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ar Pāvilostas novada domes 

24.11. 2011. lēmumu  

(prot. Nr. 15., 13§) 

   
PRECIZĒTI 

ar Pāvilostas novada domes: 

26.04.2012. lēmumu  

(prot. Nr. 4., 20§); 

31.05.2012. lēmumu  

(prot.Nr.6.,34§); 

28.06.2012.lēmumu 

 ( prot.Nr.8., 21§) 

 

  

PĀVILOSTAS NOVADA PAŠVALDĪBAS 2011 .GADA  

SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR.12 
 

SADZĪVES ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS NOTEIKUMI 

PĀVILOSTAS NOVADĀ 
 

Izdoti saskaņā ar:  

likuma „Par pašvaldībām” 43. panta pirmās daļas 13. punktu,  

Atkritumu apsaimniekošanas likuma 8. panta pirmās daļas 3.punktu 
 

1. Vispārīgie jautājumi 
 

1.1. Saistošie noteikumi nosaka atkritumu apsaimniekošanas kārtību visām fiziskām un 

juridiskām personām Pāvilostas novada teritorijā: Pāvilostas pilsētā, Sakas pagastā, 

Vērgales pagastā. 

1.2. Šo noteikumu mērķis ir aizsargāt cilvēku dzīvību un veselību, vidi, kā arī personu 

mantu Pāvilostas novadā. 

1.3. Noteikumi ir saistoši visām fiziskām un juridiskām personām Pāvilostas novada 

administratīvajās robežās. 

1.4. Šie noteikumi neregulē būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumu 

apsaimniekošanu. Līdz attiecīgu saistošo noteikumu izdošanai, par būvniecības un 

būvju nojaukšanas atkritumu apsaimniekošanu atbilstoši cilvēku dzīvības un veselības 

drošības, personu mantas un vides aizsardzības prasībām ir atbildīgs būvniecības, 

būvju nojaukšanas vai rakšanas darbu pasūtītājs.  

1.5. Noteikumu izpildes kontroli veic Pāvilostas novada pašvaldības policija. 
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1.6. Atkritumu apsaimniekošana Pāvilostas novada teritorijā notiek saskaņā ar 

normatīvajiem aktiem atkritumu apsaimniekošanas jomā, valsts un reģionālo 

atkritumu apsaimniekošanas plānu un saistošiem noteikumiem. 

1.7. Pāvilostas novada teritorijā ir noteikta viena atkritumu apsaimniekošanas zona. 

 

 

2. Noteikumos lietotie termini 
 

2.1.Atkritumi – jebkurš priekšmets vai viela, no kuras tās valdītājs atbrīvojas, ir nolēmis 

vai spiests atbrīvoties. 

2.2.Bīstamie atkritumi – atkritumi, kuriem piemīt viena vai vairākas īpašības, kas padara 

tos bīstamus;. 

2.3.Sadzīves atkritumi – mājsaimniecībā, tirdzniecībā, pakalpojumu sniegšanas procesā 

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

radītajiem atkritumiem. 

2.4.ražošanas atkritumi — atkritumi, kas radušies ražošanas procesā vai būvniecībā. 

2.5.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. 

2.6.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;. 

2.7.Atkritumu apsaimniekošana – atkritumu savākšana, uzglabāšana, pārvadāšana, 

reģenerācija un apglabāšana (tai skaitā sadedzināšana sadzīves atkritumu 

sadedzināšanas iekārtās), šo darbību pārraudzība, atkritumu apglabāšanas vietu aprūpe 

pēc to slēgšanas, kā arī tirdzniecība ar atkritumiem un starpniecība atkritumu 

apsaimniekošanā. 

2.8.Atkritumu apsaimniekotājs – komersants, arī atkritumu tirgotājs un atkritumu 

apsaimniekošanas starpnieks, kurš ir saņēmis attiecīgu atļauju atkritumu 

apsaimniekošanai Atkritumu apsaimniekošanas likumā vai normatīvajos aktos par 

piesārņojumu noteiktajā kārtībā.  

 

3. Sadzīves atkritumu radītāja pienākumi, tiesības un atbildība 
 

3.1.Par atkritumu savākšanu un izvešanu no nekustamā īpašuma (neatkarīgi no tā, vai 

īpašums ir vai nav reģistrēts Zemesgrāmatā vai Nekustamā īpašuma reģistrā) ir 

atbildīgs tā īpašnieks vai uz līguma vai pilnvaras pamata īpašuma valdītājs, lietotājs, 

īrnieks vai nomnieks. 

3.2.Sadzīves atkritumu radītājam ir pienākums: 

3.2.1. iesaistīties sadzīves atkritumu apsaimniekošanā un ievērot šos noteikumus; 

3.2.2. regulāri savākt sadzīves atkritumus, ja tie atrodas tā teritorijā; 

3.2.3. uzglabāt radušos atkritumus līdz nodošanai atkritumu apsaimniekotājam; 

3.2.4. segt sadzīves atkritumu apsaimniekošanas izmaksas; 

3.2.5. sniegt informāciju pašvaldībai vai tās nozīmētai institūcijai par iesaistīšanos 

atkritumu apsaimniekošanā un noslēgtajiem līgumiem, bet juridiskajām 

personām arī par saimnieciskās darbības profilu un radīto atkritumu veidu un 

daudzumu; 

3.2.6. ielaist pašvaldības amatpersonas, kas kontrolē noteikumu izpildi, zemes 

īpašumā, lai pārbaudītu atkritumu savākšanas un glabāšanas atbilstību šiem 

noteikumiem; 



Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Pāvilostas novadā 

 3 

3.2.7. sadarbojoties ar atkritumu apsaimniekotāju, izveidot teritoriju sadzīves 

atkritumu savākšanai, novietojot tajā atkritumu tvertnes. Šādas teritorijas nav 

jāizveido katrā īpašumā, ja atkritumu apsaimniekotājs ir izveidojis kopīgu 

teritoriju vairākiem īpašumiem, vienojies par citu atkritumu savākšanas veidu, 

vai arī, ja atkritumi tiek savākti maza izmēra tvertnēs un to savākšanai nav 

nepieciešama piekļūšana ar specializēto transportu; 

3.2.8. uzturēt kārtībā sadzīves atkritumu tvertnes un atkritumu savākšanas laukumus, 

ja līgumā šis pienākums nav noteikts atkritumu apsaimniekotājam; 

3.2.9. šķirot atkritumus, ja to pieprasa pašvaldība vai atkritumu apsaimniekotājs; 

3.2.10. ievērot sanitārās normas sadzīves atkritumu apsaimniekošanā; 

3.2.11. pie iestāžu, uzņēmumu, atpūtas, tirdzniecības un sabiedrisko pakalpojumu 

vietu ieejas durvīm, ēku īpašniekam, apsaimniekotājam ir pienākums novietot 

urnas sīkajiem sadzīves atkritumiem un nodrošināt to pastāvīgu uzturēšanu 

atbilstoši sanitārajām normām. Pirms tam, veicot urnu dizainu saskaņošanu ar 

Pāvilostas novada domi. 

3.3.Par iesaistīšanos sadzīves atkritumu apsaimniekošanā uzskatāma līguma noslēgšana ar 

atkritumu apsaimniekotāju, kas jāizdara viena mēneša laikā no nekustamā īpašuma 

lietošanas vai īpašuma tiesību iegūšanas dokumentu parakstīšanas. 

3.4.Par sadzīves atkritumu radītāju publiskos pasākumos ir uzskatāms šī pasākuma 

organizētājs, kuram ir pienākums nodrošināt sadzīves atkritumu savākšanu pasākuma 

laikā un nodrošināt atkritumu savākšanu 5 (piecu) stundu laikā pēc pasākuma 

noslēguma, un līguma noslēgšanu ar sadzīves atkritumu apsaimniekotāju par savākto 

atkritumu izvešanu. 

3.5.Sadzīves atkritumu radītājam aizliegts: 

3.5.1. izmest sadzīves atkritumus tvertnēs un vietās, kuras nav noteiktas (uzskaitītas) 

noslēgtajā līgumā ar atkritumu apsaimniekotāju; 

3.5.2. izmetot sadzīves atkritumus, piegružot to savākšanas telpas vai teritorijas; 

3.5.3. izmest līdzi atnestus sadzīves atkritumus atkritumu tvertnēs, kas uzstādītas 

publiskās vietās (parkos, skvēros, sporta laukumā, sabiedriskā transporta 

pieturvietās, pludmalē un tamlīdzīgi); 

3.5.4. uzkrāt sadzīves atkritumus telpās un zemes īpašumos apmēros, kas var radīt 

draudus cilvēku veselībai un dzīvībai, personu īpašumam un videi;  

3.5.5. pieļaut sadzīves atkritumu neizvešanu, smaku un antisanitāru apstākļu rašanos 

atkritumu rašanās vai savākšanas vietās; 

3.5.6. sadzīves atkritumu tvertnēs ievietot degošus (kvēlojošus, gruzdošus) 

atkritumus, speciālos un bīstamos atkritumus; 

3.5.7. dedzināt rūpnieciskas vai saimnieciskas darbības rezultātā radušos, kā arī 

sadzīvē radītos (izņemot bioloģiski noārdāmos atkritumus) sadzīves atkritumus 

Pāvilostas pilsētas un ciemu centru teritorijā atklātos ugunskuros; 

3.5.8. tvertnēs, kas paredzētas konkrētu šķirojamo atkritumu veidam izmest citus 

(nešķirotus) atkritumus. 

3.6.Sadzīves atkritumu radītājam ir tiesības īpašumā vai valdījumā esošajā zemesgabalā 

izveidot kompostu bioloģiskajiem atkritumiem. 

 

4. Šķiroto (dalīti savākto) atkritumu apsaimniekošana 

4.1. Atkritumu radītājs šķiro tā radītos atkritumus, ja pašvaldība ir nodrošinājusi ar 

atbilstošiem atkritumu konteineriem šķirotiem atkritumiem. 

4.2.Atkritumu radītāji šķiro sadzīvē radītos atkritumus un nogādā tos atkritumu dalītas 

vākšanas laukumā vai punktā novietotos ar noteiktām krāsām un uzrakstiem vai 
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uzlīmēm apzīmētos speciālajos konteineros, kas paredzēti noteikta veida atkritumu 

savākšanai. 

4.3.Šķirotajiem atkritumiem jābūt tīriem, bez citu atkritumu veidu atlikumiem. 

4.4.Aizliegts nešķirotos atkritumus ievietot šķiroto atkritumu konteineros. 

 

5. Sadzīvē radušos bīstamo atkritumu apsaimniekošana 

5.1.Sadzīvē radušos bīstamo atkritumu (turpmāk - bīstamie atkritumi) radītājs vai 

valdītājs: 

5.1.1. atdala bīstamos atkritumus no citu veidu sadzīves atkritumiem un uzglabā 

bīstamos atkritumus tā, lai tie neapdraudētu cilvēku dzīvību un veselību, vidi, 

kā arī personu mantu. 

5.1.2.  slēdz līgumu par bīstamo atkritumu apsaimniekošanu ar personu, kura veic 

bīstamo atkritumu apsaimniekošanu un ir saņēmis atļauju veikt bīstamo 

atkritumu apsaimniekošanu. 

5.1.3. sedz bīstamo atkritumu apsaimniekošanas izdevumus. 

5.2.Persona, kura veic bīstamo atkritumu apsaimniekošanu: 

5.2.1.  saņem attiecīgo atļauju bīstamo atkritumu apsaimniekošanai; 

5.2.2. izpilda attiecīgajā atļaujā noteiktās prasības atkritumu apsaimniekošanai. 

 

6. Sadzīves atkritumu apsaimniekotāja pienākumi, tiesības un atbildība 

 

6.1.  Par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, reģenerāciju un 

apglabāšanu Pāvilostas novadā, Pāvilostas novada pašvaldība, pamatojoties uz Atkritumu 

apsaimniekošanas likuma 18.pantu, slēdz līgumu ar iepirkuma procedūras rezultātā 

izraudzīto sadzīves atkritumu apsaimniekotāju. 

6.2. Sadzīves atkritumu apsaimniekotāja pienākums ir: 

6.2.1. sadzīves atkritumu apsaimniekošanā izmantot specializētus transportlīdzekļus, 

atkritumu tvertnes, iekārtas un ierīces, kas nerada apdraudējumu cilvēku 

dzīvībai un veselībai, videi un nepārsniedz pieļaujamo trokšņa līmeni; 

6.2.2. vienojoties ar sadzīves atkritumu radītāju, izveidot atkritumu savākšanas vietas 

(laukumus) vienam vai kopīgi vairākiem īpašumiem; 

6.2.3. uzkopt sadzīves atkritumu savākšanas vietu pēc atkritumu izvešanas, ja 

saskaņā ar līgumu šis pienākums nav uzlikts sadzīves atkritumu radītājam; 

6.2.4. uzturēt kārtībā sadzīves atkritumu tvertnes un atkritumu savākšanas laukumus, 

ja līgumā šis pienākums nav noteikts atkritumu radītājam; 

6.2.5. sadzīves atkritumus savākt regulāri, lai nepieļautu to uzkrāšanos, smaku 

izdalīšanos, savākšanas teritorijas vai telpu piegružošanos; 

6.2.6. uz pašvaldības pieprasījuma noteiktā kārtībā nodrošināt speciālo atkritumu 

savākšanu; 

6.2.7. savāktos atkritumus pārvadāt tikai specializētos slēgta tipa transportlīdzekļos; 

6.2.8. organizēt sadzīves atkritumu šķirošanu, ja to pieprasa pašvaldība; 

6.2.9. informēt sadzīves atkritumu radītājus par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas 

kārtību, optimālāko, kvalitatīvāko, drošāko, lētāko u.c. veida atkritumu 

apsaimniekošanu; 

6.2.10. veikt apsaimniekoto atkritumu daudzuma (apjoma), veidu, izcelsmes, 

savākšanas biežuma, pārvadāšanas, pārstrādes un apglabāšanas veidu, 

pārstrādes un apglabāšanas vietu uzskaiti; 

6.2.11. pēc pieprasījuma iesniegt Pāvilostas novada pašvaldībai informāciju par 

sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Pāvilostas novadā. 
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6.3. Sadzīves atkritumu apsaimniekotājs kļūst par savākto atkritumu īpašnieku, kas ir 

jāņem vērā nosakot atkritumu apsaimniekošanas izdevumu segšanu atkritumu radītājiem. 

6.4. Atkritumu apsaimniekotājam jāslēdz ar nekustamā īpašuma īpašniekiem, valdītājiem 

vai lietotājiem līgumi par atkritumu savākšanu, kuros ir norādīts atkritumu izvešanas 

apjoms un periodiskums ( ne retāk kā vienu reizi mēnesī), nodrošinot viņus ar sadzīves 

atkritumu savākšanas konteineriem. 

6.5. Sadzīves atkritumu apsaimniekotājam ir aizliegts pieļaut atkritumu neregulāru 

izvešanu. 

6.6. Sadzīves atkritumu apglabāšanas vieta ir poligons SIA „Liepājas RAS”, „Ķīvītes”, 

Grobiņas pagasts, Grobiņas novads. 

 

7. Pašvaldības tiesības 
 

7.1. Pāvilostas novada pašvaldība, tās nozīmēta amatpersona vai institūcija ir tiesīga: 

7.1.1. iekļūt personu zemes īpašumos, lai pārbaudītu atkritumu apsaimniekošanas 

noteikumu un prasību ievērošanu; 

7.1.2. pieprasīt informāciju no atkritumu radītājiem un apsaimniekotājiem par 

atkritumu daudzumu, veidiem, to apsaimniekošanas kārtību; 

7.1.3. pieprasīt no atkritumu radītājiem un apsaimniekotājiem veikt pasākumus, lai 

samazinātu nepārstrādājamo atkritumu daudzumu; 

7.1.4. pieprasīt no atkritumu radītājiem un apsaimniekotājiem pārstrādājamo 

atkritumu šķirošanu; 

7.1.5. pieprasīt atkritumu apsaimniekotājam izmainīt sadzīves atkritumu izvešanas 

grafiku, ja esošais grafiks pilnībā nenodrošina efektīvu atkritumu savākšanu 

vai negatīvi ietekmē pilsētas sadzīvi; 

7.1.6. atteikt noslēgt līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju par kura darbību atkritumu 

apsaimniekošanā Pāvilostas novadā ir saņemtas sūdzības vai kura 

saimnieciskajā darbībā ir konstatēti pārkāpumi. 

 

8. Maksa par atkritumu apsaimniekošanu 

 

8.1. Maksu par bīstamo vai ražošanas atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, 

uzglabāšanu, reģenerāciju vai ražošanas atkritumu apglabāšanu sadzīves atkritumu 

poligonā nosaka, bīstamo vai ražošanas atkritumu radītājam vai valdītājam 

vienojoties ar atkritumu apsaimniekotāju, kas veic attiecīgās atkritumu 

apsaimniekošanas darbības.  

8.2. Maksa par bīstamo atkritumu apglabāšanu tiek reglamentēta Ministru kabineta 

noteiktajā kārtībā. 

8.3. Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas (izņemot sadzīves atkritumu reģenerāciju) 

maksas noteikšanas kārtību atkritumu radītājam vai valdītājam (izņemot Atkritumu 

apsaimniekošanas likuma 18.panta desmitajā daļā minēto atkritumu radītāju) 

apstiprina pašvaldība ar saistošajiem noteikumiem. Pamatojoties uz saistošajos 

noteikumos paredzēto kārtību, pašvaldība ar savu lēmumu nosaka maksu par 

sadzīves atkritumu apsaimniekošanu (izņemot sadzīves atkritumu reģenerāciju), un 

to veido: 

8.3.1. maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, 

uzglabāšanu, dalītās atkritumu savākšanas, šķirošanas un pārkraušanas 

infrastruktūras objektu uzturēšanu atbilstoši līgumam, kuru noslēgusi 

pašvaldība un Atkritumu apsaimniekošanas likuma 18.panta pirmajā daļā 

minētais atkritumu apsaimniekotājs. 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=221378#p18
http://www.likumi.lv/doc.php?id=221378#p18
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8.3.2. sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprinātais tarifs par sadzīves atkritumu 

apglabāšanu atkritumu poligonos un izgāztuvēs; 

8.3.3. dabas resursu nodoklis par atkritumu apglabāšanu normatīvajos aktos 

noteiktajā apmērā. 

 

9. Atbildība par noteikumu neievērošanu 

 

9.1. Par šo noteikumu neievērošanu vai pārkāpšanu pārkāpējam piemērojams 

brīdinājums. Ja pārkāpums tiek izdarīts atkārtoti gada laikā, pēc brīdinājuma 

uzlikšanas, pārkāpējam piemēro naudas sodu no pieciem līdz piecdesmit latiem. 

Pārkāpuma izdarīšanas vietā, bez protokola sastādīšanas (izsniedzot noteikta parauga 

kvīti) – līdz desmit latiem, ja pārkāpējs neapstrīd viņam uzlikto naudas sodu. 

9.2. Administratīvais sods uzliekams Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā 

paredzētajā procesuālajā kārtībā, ievērojot Latvijas Administratīvo pārkāpumu 

kodeksā noteiktos soda uzlikšanas pamatprincipus. 

9.3. Protokolu par administratīvo pārkāpumu ir tiesīgi sastādīt Pāvilostas novada 

pašvaldības policija. 

9.4. Administratīvo sodu var uzlikt: 

9.4.1. Pāvilostas novada pašvaldības policija; 

9.4.2. Pāvilostas novada domes Administratīvā komisija. 

9.5. Administratīvā soda uzlikšana neatbrīvo noteikumu pārkāpējus no šo noteikumu 

pildīšanas, kā arī ar savu darbību nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas. 

 

10. Noslēguma jautājumi 
 

Ar šo noteikumu spēkā stāšanās dienu spēku zaudē Pāvilostas novada pašvaldības 

2010.gada saistošie noteikumi Nr.17 „Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi 

Pāvilostas novadā”. 

 

 

 

 

Domes priekšsēdētāja vietnieks       Jānis Vitrups 
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PASKAIDROJUMA RAKSTS 

Pāvilostas novada pašvaldības 2011.gada  

saistošajiem noteikumiem Nr. 12 

„Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Pāvilostas novadā” 

 

 

Pašreizējās situācijas 

raksturojums 

           Uz doto brīdi Pāvilostas novada 

administratīvajā teritorijā sadzīves atkritumu 

apsaimniekošanu regulē Pāvilostas novada pašvaldības 

2010.gada saistošie noteikumi Nr. 17 „Sadzīves 

atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Pāvilostas 

novadā”.  

 

Saistošo noteikumu  projekta  

nepieciešamības raksturojums, 

dokumenta būtība 

            2010.gada 28.oktobrī Saeimā pieņemts jauns 

Atkritumu apsaimniekošanas likums un spēku zaudēja 

2000.gada 14.decembra Atkritumu apsaimniekošanas 

likums. Attiecīgi ir jāpieņem jauni saistošie noteikumi 

šajā jomā. 

Īss saistošo noteikumu projekta 

satura izklāsts 

             Saistošo noteikumu mērķis ir uzlabot 

atkritumu apsaimniekošanas sistēmu un kārtību, lai 

samazinātu apglabājamo atkritumu daudzumu, kā arī 

samazināt un novērst vides piesārņojumu, uzturēt 

higiēnisku un cilvēka veselībai nekaitīgu vidi 

Pāvilostas novada administratīvajā teritorijā. 

               Pieņemot saistošos noteikumus, tiks noteikta 

Pāvilostas novada administratīvās teritorijas vienota 

sadzīves atkritumu apsaimniekošanas zona, prasības 

atkritumu savākšanai, arī minimālajam sadzīves 

atkritumu savākšanas biežumam, pārvadāšanai, 

pārkraušanai un uzglabāšanai, kā arī kārtību, kādā 

veicami maksājumi par šo atkritumu apsaimniekošanu. 

Saistošo noteikumu projekta 

iespējamā ietekme uz 

pašvaldības budžetu 

              Saistošo noteikumu īstenošanai netiek 

prognozēta finansiāla ietekme uz pašvaldības budžetu.           

Saistošo noteikumu projekta 

iespējamā ietekme uz 

uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

             Nav attiecināms 

Saistošo noteikumu projekta 

iespējamā ietekme uz 

administratīvajām procedūrām   

             Nav attiecināms 

Normatīvie akti, saskaņā ar 

kuriem  saistošie noteikumi 

sagatavoti 

 

             Saistošie noteikumi izdoti saskaņā ar 

Atkritumu apsaimniekošanas likuma 8. panta pirmās 

daļas 3. punktu un likuma  „Par pašvaldībām 43. panta 

pirmās daļas 13. punktu. 

Informācija par konsultācijām 

ar privātpersonām saistībā ar  

saistošo noteikumu projektu 

            Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma 

raksts ievietots www.pavilosta.lv Pāvilostas novada 

pašvaldības sadaļā „Saistošie noteikumi” 

http://www.cesis.lv/

