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Rēzeknes novada pašvaldības 2013.gada 3.oktobra saistošie noteikumi Nr.7
„Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības 2010.gada 19.augusta saistošajos
noteikumos Nr.38 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Rēzeknes novadā””
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 16.punktu,
Atkritumu apsaimniekošanas likuma 8.panta pirmās daļas 3.punktu

1. Izdarīt šādus grozījumus Rēzeknes novada pašvaldības 2010.gada 19.augusta saistošajos
noteikumos Nr.38 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Rēzeknes novadā””,
turpmāk tekstā – Saistošie noteikumi:
1.1. Svītrot Saistošo noteikumu nodaļā „Lietotie termini” šādus terminus un to
skaidrojumus:
1.1.1. „Atkritumi”;
1.1.2. „Bīstamie atkritumi”;
1.1.3. „Sadzīves atkritumi”;
1.1.4. „Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi”;
1.1.5. „Atkritumu radītājs”;
1.1.6. „Atkritumu pārstrādes objekts”;
1.1.7. „Atkritumu apsaimniekošana”;
1.1.8. „Atkritumu poligons”;
1.1.9. „Atkritumu uzglabāšana”.
1.2. Papildināt Saistošo noteikumu nodaļu „Lietotie termini” ar šādiem terminiem un to
skaidrojumiem:
1.2.1. „Liela izmēra atkritumi – atkritumi, kuri sava izmēra dēļ nevar tikt
uzglabāti vai novietoti atkritumu konteineros vai maisos, tai skaitā mēbeles,
sadzīves inventārs, u.c.”;
1.2.2. „Bioloģiski noārdāmie 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”;
1.2.3. „Šķidrie sadzīves atkritumi – jebkuri dzīvojamās un publiskās ēkās sadzīvē
radušies atkritumi, kas ir šķidrā agregātstāvoklī, tajā skaitā notekūdeņi,
izņemot bīstamos atkritumus”;
1.2.4. „Marķētie atkritumu maisi – atkritumu apsaimniekotājam piederoši
speciāli marķētie maisi atkritumu savākšanai”.
1.3. Izteikt Saistošo noteikumu 1.4.punkta otro teikumu šādā redakcijā:
„Drīkst lietot tikai atkritumu apsaimniekotāja marķētos atkritumu maisus vai ar
atkritumu apsaimniekotāju saskaņota tipa tvertnes.”
1.4. Papildināt Saistošos noteikumus ar 2.1.4.punktu šādā redakcijā:

„2.1.4. pakāpeniski ieviest atkritumu šķirošanu (stikls, koks, papīrs, plastmasa,
metāls, būvgruži, kompostējamās vielas) un pārstrādi, vienlaicīgi samazinot
atkritumu poligonā deponējamo atkritumu daudzumu.”
1.5. Izteikt Saistošo noteikumu 4.2.punkta šādā redakcijā:
„4.2. Atkritumu radītājs ir atbildīgs par sadzīves atkritumu savākšanu un izvešanu
no tā īpašumā, valdījumā vai lietojumā esošās teritorijas. Atkritumu radītāja
pienākumi ir:.”
1.6. Papildināt Saistošos noteikumu 4.2.3.punktu aiz vārda „pašvaldība” ar vārdiem „vai
pašvaldības pagasta pārvaldes”.
1.7. Papildināt Saistošos noteikumus ar 4.2.4.punktu šādā redakcijā:
„4.2.4. nodrošina atsevišķu atkritumu veidu - liela izmēra atkritumu, būvniecības un
būvju nojaukšanas atkritumu, u.c., nogādāšanu pārstrādes vai apglabāšanas
vietās – ar savu transportu vai izmantojot sadzīves atkritumu apsaimniekotāja
pakalpojumu;”
1.8. Papildināt Saistošos noteikumus ar 4.2.5.punktu šādā redakcijā:
„4.2.5. pēc saskaņošanas ar sadzīves atkritumu apsaimniekotāju nodrošina sadzīves
atkritumu savākšanai nepieciešamo tvertņu skaitu, ņemot vērā sadzīves
atkritumu daudzumu un tvertņu iztukšošanas biežumu.”
1.9. Aizstāt Saistošo noteikumu 6.1.punktā vārdus „visām Rēzeknes novada pašvaldības
pagastu pārvaldēm” ar vārdiem „Rēzeknes novada pašvaldību”.
1.10. Aizstāt Saistošo noteikumu 6.4.1.punktā vārdus „Rēzeknes novada pašvaldības
pagastu pārvaldēm” ar vārdiem „Rēzeknes novada pašvaldību”.
1.11. Izteikt Saistošo noteikumu 7.1.punktu šādā redakcijā:
„7.1. Ikviena atkritumu radītāja pienākums ir atkritumu apsaimniekotāja noteiktajā
termiņā un kārtībā samaksāt par atkritumu apsaimniekošanu.”
1.12. Izteikt Saistošo noteikumu 7.2.punktu šādā redakcijā:
„7.2. Maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu veidojas, summējot maksu:
7.2.1. par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu un
uzglabāšanu, ko apstiprina Rēzeknes novada dome;
7.2.2. sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprinātā tarifu par sadzīves
atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonā;
7.2.3. dabas resursa nodokli par atkritumu apglabāšanu normatīvajos aktos
noteiktajā apmērā.”
1.13. Papildināt Saistošos noteikumus ar 7.3.punktu šādā redakcijā:
„.7.3. Maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu tiek iekasēta šādā kārtībā:
7.3.1. no daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašniekiem un īrniekiem maksu
iekasē mājas īpašnieks vai apsaimniekotājs, saskaņā ar noslēgto
mājas pārvaldīšanas vai telpu īres līgumu;
7.3.2. no fiziskām personām, kurām ir īpašumā, nomā vai valdījumā
nekustamais īpašuma, maksu iekasē atkritumu apsaimniekotājs
saskaņā ar noslēgto līgumu starp fizisko personu un atkritumu
apsaimniekotāju;
7.3.3. no juridiskām personām, kurām ir īpašumā, nomā vai valdījumā
nekustamie īpašumi, maksu iekasē atkritumu apsaimniekotājs
saskaņā ar noslēgto līgumu starp juridisko personu un atkritumu
apsaimniekotāju.”
1.14. Papildināt Saistošos noteikumus ar 7.4.punktu šādā redakcijā:
„7.4. Maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu var pārskatīt ne biežāk kā 1
(vienu) reizi gadā, ja mainās atkritumu apsaimniekotāja izmaksas par
sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, šķirošanu un apglabāšanu, un, ja
atkritumu apsaimniekotājs to var finansiāli pamatot.”
1.15. Papildināt Saistošos noteikumus ar 7.5.punktu šādā redakcijā:

„7.5. Gadījumos, ja normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā tiek apstiprinātas
izmaiņas attiecībā uz tarifu par sadzīves atkritumu apglabāšanu poligonā un
atkritumu apsaimniekotājs vēlas kopējās maksas par atkritumu
apsaimniekošanu palielināšanu tikai par šajā punktā norādītā tarifa
pieauguma, pašvaldībai ir jāpieņem lēmums par maksas paaugstināšanu vai
priekšlikuma noraidīšanu mēneša laikā no priekšlikuma saņemšanas brīža.”
1.16. Papildināt Saistošos noteikumus ar 7.6.punktu šādā redakcijā:
„7.6. Atkritumu apsaimniekotājs informē atkritumu radītājus par jaunajiem
tarifiem vismaz 3 (trīs) mēnešus pirms tarifa spēkā stāšanās brīža.”
1.17. Papildināt Saistošos noteikumus ar 8.1nodaļu šādā redakcijā:
„8.1. Prasības šķidro sadzīves atkritumu apsaimniekošanai
8.11. Šķidro sadzīves atkritumu radītāja pienākumi:
8.11.1. nodrošināt šķidro sadzīves atkritumu izvešanu uz speciāli ierīkotām
izliešanas vietām (nosaka notekūdeņu pieņemšanas punkta īpašnieks
vai apsaimniekotājs) pašvaldības administratīvajā teritorijā, no
daudzdzīvokļu mājām, savrupmājām (ģimenes mājām), kā arī citām
ēkām, kuras nav pieslēgtas centralizētajai kanalizācijas sistēmai izmantojot šķidro atkritumu apsaimniekotāja pakalpojumus;
8.¹1.2. uzturēt kārtībā decentralizēto kanalizācijas sistēmu un pievadceļus,
nodrošinot specializēto transportlīdzekļu piekļūšanu šķidro sadzīves
atkritumu uzglabāšanas tvertnēm (rezervuāriem);
8.¹1.3. nepieļaut šķidro sadzīves atkritumu novadīšanu dabā vai to noplūšanu
(iztecēšanu, iesūkšanos grunts slāņos);
8.¹1.4. segt šķidro sadzīves atkritumu apsaimniekošanas izmaksas;
8.¹1.5. segt šķidro sadzīves atkritumu apsaimniekotāja papildu izmaksas
gadījumos, ja šķidro sadzīves atkritumu sastāvā tiek konstatēti
bīstamie atkritumi, kuru savākšanai normatīvajos aktos ir noteikta
īpaša kārtība un prasības vai tie satur mehāniskus piemaisījumus
lielākus par 50 mm;
8.¹1.6. nepieļaut šķidro sadzīves atkritumu sajaukšanu ar citām vielām, kas
var sekmēt to sastāva kvalitatīvās izmaiņas;
8.¹1.7. no šķidro sadzīves atkritumu apsaimniekotāja prasīt un saņemt
dokumentu (pavadzīmi-rēķinu), kurā uzrādīti dati par savākto šķidro
sadzīves atkritumu daudzumu, pakalpojuma sniegšanas datumu un
šķidro sadzīves atkritumu apsaimniekotāja rekvizīti, un saglabāt to 2
(divus) gadus no dokumenta saņemšanas dienas;
8.¹1.8. saistošo noteikumu 4.1.7.1apakšpunktā minētos dokumentus uzrādīt
šo noteikumu 9.3.punktā minētajām pašvaldības amatpersonām.
8.12. Šķidro sadzīves atkritumu apsaimniekotāja pienākumi:
8.12.1. savāktos šķidros sadzīves atkritumus pārvadāt ar šim nolūkam
paredzēto specializēto transportu;
1
8. 2.2. savāktos šķidros sadzīves atkritumus izliet tikai šim nolūkam
paredzētās vietās (nosaka notekūdeņu pieņemšanas punkta īpašnieks
vai apsaimniekotājs) - notekūdeņu pieņemšanas punktos;
8.12.3. izsniegt dokumentu (pavadzīmi-rēķinu), kurā uzrādīti dati par savākto
šķidro sadzīves atkritumu daudzumu, pakalpojuma sniegšanas
datumu, pakalpojuma saņēmēja rekvizīti;
1
8. 2.4. veikt savākto šķidro sadzīves atkritumu uzskaiti un pēc pieprasījuma
sniegt ziņas pašvaldībai;
8.12.5. šķidro sadzīves atkritumu apsaimniekotājam ir tiesības prasīt papildu
samaksu par šķidro sadzīves atkritumu savākšanu, ja tie satur

2.

mehāniskus piemaisījumus lielākus par 50 mm vai to savākšanai
nepieciešama iepriekšēja atšķaidīšana.
8.13. Aizliegts novadīt šķidros sadzīves atkritumus, t.sk. sadzīves notekūdeņus,
gruntī, meliorācijas grāvjos un lietus kanalizācijas tīklā bez attīrīšanas.”
1.18. Precizēt Saistošo noteikumu nodaļu numerāciju mainot „1. VISPĀRĪGIE
JAUTĀJUMI” uz „I. Vispārīgie jautājumi”, „2. SADZĪVES ATKRITUMU
APSAIMNIEKOŠANAS MĒRĶI UN UZDEVUMI” uz „II. Sadzīves atkritumu
apsaimniekošanas mērķi un uzdevumi”, „3. SADZĪVES ATKRITUMU DALĪTA
SAVĀKŠANA UN ŠĶIROŠANA SPECIALIZĒTOS LAUKUMOS” uz „III.
Sadzīves atkritumu dalīta savākšana un šķirošana specializētos laukumos”, „4.
SADZĪVES ATKRITUMU RADĪTĀJA PIENĀKUMI UN ATBILDĪBA” uz „IV.
Sadzīves atkritumu radītāja pienākumi un atbildība”, „5. AIZLIEGUMI
SADZĪVES ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANĀ” uz „V. Aizliegumi sadzīves
atkritumu
apsaimniekošanā”,
„6.
SADZĪVES
ATKRITUMU
APSAIMNIEKOTĀJA
PIENĀKUMI”
uz
„VI.
Sadzīves
atkritumu
apsaimniekotāja pienākumi”, „7. MAKSA PAR ATKRITUMSAIMNIECĪBAS
SNIEGTAJIEM PAKALPOJUMIEM” uz „VII. Maksa par atkritumsaimniecības
sniegtajiem pakalpojumiem”, „8.
PRASĪBAS
SADZĪVĒ
RADUŠOS
BĪSTAMO ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAI” uz „VIII. Prasības sadzīvē
radušos bīstamo atkritumu apsaimniekošanai”, „8.1 Prasības šķidro sadzīves
atkritumu apsaimniekošanai” uz „IX. Prasības šķidro sadzīves atkritumu
apsaimniekošanai”, „9. ATBILDĪBA PAR NOTEIKUMU NEIEVĒROŠANU” uz
„X. Atbildība par noteikumu neievērošanu”, „10. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMS”
uz „XI. Noslēguma jautājums”.
1.19. Precizēt Saistošo noteikumu punktu numerāciju mainot „1.1.” uz „1.”, „1.2.” uz
„2”, „1.3.” uz „3.”, „1.4.” uz „4.”, „1.5.” uz „5.”, „1.6.” uz „6.”, „1.7.” uz „7.”,
„2.1.” uz „8.”, „2.1.1.” uz „8.1.”, „2.1.2.” uz „8.2.”, „2.1.3.” uz „8.3.”, „3.1.” uz
„9.”, „3.2.” uz „10.”, „3.3.” uz „11.”, „3.4.” uz „12.”, „4.1.” uz „13.”, „4.2.” uz
„14.”, „4.2.1.” uz „14.1”, „4.2.2.” uz „14.2”, „4.2.3.” uz „14.3”, „4.2.4.” uz
„14.4”, „4.2.5.” uz „14.5”, „4.3.” uz „15.”, „4.4.” uz „16.”, „4.5.” uz „17.”, „4.6.”
uz „18.”, „4.7.” uz „19.”, „4.8.” uz „20.”, „4.9.” uz „21.”, „4.10.” uz „22.”,
„4.10.1.” uz „22.1.”, „4.10.2.” uz „22.2.”, „5.1.” uz „23.”, „5.1.1.” uz „23.1.”,
„5.1.2.” uz „23.2.”, „5.1.3.” uz „23.3.”, „5.1.4.” uz „23.4.”, „5.1.5.” uz „23.5.”,
„5.1.6.” uz „23.6.”, „6.1.” uz „24.”, „6.2.” uz „25.”, „6.3.” uz „26.”, „6.4.” uz
„27.”, „6.4.1.” uz „27.1.”, „6.4.2.” uz „27.2.”, „6.4.3.” uz „27.3.”, „6.4.4.” uz
„27.4.”, „6.4.5.” uz „27.5.”, „6.5.” uz „28.”, „7.1.” uz „29.”, „7.2.” uz „30.”,
„7.2.1.” uz „30.1.”, „7.2.2.” uz „30.2.”, „7.2.3.” uz „30.3.”, „7.3.” uz „31.”,
„7.3.1.” uz „31.1.”, „7.3.2.” uz „31.2.”, „7.3.3.” uz „31.3.”, „7.4.” uz „32.”, „7.5.”
uz „33.”, „7.6.” uz „34.”, „8.1.” uz „35.”, „8.1.1.” uz „35.1.”, „8.1.2.” uz „35.2.”,
„8.1.3.” uz „35.3.”, „8.1.4.” uz „35.4.”, „8.1.5.” uz „35.5.”, „8.1.6.” uz „35.6.”,
„8.1.7.” uz „35.7.”, „8.1.8.” uz „35.8.”, „8.2.” uz „36.”, „8.3.” uz „37.”, „8 1.1.” uz
„38.”, „8 1.1.1.” uz „38.1.”, „8 1.1.2.” uz „38.2.” „8 1.1.3.” uz „38.3.” „8 1.1.4.” uz
„38.4.” „8 1.1.5.” uz „38.5.” „8 1.1.6.” uz „38.6.” „8 1.1.7.” uz „38.7.” „8 1.1.8.” uz
„38.8.” „8 1.2.” uz „39.”, „8 1.2.1.” uz „39.1.”, „8 1.2.2.” uz „39.2.”, „8 1.2.3.” uz
„39.3.”, „8 1.2.4.” uz „39.4.”, „8 1.2.5.” uz „39.5.”, „8 1.3.” uz „40.”, „9.1.” uz
„41.”, „9.2.” uz „42.”, „9.3.” uz „43.”, „9.3.1.” uz „43.1.”, „9.3.2.” uz „43.2.”,
„9.3.3.” uz „43.3.”, „9.3.4.” uz „43.4.”, „9.3.5.” uz „43.5.”, „9.4.” uz „44.”, „9.5.”
uz „45.”, „9.6.” uz „46.”, „9.7.” uz „47.”, „10.1.” uz „48.”.
Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma „Par pašvaldībām” 45.panta noteiktajā kārtībā.
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