norādot piemērotu vietu atkritumu konteineru 

novietošanai, kā arī nodrošināt tīrību un kārtību atkritumu konteineru novietošanas vietā;  

17.3. nepieciešamības gadījumā veic izmaiņas noslēgtajā līgumā ar atkritumu 

apsaimniekotāju, nodrošinot sistemātisku atkritumu izvešanu, nepieļaujot radīto atkritumu 

ilgstošu uzkrāšanos nekustamajā īpašumā, ja nolīgtais atkritumu izvēšanas biežums ir par retu 

nekā nolīgts; 

17.4. nodrošināt atkritumu apsaimniekotāja specializēto transportlīdzekļu piekļuvi vietām, kur 

novietoti atkritumu konteineri. Ja objektīvu iemeslu dēļ tas nav iespējams, atkritumu 

konteineru iztukšošanas dienās atkritumu konteineri jāpārvieto specializētajiem 

transportlīdzekļiem vai to apkalpei pieejamā vietā, kur tas netraucē gājēju vai 

transportlīdzekļu kustību, kā arī pēc atkritumu konteineru iztukšošanas tie jānovieto atpakaļ to 

pastāvīgajā atrašanās vietā;  

17.5. pēc pašvaldības vai pašvaldības izraudzītā atkritumu apsaimniekotāja pieprasījuma 

sniegt ziņas par iedzīvotāju skaitu, kas dzīvo attiecīgajā nekustamajā īpašumā vai 

komersantiem un citām personām, kas veic saimniecisko vai cita veida darbību attiecīgajā 

nekustamajā īpašumā;  

17.6. ievietot atkritumus tikai tajā atkritumu konteinerā, kas saskaņā ar noslēgto līgumu ar 

atkritumu apsaimniekotāju ir paredzēts konkrētā nekustamā īpašuma apkalpošanai.  

18. Nekustamā īpašuma, kura teritorijā tiek radīti atkritumi, īpašniekam, valdītājam vai 

lietotājam līgums par atkritumu apsaimniekošanu ar atkritumu apsaimniekotāju jānoslēdz ne 

vēlāk kā 1(viena) mēneša laikā no nekustamā īpašuma īpašumtiesību vai lietošanas tiesību 

iegūšanas brīža. Pienākums izzūd ar brīdi, kad minētās tiesības izbeidzas.  

19. Par daudzdzīvokļu dzīvojamajā mājā radīto sadzīves atkritumu apsaimniekošanu ir 

atbildīga dzīvokļu īpašnieku kopība, ja tāda ir izveidota, kas organizē vienota līguma ar 

atkritumu apsaimniekotāju noslēgšanu. Savu atbildību uz līguma pamata dzīvokļu īpašnieku 

kopība ir tiesīga nodot daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pārvaldniekam vai 

apsaimniekotājam.  

20. Neapbūvētas zemes īpašniekiem jānodrošina šo noteikumu 17.punkta izpilde.  

21. Vasarnīcas, vasaras mītnes (tai skaitā dārzkopības biedrības teritorijā esošas vasarnīcas vai 

vasaras mītnes) vai citas īslaicīgas apmešanās ēkas īpašnieks, valdītājs, lietotājs vai viņa 

pilnvarota persona slēdz līgumu par atkritumu savākšanu ar atkritumu apsaimniekotāju, 

vienojoties par atkritumu izvešanas grafiku, kā arī sedz visas izmaksas, kas saistītas ar viņa 

radīto sadzīves atkritumu, tai skaitā sadzīvē radušos bīstamo atkritumu, apsaimniekošanu.  

22. Atkritumu radītājs vai valdītājs, kurš ir saimnieciskās darbības veicējs, vienojas ar 

nekustamā īpašuma, kurā tas veic saimniecisko darbību, īpašnieku vai pārvaldnieku par 

kārtību, kādā tiks veikta atkritumu apsaimniekošana un maksājumu veikšana par atkritumu 

apsaimniekošanu vai patstāvīgi slēdz līgumu par tās darbības rezultātā radīto sadzīves 

atkritumu apsaimniekošanu. 

VII. Publisko pasākumu organizētāju pienākumi 

23. Par publiska pasākuma laikā radīto atkritumu savākšanu atbildīgs tā organizētājs, kurš 

nodrošina:  

23.1. brīvi pieejamus atkritumu konteinerus vai urnas pasākuma norises vietā;  

23.2. publiskā pasākuma teritorijas un tai piegulošās teritorijas sakopšanu un atkritumu 

izvešanu 4 stundu laikā pēc pasākuma noslēguma;  
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24. Ielu un izbraukuma tirdzniecības vietās, kas nav saistītas ar publisku pasākumu, par 

atkritumu savākšanu un aizvešanu atbildīgs tirdzniecības dalībnieks.  

 

VIII. Atkritumu apsaimniekotāja pienākumi 

25. Atkritumu apsaimniekotājs nodrošina atkritumu apsaimniekošanu Rucavas novada 

administratīvajā teritorijā saskaņā ar normatīvajiem aktiem atkritumu apsaimniekošanas jomā, 

šiem noteikumiem, ievērojot atkritumu apsaimniekošanas valsts un reģionālo plānu un 

nodrošinot atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšanas nepārtrauktību.  

26. Atkritumu apsaimniekotājam ir pienākums:  

26.1. slēgt līgumus ar pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajiem atkritumu radītājiem 

un valdītājiem par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu:  

26.1.1. piemērot pašvaldības un regulatora apstiprināto maksu par sadzīves atkritumu 

apsaimniekošanu;  

26.1.2. nodrošināt sadzīves atkritumu izvešanu atbilstoši saskaņotiem grafikiem;  

26.2.slēgt līgumus ar publisko pasākumu organizētājiem par publisko pasākumu laikā radušos 

atkritumu apsaimniekošanu;  

26.3.nodrošināt visa novada administratīvajā teritorijā radīto sadzīves atkritumu, t.sk. sadzīvē 

radušos bīstamo atkritumu un mājsaimniecībās radīto būvniecības atkritumu, bioloģisko 

atkritumu savākšanu, kā arī iespēju savākt lielgabarīta un ražošanas atkritumus;  

26.4.veikt regulāru pašvaldības administratīvajā teritorijā radīto atkritumu izvešanu atbilstoši 

normatīvo aktu prasībām un ar pašvaldību un atkritumu radītāju vai valdītāju noslēgtā līguma 

noteikumiem;  

26.5.atkritumu apsaimniekošanā izmantot specializētus transportlīdzekļus; 

26.6. nodrošināt ar atbilstoša tilpuma atkritumu konteineriem visus atkritumu radītājus un 

valdītājus, ar kuriem ir noslēgts līgums par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, kā arī labot 

vai nomainīt atkritumu konteinerus, ja tie ir bojāti;  

26.7.uzkopt atkritumu savākšanas vietas pēc atkritumu izvešanas, ja savākšanas vietas 

piegružotas atkritumu apsaimniekotāja darbības rezultātā, kā arī nodrošināt publiski pieejamo 

sadzīves atkritumu dalītās savākšanas punktu un laukumu tīrību un pieejamību;  

26.8.atkritumu konteineru novietošanas vietas saskaņot ar nekustamā īpašuma īpašnieku, 

valdītāju, lietotāju vai pārvaldnieku;  

26.9.marķēt atkritumu konteinerus, uz tiem norādot vismaz atkritumu apsaimniekotāja 

nosaukumu, kontaktinformāciju un konteinerā ievietojamo atkritumu veidu, saskaņojot 

atkritumu konteineru dizainu ar pašvaldību;  

26.10. izbūvēt un/vai labiekārtot sadzīves atkritumu dalītās savākšanas punktus, šķiroto 

atkritumu savākšanas laukumus un zaļo un dārza atkritumu kompostēšanas laukumus, 

atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, iepriekš saskaņojot to ar pašvaldību; 

26.11. iesaistīties valsts atkritumu apsaimniekošanas plānu realizācijā apsaimniekojamajā 

teritorijā, arī dalītas atkritumu apsaimniekošanas sistēmas ieviešanā; 

26.12. nodot apglabāšanai savāktos nešķirotos sadzīves atkritumus, kuri nav izmantojami 

reģenerācijai vai atkārtotai izmantošanai, sadzīves atkritumu apglabāšanas poligonā “Ķīvītes”;  

26.13. nodrošināt to atkritumu apsaimniekotāja rīcībā nonākušo atkritumu veidu, kuru 

apsaimniekošanai atkritumu apsaimniekotājam nav atļaujas, nodošanu uz savstarpēji noslēgta 

līguma pamata apsaimniekotājam, kuram ir atbilstošā atļauja;  

26.14. vismaz 1 (vienu) reizi gadā nodrošināt atkritumu konteineru mazgāšanu/dezinfekciju, 

bet nepieciešamības gadījumā konteineru dezinfekciju veikt biežāk pēc atkritumu radītāja, 

valdītāja un pašvaldības pieprasījuma, vienojoties ar atkritumu apsaimniekotāju; 
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26.15. ziņot pašvaldībai par atkritumu radītāju un valdītāju administratīvajiem pārkāpumiem 

šo noteikumu neievērošanas gadījumā;  

26.16. ne vēlāk kā 1 (vienu) mēnesi iepriekš informēt atkritumu radītājus un valdītājus par 

atkritumu apsaimniekošanas maksas izmaiņām.  

 

 

 

IX. Sadzīvē radušos bīstamo atkritumu apsaimniekošana 

27. Par sadzīvē radušos bīstamo atkritumu apsaimniekošanu atbild attiecīgo atkritumu radītājs 

vai valdītājs.  

28. Sadzīvē radušos bīstamo atkritumu radītājs vai valdītājs sadzīves bīstamos atkritumus:  

28.1. atdala no citu veidu atkritumiem;  

28.2. uzglabā tā, lai tie neapdraudētu cilvēku dzīvību un veselību, vidi, kā arī personu mantu;  

28.3. nogādā speciāli aprīkotās sadzīves bīstamo atkritumu savākšanas vietās vai slēdz līgumu 

par sadzīves bīstamo atkritumu apsaimniekošanu ar atkritumu apsaimniekotāju, kurš ir 

saņēmis attiecīgo atkritumu apsaimniekošanas atļauju;  

28.4. sedz visus sadzīvē radušos bīstamo atkritumu apsaimniekošanas izdevumus.  

29. Atkritumu apsaimniekotājs informē pašvaldību un atkritumu radītājus un valdītājus par 

dalīti savācamo sadzīvē radušos bīstamo atkritumu veidiem un savākšanas vietām. 

 

X. Būvniecības un lielgabarīta atkritumu apsaimniekošana 

30. Par sadzīvē radušos būvniecības un lielgabarīta atkritumu apsaimniekošanu atbild 

attiecīgo atkritumu radītājs vai valdītājs. Atkritumi, kas radušies būvniecības procesā, jāsavāc 

atsevišķi no citu veidu atkritumiem, tā, lai neapdraudētu vidi, cilvēku dzīvību un veselību, kā 

arī personu mantu.  

31. Aizliegts būvniecības (t.sk. būvju nojaukšanas) un lielgabarīta atkritumus ievietot 

sadzīves atkritumu konteineros, kā arī tos novietot citās tam neparedzētās vietās.  

32. Būvniecības un lielgabarīta atkritumu konteinerus aizliegts novietot ārpus teritorijas, kur 

notiek būvdarbi, izņemot īslaicīgu novietošanu tikai ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai 

pārvaldnieku vai tā pilnvarotu personu un atkritumu apsaimniekotāju saskaņotā vietā un laikā.  

33. Būvniecības un lielgabarīta atkritumu konteineri novietojami tā, lai netraucētu gājēju un 

transportlīdzekļu kustībai.  

 

XI. Maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu 

34. Maksu par nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanu veido: 

34.1. pašvaldības lēmumā apstiprināta 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, šķirošanas un pārkraušanas infrastruktūras objektu uzturēšanu atbilstoši 

līgumam, kuru noslēgusi pašvaldība un atkritumu apsaimniekotājs;  

34.2. sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprinātais tarifs par sadzīves atkritumu 

apglabāšanu atkritumu poligonā;  

35. Atkritumu apsaimniekotājs ir tiesīgs ierosināt maksas par sadzīves atkritumu 

apsaimniekošanu izmaiņas, iesniedzot pašvaldībā iesniegumu, pievienojot maksas par 

sadzīves atkritumu apsaimniekošanu aprēķinu ar ekonomisko pamatojumu. Pašvaldība var 

apstiprināt maksas izmaiņas ne biežāk kā vienu reizi kalendārā gada laikā, izņemot 
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gadījumus, ja maksa mainās sakarā ar grozījumiem atkritumu apsaimniekošanu regulējošos 

normatīvajos aktos.  

36. Pašvaldība viena mēneša laikā pēc šo noteikumu 35.punktā minētā iesnieguma 

saņemšanas domes sēdē izskata atkritumu apsaimniekošanas maksas izmaiņu ierosinājumu un 

pieņem lēmumu par maksas izmaiņām iesniegumā un aprēķinā norādītajā apjomā vai 

iesnieguma noraidīšanu, lēmumu publicējot pašvaldības vietējā laikrakstā un pašvaldības 

interneta vietnē.  

37. Pašvaldības noteiktās atkritumu apsaimniekošanas maksas izmaiņas stājas spēkā mēneša 

laikā pēc šo noteikumu 36.punktā minētā lēmuma pieņemšanas, ja domes lēmumā nav 

noteikts citādi.  

38. Pašvaldība informē atkritumu radītājus par maksas par sadzīves atkritumu 

apsaimniekošanu un tarifa izmaiņām, ievietojot attiecīgu paziņojumu novada domes 

informatīvajā izdevumā un pašvaldības tīmekļvietnē. 

39. Pašvaldības noteikto atkritumu apsaimniekošanas maksu atkritumu apsaimniekotājs 

piemēro visiem sadzīves atkritumu radītājiem un valdītājiem pašvaldības administratīvajā 

teritorijā, iekļaujot to atkritumu apsaimniekotāja un sadzīves atkritumu radītāju un valdītāju 

savstarpējos līgumos.  

40. Norēķinu par atkritumu apsaimniekotāja sniegtajiem pakalpojumiem, kārtību un termiņus 

nosaka atkritumu apsaimniekotājs, un tie tiek paredzēti atkritumu apsaimniekotājam un 

sadzīves atkritumu radītāju un valdītāju savstarpējos līgumos, ievērojot katra atkritumu 

radītāja un valdītāja radīto atkritumu apjomu un atkritumu izvešanas biežumu.  

41. Par šķirotu, otrreiz izmantojamu un pārstrādājamu atkritumu novietošanu šķiroto 

atkritumu dalītās savākšanas punktos, laukumos, maksa no atkritumu radītājiem un 

valdītājiem netiek iekasēta.  

42. Maksa par citu atkritumu veidu (sadzīves bīstamo, lielgabarīta, ražošanas u.c. atkritumu) 

savākšanu tiek noteikta, vienojoties ar atkritumu apsaimniekotāju, kas veic attiecīgās 

atkritumu apsaimniekošanas darbības. 

 

XII. Aizliegumi un atbildība atkritumu apsaimniekošanā 

43. Atkritumu radītājiem un valdītājiem ir aizliegts:  

43.1. novietot, izbērt atkritumus vietās un veidā, kas nav atļauta ar šiem noteikumiem vai 

citiem normatīvajiem aktiem; 

43.2. dedzināt atkritumus, tai skaitā atkritumu konteineros, urnās, ugunskuros, dārza kamīnos, 

krāsnīs u.c.;  

43.3. novietot sadzīves atkritumu konteinerus ārpus paredzētajām vietām, izņemot īslaicīgu 

novietošanu konteinera iztukšošanas nolūkā, ja šāda novietošana netraucē transporta līdzekļu 

un gājēju kustībai;  

43.4. ievietot sadzīves atkritumu konteineros, urnās un atkritumu maisos degošus, kvēlojošus 

atkritumus (t.sk. karstus pelnus), viegli uzliesmojošus un eksplozīvus priekšmetus, šķidros 

atkritumus, infekcijas slimības izraisošus atkritumus, lielgabarīta atkritumus, ražošanas 

atkritumus (t.sk. būvniecības un būvju nojaukšanas rezultātā radušos atkritumus), zemi, zaļos 

un dārza atkritumus, bīstamos vai videi kaitīgos atkritumus;  

43.5. ievietot atkritumus konteineros, kas ir paredzēti citu atkritumu radītāju vai valdītāju 

atkritumu savākšanai;  

43.6. ievietot mājsaimniecībā vai ražošanas (arī citā saimnieciskās darbības veicēja) objektā 

radītos atkritumus atkritumu konteineros un urnās, kas paredzētas sabiedrisko objektu 

lietotāju vajadzībām (parku, skvēru, iestāžu, atpūtas, pakalpojumu un tirdzniecības vietu 

atkritumu konteineros);  
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43.7. cieši sablīvēt, iesaldēt vai sadedzināt atkritumus sadzīves atkritumu konteineros, urnās 

un atkritumu maisos un ievietot atkritumus konteinerā virs konteinera malas. Par šādu 

konteineru, urnu un atkritumu maisu iztukšošanu atkritumu apsaimniekotājs ir tiesīgs noteikt 

paaugstinātu samaksu;  

43.8. jebkādā veidā bojāt vai iznīcināt atkritumu konteinerus un urnas;  

43.9. 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; 

43.10.piesārņot ar atkritumiem daudzdzīvokļu māju kāpņu telpas, pagrabus, bēniņus, citas 

koplietošanas telpas, pagalmus un mājām pieguļošās teritorijas;  

43.11. šķiroto atkritumu konteinerā ievietot cita veida atkritumus, tai skaitā nešķirotos 

sadzīves atkritumus. 

44. Atkritumu apsaimniekotājam, savācot atkritumus, aizliegts:  

44.1. bojāt ēkas (būves) labiekārtojumu, apstādījumus un apstādījuma elementus;  

44.2. jebkādā veidā bojāt vai iznīcināt atkritumu konteinerus un urnas;  

44.3. iztukšojot atkritumu konteinerus, urnas un atkritumu maisus pieļaut atkritumu 

nokļūšanu vidē. Piegružošanas gadījumā, nekavējoties veikt vidē nonākušo atkritumu 

savākšanu.  

45. Par šo noteikumu pārkāpumiem fiziskās un juridiskās personas ir saucamas saskaņā ar 

Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu.  

46. Kontrolēt šo noteikumu izpildi un sastādīt administratīvo pārkāpumu protokolu atbilstoši 

savai kompetencei ir tiesīgas Rucavas novada pašvaldības policijas amatpersonas.  

47. Administratīvo pārkāpumu lietas par šo noteikumu pārkāpumiem izskata un lēmumus 

pieņem pašvaldības Administratīvā komisija.  

48. Sūdzības, iesniegumi un priekšlikumi par atkritumu apsaimniekotāja sniegto pakalpojumu 

kvalitāti adresējami atkritumu apsaimniekotājam, kurš veic atkritumu apsaimniekošanu 

pašvaldības administratīvajā teritorijā. Ja atkritumu apsaimniekotājs nenovērš sūdzībās 

minēto, tad atkārtota sūdzība iesniedzama pašvaldībā.  

49. Sūdzības, iesniegumus un priekšlikumus par šo noteikumu neievērošanu izskata Rucavas 

novada domes Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejsaimniecības komiteja. 

 

XIII. Noslēguma jautājumi 

50. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās brīdi atzīt par spēku zaudējušiem Rucavas 

novada 2011.gada 24.novembra saistošos noteikumus Nr.19 „Par sadzīves atkritumu 

apsaimniekošanu Rucavas novadā” (prot. Nr.20, §4.1.). 

51. Šo noteikumu 8.punkts stājas spēkā ar 2019.gada 1.septembri. 

 

Rucavas novada domes priekšsēdētājs              J.Veits 


