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LIETOTIE TERMINI
Atkritumi  - jebkurš priekšmets vai viela, no kuras tās valdītājs atbrīvojas, ir nolēmis vai spiests
atbrīvoties un kura atbilst  atkritumu klasifikatorā  noteiktajām kategorijām (Ministru kabineta
2004.gada 30.novembra noteikumi Nr.985 "Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām,
kuras padara atkritumus bīstamus").
Bīstamie  atkritumi  -  atkritumi,  kuriem piemīt  viena  vai  vairākas  īpašības,  kas  padara  tos
bīstamus cilvēku dzīvībai un veselībai, videi, kā  arī personu mantai un kuri atbilst atkritumu
klasifikatorā noteiktajām bīstamo atkritumu kategorijām.
Sadzīves atkritumi  - visi pārējie atkritumi, kuri netiek klasificēti kā bīstamie atkritumi.
Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi  - ir  elektriskās un elektroniskās iekārtas,  kas
uzskatāmas par atkritumiem, ieskaitot visas sastāvdaļas, detaļu blokus un palīgmateriālus, kas ir
attiecīgās iekārtas daļa brīdī, kad iekārta kļūst par atkritumiem.
Atkritumu rad ītājs - fiziska vai juridiska persona, kuras darbība rada atkritumus vai kura veic
atkritumu sajaukšanu vai citas darbības, kā rezultātā mainās atkritumu sastāvs un īpašības.
Atkritumu p ārstr ādes objekts - ražošanas komplekss vai iekārta, ar kuras palīdzību tiek veikta
atkritumu pārstrāde.
Atkritumu apsaimniekošana - atkritumu savākšana (tai skaitā atkritumu vākšana, šķirošana un
sajaukšana,  lai  tos  pārvadātu),  uzglabāšana,  pārkraušana,  pārvadāšana,  pārstrāde  (tai  skaitā
atkritumu  sadedzināšana,  iegūstot  enerģiju,  iekārtās,  kuru  pamatdarbība  nav  atkritumu
sadedzināšana),  reģenerācija  un  apglabāšana  (tai  skaitā  sadedzināšana  sadzīves  atkritumu
sadedzināšanas iekārtās), šo darbību pārraudzība, kā arī atkritumu apglabāšanas vietu ierīkošana
un pārstrādes objektu vai iekārtu uzturēšana un aprūpe pēc to slēgšanas.
Atkritumu  poligons  -  speciāli  ierīkota  un  aprīkota  atkritumu  apglabāšanas  vieta  (sadzīves
atkritumu  poligons  „Križevņiki"),  kurā  tiek  nodrošināti  normatīvajos  aktos  noteiktie  vides
aizsardzības pasākumi.
Atkritumu tvertne  - tvertne (var būt konteiners), kura paredzēta atkritumu savākšanai.
Atkritumu uzglab āšana - atkritumu glabāšana tam speciāli piemērotās un aprīkotās vietās to
turpmākai pārstrādei vai apglabāšanai.
Atkritumu š ķirošana - atkritumu sadalīšana pa veidiem (piemēram, papīrs, kartons, plastmasa,
PET pudeles, stikls, tekstils, bioloģiski noārdāmi atkritumi u.c.) atsevišķās atkritumu tvertnēs vai
konteineros,  kas  uzstādīti  noteiktās  vietās,  lai  samazinātu  atkritumu  apjomu  un  bīstamību,
paātrinātu darbību ar tiem vai veicinātu to reģenerāciju.

1. VISPĀRĪGIE JAUT ĀJUMI
1.1. Rēzeknes novada pašvaldība organizē, koordinē un savas kompetences ietvaros kontrolē

sadzīves  atkritumu  apsaimniekošanu,  tajā  skaitā  sadzīvē  radušos  bīstamo  atkritumu
apsaimniekošanu  (savākšanu  un  nodošanu  utilizācijai),  tās  administratīvajā  teritorijā
saskaņā ar normatīvajiem aktiem atkritumu apsaimniekošanas jomā, valsts, reģionālo un
pašvaldības atkritumu apsaimniekošanas plānu, kā arī šiem saistošajiem noteikumiem.



1.2. Rēzeknes  novada  pašvaldība  atkritumu  apsaimniekošanu  organizē  normatīvajos  aktos
noteiktajā  kārtībā,  slēdzot līgumus ar sadzīves atkritumu apsaimniekotājiem,  kuri  slēdz
līgumu par atkritumu apsaimniekošanu ar fiziskām un juridiskām personām.

1.3. Šie  noteikumi  ir  saistoši  visiem  sadzīves  atkritumu  radītājiem,  kā  arī  atkritumu
apsaimniekotājiem Rēzeknes novada administratīvajā teritorijā.

1.4. Atkritumu  tvertnes  var  būt  pašvaldības,  atkritumu  apsaimniekotāja  vai  arī  atkritumu
radītāja īpašums. Drīkst lietot tikai ar atkritumu apsaimniekotāju saskaņota tipa tvertnes.

1.5. Sadzīves  atkritumu apsaimniekošanas  kārtību  (piemēram,  dalītas  atkritumu  savākšanas
ieviešanu)  nosaka  pašvaldība  un  informē  par  to  sadzīves  atkritumu  apsaimniekotāju
(apsaimniekotājus).

1.6. Rēzeknes  novada  pašvaldība  informē  atkritumu  radītājus  par  sadzīves  atkritumu
apsaimniekotāju,  ar  kuru  tā  noslēgusi  līgumu  par  atkritumu  savākšanu,  pārvadāšanu,
pārkraušanu un uzglabāšanu tās teritorijā.

1.7. Visa Rēzeknes novada pašvaldības administratīvā teritorija veido vienu sadzīves atkritumu
apsaimniekošanas  zonu. Pašvaldības  administratīvajā  teritorijā  radītie,  apglabāšanai
paredzētie sadzīves atkritumi jātransportē uz  atkritumu poligonu „Križevņiki”, Ozolaines
pagastā, Rēzeknes novadā.

2. SADZĪVES ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS M ĒRĶI UN UZDEVUMI
2.1. Atkritumu saimniecības mērķi un uzdevumi ir:
2.1.1. noteikt atkritumu apsaimniekošanas kārtību, lai aizsargātu cilvēku dzīvību un veselību,
vidi, kā arī personu mantu;
2.1.2. veicināt atkritumu apsaimniekošanu, tajā skaitā dalītu vākšanu un atkārtotu izmantošanu,
lai samazinātu apglabājamo atkritumu daudzumu;
2.1.3. novērst  atkritumu  rašanos,  palielinoties  ekonomiskajai  izaugsmei,  un  nodrošināt
ievērojamu  kopējo  radīto  atkritumu  daudzumu  samazināšanu,  izmantojot  labākas  atkritumu
rašanās  novēršanas  iespējas,  labākos  pieejamos  tehniskos  paņēmienus,  resursu  izmantošanas
efektivitātes palielināšanu un ilgtspējīgākas patērētāju uzvedības veicināšanu.

3. SADZĪVES ATKRITUMU DAL ĪTA SAVĀKŠANA UN ŠĶIROŠANA
SPECIALIZ ĒTOS LAUKUMOS

3.1. Sadzīves atkritumu rašanās vietā jāveic atkritumu pirmreizējā šķirošana un tie jānogādā uz
specializēto  atkritumu  šķirošanas  laukumu,  veicot  atkritumu  novietošanu  konteineros
atbilstoši šķirošanas prasībām.

3.2. Šķiroto  sadzīves  atkritumu  apsaimniekotāji  informē  atkritumu  radītājus  un  sadzīves
atkritumu apsaimniekotājus  par  jauna šķiroto  atkritumu savākšanas  veida ieviešanu un
attiecīgo tvertņu krāsojumu vai apzīmējumu.

3.3. Šķiroto  sadzīves  atkritumu apsaimniekotāji  pēc  atkritumu  izvešanas  nodrošina  šķiroto
atkritumu savākšanas vietu sakopšanu.

3.4. Sadzīves  atkritumu  dalītas  savākšanas  un  šķirošanas  specializēto  laukumu
apsaimniekošanu veic pašvaldība.

4. SADZĪVES ATKRITUMU RAD ĪTĀJA PIENĀKUMI UN ATBILD ĪBA
4.1. Ikviens  Rēzeknes  novada  nekustamā  īpašuma  īpašnieks,  valdītājs  vai  lietotājs,  kā  arī

dzīvojamo māju apsaimniekotājs ir uzskatāms par atkritumu radītāju novada teritorijā un ir
atbildīgs par līgumu noslēgšanu ar atkritumu apsaimniekotāju.

4.2. Atkritumu radītāja pienākumi ir:
4.2.1. iekļauties  novada  vienotā  atkritumu  apsaimniekošanas  sistēmā,  noslēdzot  līgumu  ar
atkritumu apsaimniekotāju;
4.2.2. nodrošināt sadzīves atkritumu savākšanu no tā īpašumā, valdījumā vai lietojumā esošās
teritorijas un iesaistīties pašvaldības atkritumu apsaimniekošanas pasākumu īstenošanā atbilstoši
saistošo noteikumu prasībām;
4.2.3. pēc pašvaldības pieprasījuma sniegt ziņas par to iedzīvotāju skaitu, kas dzīvo attiecīgajā
nekustamajā  īpašumā,  kā  arī  par  komersantiem  un  citām  personām,  kas  veic  saimniecisko
darbību attiecīgajā nekustamajā īpašumā.



4.3. Ēku  īpašniekiem,  daudzdzīvokļu  māju  apsaimniekotājiem  jānodrošina  specializētā
transportlīdzekļa  ērta  piekļūšana  atkritumu tvertnēm to iztukšošanas  dienās.  Atkritumu
tvertņu iztukšošanas  dienās  sadzīves  atkritumu tvertnes  no  privāto  īpašumu slēgtajiem
pagalmiem jāpārvieto specializētajiem transportlīdzekļiem vai to apkalpei pieejamā vietā
(kuru pēc atkritumu savākšanas atkritumu rādītājam ir jāsakopj), kur tās netraucē gājēju un
transportlīdzekļu kustību,  kā  arī  jānodrošina,  lai  pēc atkritumu izvešanas tvertnes tiktu
novietotas atpakaļ to pastāvīgajā atrašanās vietā.

4.4. Atkritumu  radītājiem  jāsašķiro  atkritumi  saskaņā  ar  šo  saistošo  noteikumu  prasībām,
jāiesaistās  dalītas  sadzīves  atkritumu  vākšanas  pasākumos  atbilstoši  atkritumu
apsaimniekošanu regulējošajiem normatīviem aktiem un valsts,  reģionālajam atkritumu
apsaimniekošanas plānam.

4.5. Atkritumu radītājs  veic maksu par  atkritumu apsaimniekošanu saskaņā  ar  normatīvajos
aktos noteiktā kārtībā apstiprinātajiem tarifiem.

4.6. Pie iestāžu,  uzņēmumu,  veikalu  un  daudzstāvu dzīvojamo māju  ieejām vai  to  tuvumā
jāizvieto noteikta parauga atkritumu tvertnes, urnas izsmēķiem un atkritumiem un jāuztur
kārtībā.

4.7. Atkritumu radītājs var kompostēt bioloģiski noārdāmos atkritumus sava īpašuma teritorijā,
ja tas nerada draudus cilvēku dzīvībai un veselībai, videi, kā arī personu mantai.

4.8. Par  būvniecības  atkritumu  savākšanu  un  izvešanu  ir  atbildīgas  personas,  kas  veic
būvniecības vai remonta darbus. Par būvgružu apsaimniekošanu slēdzams atsevišķs līgums
ar atkritumu apsaimniekotāju.

4.9. Masu  pasākuma  organizētājam pirms  pasākuma  rīkošanas  atļaujas  saņemšanas  ir
pienākums  noslēgt  līgumu  ar  atkritumu  apsaimniekotāju  par  atkritumu  savākšanu  un
izvešanu;  Masu pasākumu organizētājam jānodrošina  attiecīgās  teritorijas  sakopšana  5
(piecu)  stundu laikā  pēc  pasākuma noslēguma.  Vietās,  kur  notiek  intensīva  gājēju  un
satiksmes kustība, tas jāveic 1 (vienas) stundas laikā pēc pasākuma noslēguma. 

4.10. Daudzdzīvokļu māju īpašnieki vai apsaimniekotāji:
4.10.1. uztur  daudzdzīvokļu  māju  iedzīvotājiem  pieejamā  vietā  esošos  atkritumu  tvertņu
laukumus, kas paredzēti atkritumu tvertņu izvietošanai un atkritumu savākšanai, nodrošina tajos
kārtību, kā arī atkritumu tvertņu iztukšošanas dienās specializētajiem transportlīdzekļiem jebkurā
laikā nodrošina ērtu piekļuvi minētajām tvertnēm;
4.10.2.ēkās,  kur  sadzīves atkritumu savākšanai  izmanto atkritumu vadus, nodrošina šo vadu
regulāru apkopi un uzturēšanu, konteineru telpu tīrību, kā arī sadzīves atkritumu pārvadāšanas
specializēto transportlīdzekļu brīvu piekļuvi atkritumu tvertnēm to iztukšošanas laikā.

5. AIZLIEGUMI SADZ ĪVES ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠAN Ā
5.1. Sadzīves atkritumu apsaimniekošanā aizliegts:
5.1.1. novietot sadzīves atkritumus vietās, kur to savākšana vai apglabāšana nav atļauta; ierīkot
izgāztuves un aprakt atkritumus pagalmos, tranšejās, būvbedrēs, piegružot un aizbērt  grāvjus;
iznest no pagalmiem un novietot ielu braucamās daļas malās visāda veida atkritumus (lapas, zāli,
zarus utt.);  izmest atkritumus uz  braucamās  daļas,  dubļus un gružus uz lietus ūdens  noteku
restēm un vākiem, uz ielas braucamās daļas un apstādījumiem, kā arī ēku pagrabu logu ailēm,
kanalizācijas tīkla apskates akās un kontrolakās, grāvjos, upē un citās ūdenstilpēs, kā arī uz to
malām un nogāzēm;
5.1.2. novietot (pastāvīgi) sadzīves atkritumu tvertnes uz ielām;
5.1.3. sajaukt  sadzīvē  radušos  bīstamos  atkritumus,  kas  atbilst  dažādām  bīstamo atkritumu
kategorijām, kā arī sajaukt bīstamos atkritumus ar sadzīves atkritumiem;
5.1.4. bērt sadzīves atkritumu tvertnēs būvgružus;
5.1.5. tvertnēs cieši sablīvēt, iesaldēt vai dedzināt atkritumus;
5.1.6. iepildīt  atkritumu  tvertnēs  kvēlojošus,  degošus,  ugunsnedrošus  un  eksplozīvus
priekšmetus,  šķidrus, infekcijas slimības izraisošus un cilvēku veselībai  un dzīvībai  bīstamus
atkritumus,  liela  izmēra  atkritumus,  ielu  saslaukas  (lapas,  smiltis,  zarus),  būvniecības  un
rūpniecības atkritumus.

6. SADZĪVES ATKRITUMU APSAIMNIEKOT ĀJA PIENĀKUMI



6.1. Ikvienam sadzīves atkritumu apsaimniekotājam pirms savas darbības uzsākšanas jānoslēdz
līgums ar visām Rēzeknes novada pašvaldības pagastu pārvaldēm par sadzīves atkritumu
apsaimniekošanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Pēc līguma noslēgšanas jāsaņem
Valsts  vides  dienesta  Reģionālās  vides  pārvaldes  atļauja  atkritumu  apsaimniekošanai.
Atkritumu  apsaimniekotājam  jābūt  apgādātam  ar  specializētajiem  transportlīdzekļiem,
iekārtām un ierīcēm, kas nepiesārņo novada vidi un gaisu, nerada apdraudējumu cilvēku
dzīvībai un veselībai un nepārsniedz pieļaujamo trokšņu līmeni.

6.2. Atkritumu  apsaimniekotāja  pienākums  ir  apgādāt  pasūtītāju  (atkritumu  radītāju)  ar
atkritumu  tvertnēm  pietiekamā  daudzumā,  ņemot  vērā  atkritumu  daudzumu,  kā  arī
atbilstoši  saskaņotiem grafikiem nodrošināt  atkritumu tvertņu iztukšošanu un atkritumu
izvešanu no atkritumu tvertņu laukumiem.

6.3. Atkritumu apsaimniekotājs savāktos sadzīves atkritumus izved ar šim nolūkam paredzētu
specializēto transportlīdzekli uz atkritumu noglabāšanas vietu - atkritumu poligonu.

6.4. Atkritumu apsaimniekotājs:
6.4.1. saskaņo ar Rēzeknes novada pašvaldības pagastu pārvaldēm atkritumu tvertņu (urnu)
dizainu (piemēram, forma,  krāsojums);  marķē  atkritumu tvertnes,  norādot sadzīves atkritumu
apsaimniekotāja nosaukumu;
6.4.2. nodrošina  atsevišķu  sadzīves  atkritumu  veidu  (piemēram,  liela  izmēra  atkritumi,
būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumi, ielu tīrīšanas atkritumi, parku un dārzu atkritumi)
izvešanu;
6.4.3. nodrošina iedzīvotāju, iestāžu un komersantu radīto sadzīves atkritumu (ieskaitot šķirotos
atkritumus) savākšanu (šķiroto sadzīves atkritumu savākšanu pēc saskaņošanas ar pašvaldību);
6.4.4. nodrošina atkritumu savākšanu Rēzeknes novada lauku teritorijās – ne retāk kā  vienu
reizi  mēnesī,  atkarībā  no  noslēgtajiem  līgumiem  un  atkritumu  savākšanas  biežuma
nepieciešamības.
6.5. Sadzīves atkritumu apsaimniekotājs nepieņem ar sadzīves atkritumiem sajauktos bīstamos

atkritumus.
   

7. MAKSA PAR ATKRITUMSAIMNIEC ĪBAS SNIEGTAJIEM PAKALPOJUMIEM
7.1. Ikviena  atkritumu  radītāja  pienākums  ir  apmaksāt  izdevumus  par  sadzīves  atkritumu

apsaimniekošanu  saskaņā  ar  atkritumu  apsaimniekošanas  līgumā  noteikto  apmēru  un
kārtību.

7.2. Kārtība,  kādā  izdarāmi  maksājumi  par  atkritumu  apsaimniekotāju  sniegtajiem
pakalpojumiem,  tiek  noteikta  saskaņā  ar  noslēgtiem  līgumiem  starp  atkritumu
apsaimniekotāju un atkritumu radītāju, pamatojoties uz Latvijas Republikas normatīvo aktu
prasībām.

8. PRASĪBAS SADZĪVĒ RADUŠOS BĪSTAMO ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAI
8.1. Bīstamo atkritumu radītājs vai valdītājs:
8.1.1. atdala bīstamos atkritumus no citu veidu atkritumiem;
8.1.2. uzglabā bīstamos atkritumus tā, lai tie neapdraudētu cilvēku dzīvību un veselību, vidi, kā

arī personu mantu;
8.1.3. nogādā  bīstamos atkritumus  atkritumu apsaimniekotāja speciāli  izveidotā  un  aprīkotā

bīstamo atkritumu savākšanas  vietās,  kur  tie  tiek  savākti  un nogādāti  utilizācijai  bez
maksas, vai slēdz līgumu par bīstamo atkritumu apsaimniekošanu ar personu, kura veic
bīstamo  atkritumu  apsaimniekošanu  un  ir  saņēmusi  atļauju  veikt  bīstamo  atkritumu
apsaimniekošanu;

8.1.4. nodrošina sadzīvē radušos bīstamo atkritumu apsaimniekošanu atbilstoši normatīvo aktu
prasībām.

8.1.5. saņem atļauju bīstamo atkritumu savākšanai, uzglabāšanai, pārkraušanai, pārstrādei vai
apglabāšanai,  izņemot  gadījumus,  kad  šīm  darbībām  ir  izsniegta  atļauja  A  vai  B
kategorijas piesārņojošu darbību veikšanai;

8.1.6. saņem atļauju bīstamo atkritumu pārvadāšanai;
8.1.7. nodrošina bīstamo atkritumu uzskaiti, iepakošanu, marķēšanu un identifikāciju;
8.1.8. organizē speciāli aprīkotas bīstamo atkritumu savākšanas vietas.



8.2. Sadzīvē radušos bīstamo atkritumu savākšanas un apsaimniekošanas kārtību nosaka valsts
normatīvie akti.

8.3. Sadzīvē  radušos  bīstamo  atkritumu  apsaimniekošana  fiziskām  personām  notiek  bez
maksas.

9. ATBILD ĪBA PAR NOTEIKUMU NEIEV ĒROŠANU
9.1. Sūdzības,  iesniegumus  un  priekšlikumus  par  atkritumu  apsaimniekotāju  sniegto

pakalpojumu kvalitāti,  kā  arī  par  šo noteikumu prasību neievērošanu izskata Rēzeknes
novada  pašvaldības Vides aizsardzības fonda padome.

9.2. Fiziskās un juridiskās personas par šo noteikumu pārkāpšanu saucamas pie administratīvās
atbildības saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu.

9.3. Par  šo  noteikumu  pārkāpšanu  administratīvā  pārkāpuma  protokolus  ir  tiesīgi  sastādīt
Rēzeknes  novada  pašvaldības  pagastu  pārvalžu  vadītāji,  domes  deputāti  un  novada
pašvaldības izpilddirektors.

9.4. Šo  noteikumu  9.3.punktā  minētās  amatpersonas  pārkāpuma  konstatēšanas  vietā  bez
protokola  sastādīšanas,  izsniedzot  noteiktā  parauga  soda  kvīti  pārkāpējam,  var  uzlikt
naudas sodu līdz Ls 20,00.

9.5. Lietas par šo noteikumu pārkāpumiem izskata Latvijas Republikas administratīvo tiesību
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

9.6. Administratīvais  sods  šo  noteikumu pārkāpēju  neatbrīvo  no  pārkāpuma novēršanas  un
materiālās atbildības.

9.7. Šo noteikumu izpildes kontroli veic Rēzeknes novada pašvaldība.

10. NOSLĒGUMA JAUT ĀJUMS
10.1. Saistošie noteikumi stājas spēkā likumā „Par pašvaldībām” 45.pantā noteiktajā kārtībā.

Domes priekšsēdētājs                                                                                            M.Švarcs


