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Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi
(ar 23.11.2016. grozījumiem, protokols Nr. 15,20.§)
Izdoti saskaņā ar likuma “Par
pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas
13.punktu un Atkritumu
apsaimniekošanas likuma 8.panta
pirmās daļas 3.punktu
I. Vispārīgie noteikumi
1.

2.

3.

4.

Šie noteikumi nosaka sadzīves atkritumu (turpmāk tekstā – atkritumi) apsaimniekošanas
kārtību Babītes novada administratīvajā teritorijā, tās dalījumu atkritumu apsaimniekošanas
zonās, kā arī kārtību, kādā veicami maksājumi par šo atkritumu apsaimniekošanu.
Atkritumu apsaimniekošanā realizējamie mērķi un uzdevumi:
2.1. samazināt atkritumu rašanos to izcelsmes vietā;
2.2. uzlabot atkritumu apsaimniekošanas sistēmu un kārtību, lai samazinātu apglabājamo
atkritumu daudzumu;
2.3. samazināt un novērst vides piesārņojumu, uzturēt higiēnisku un cilvēka veselībai
nekaitīgu vidi.
Babītes novada pašvaldība (turpmāk – pašvaldība) organizē un kontrolē atkritumu
apsaimniekošanu Babītes novada administratīvajā teritorijā saskaņā ar Latvijas Republikas
normatīvajiem aktiem, valsts un reģionālo atkritumu apsaimniekošanas plānu un šiem
saistošajiem noteikumiem.
Babītes novada administratīvā teritorija ir sadalīta trīs atkritumu apsaimniekošanas zonās:
1.zona – Salas pagasta teritorija, 2.zona – valsts autoceļa A10 Rīga – Ventspils kreisā puse
virzienā uz Ventspili, 3.zona – valsts autoceļa A10 Rīga – Ventspils labā puse virzienā uz
Ventspili.

Pašvaldība slēdz līgumu ar Atkritumu apsaimniekošanas likumā noteiktajā kārtībā
izraudzīto komersantu, kurš veiks atkritumu apsaimniekošanu, tas ir, savākšanu (tai skaitā
atkritumu vākšanu, šķirošanu vai sajaukšanu, lai tos pārvadātu), uzglabāšanu, pārkraušanu,
pārvadāšanu un kura rīcībā ir specializētie transportlīdzekļi, atbilstošas iekārtas un inventārs
minēto darbību veikšanai.
6. Atkritumu apsaimniekošanas zonās atkritumu apsaimniekošanu koordinē pašvaldība,
nodrošinot atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšanas nepārtrauktību.
7. Pašvaldība informē atkritumu radītājus Babītes novada administratīvajā teritorijā par šīs
teritorijas atbilstību konkrētajai atkritumu apsaimniekošanas zonai un par komersantu, ar
kuru tā noslēgusi līgumu par atkritumu apsaimniekošanu.
8. Pašvaldības administratīvajā teritorijā radītie, apglabāšanai paredzētie sadzīves atkritumi
jātransportē uz poligonu „Getliņi” Stopiņu novadā.
9. Šie saistošie noteikumi ir saistoši visām personām Babītes novada administratīvajā
teritorijā.
10. Noteikumos termini lietoti atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likumā noteiktajiem.
5.

II. Nekustamā īpašuma īpašnieka, tiesiskā valdītāja vai apsaimniekotāja
pienākumi un tiesības
11. Nekustamā īpašuma īpašniekam, tiesiskajam valdītājam vai apsaimniekotājam ir šādi
pienākumi:
11.1.iesaistīties pašvaldības organizēto atkritumu apsaimniekošanas pasākumu īstenošanā
atbilstoši saistošo noteikumu prasībām gan ar savu darbību, gan maksu par
sniegtajiem pakalpojumiem;
11.2.pēc pašvaldības pieprasījuma sniegt ziņas par iedzīvotāju skaitu, kas dzīvo
apsaimniekojamajās teritorijās, nomniekiem, kā arī par atkritumu veidiem un
daudzumu;
11.3.noslēgt līgumu par atkritumu savākšanu ar atkritumu apsaimniekotāju, kas atbilstoši
normatīvo aktu prasībām nodarbojas ar atkritumu apsaimniekošanu novada
administratīvajā teritorijā;
11.4.slēdzot īres un nomas līgumus, līgumos paredzēt maksu par atkritumu savākšanu un
izvešanu saskaņā ar apstiprinātajiem tarifiem par atkritumu apsaimniekošanas
pakalpojumiem;
11.5.padarīt pieejamus un uzturēt kārtībā atkritumu tvertņu laukumus, kas paredzēti
atkritumu savākšanai, un nodrošināt specializētā transportlīdzekļa piekļūšanu
atkritumu tvertnēm;
11.6.atkritumu tvertņu iztukšošanas dienās atkritumu tvertnes pārvietot specializētiem
transportlīdzekļiem vai to apkalpei pieejamā vietā un novietot tās atpakaļ līdz
nākamās dienas plkst. 8:00; (grozīts 23.11.2016., protokols Nr.15,20.§).
11.7.vietās, kur atkritumu savākšanai tiek izmantoti atkritumu vadi, nodrošināt šo vadu
regulāru apkopi, konteineru telpu tīrību, kā arī specializētā transportlīdzekļa brīvu
piekļūšanu atkritumu tvertnēm;
11.8.atkritumu savākšanai un uzglabāšanai izmantot tikai noteiktajam atkritumu veidam
paredzētās tvertnes un iekārtas;
11.9.nodrošināt atkritumu savākšanai nepieciešamo tvertņu skaitu, ņemot vērā atkritumu
daudzumu un izvešanas biežumu ne retāk kā reizi mēnesī, neradot apstākļus
infekcijas slimību izplatīšanai;
11.10. savlaicīgi informēt atkritumu apsaimniekotāju par radīto atkritumu apjoma
izmaiņām un vienoties par papildus savākšanu un izvešanu;
11.11. uzturēt lietošanā nodotās atkritumu tvertnes tīras un lietošanas kārtībā;
11.12. sašķirot atkritumus to rašanās vietā;

11.13. novietot atkritumu tvertnes pie iestādēm, uzņēmumiem, atpūtas, tirdzniecības un
sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas vietām, saskaņojot ar pašvaldību tvertņu
dizainu un nodrošinot to pastāvīgu iztukšošanu.
12. Nekustamā īpašuma īpašniekam, tiesiskajam valdītājam vai apsaimniekotājam ir
tiesības kompostēt bioloģiski noārdāmos atkritumus sava īpašuma teritorijā, nodrošinot, ka
tas nerada smakas, nepievilina grauzējus un citus dzīvniekus, kā arī nerada draudus cilvēku
dzīvībai, veselībai, videi un personu mantai. (grozīts 23.11.2016., protokols Nr.15,20.§).
III. Atkritumu radītāja pienākumi
13. Ikviena novada administratīvās teritorijas atkritumu radītāja pienākums ir iekļauties
pašvaldības kopējā atkritumu apsaimniekošanas sistēmā, savācot, šķirojot un nogādājot
radītos atkritumus nekustamā īpašuma īpašnieka, tiesiskā valdītāja vai apsaimniekotāja
norādītajā vietā.
14. Atkritumu radītājam, kura īpašumā, valdījumā vai lietošanā ir konkrēta dzīvojamā telpa
individuālajā dzīvojamajā mājā un kurš to lieto, mājsaimniecībā radušies atkritumi jāievieto
tikai tajā atkritumu konteinerā, kas saskaņā ar noslēgto līgumu ar apsaimniekotāju ir
paredzēts konkrētās mājas apkalpošanai.
15. 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.
16. Atkritumu radītājam – juridiskai personai – tā darbības rezultātā radušies atkritumi jāievieto
tajos atkritumu konteineros, kas norādīti ar atkritumu apsaimniekotāju noslēgtajā līgumā.
17. Vasarnīcas vai dārza mājas īpašnieks, valdītājs, lietotājs vai viņa pilnvarotā persona pār
laika periodu, kurā uzturas vasarnīcā vai dārza mājā, slēdz līgumu par atkritumu
apsaimniekošanu ar atkritumu apsaimniekotāju.
18. Nešķiroti atkritumi un asie priekšmeti pirms ievietošanas atkritumu tvertnēs ir jāiesaiņo
atkritumu maisos un maisi ir jāaizsien, lai izvairītos no kaitējuma cilvēku veselībai, kā arī
atkritumu apsaimniekošanas iekārtu bojājumiem.
19. Nodrošināt atsevišķu atkritumu veidu (piemēram: liela izmēra atkritumi (mēbeles, matrači,
dažāda materiāla iepakojums, liela izmēra elektriskie mājsaimniecības piederumi),
būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumi) nogādāšanu uz atkritumu šķirošanas –
pārkraušanas staciju vai atkritumu šķirošanas laukumu ar savu transportu vai izmantojot
atkritumu apsaimniekotāja transportu.
20. Būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumi jāsavāc speciālos konteineros atsevišķi no
citiem sadzīves atkritumiem teritorijā, kurā notiek būvdarbi.
21. Būvētājs noslēdz līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju par būvgružu izvešanu vai pats
organizē to izvešanu, uzrādot komisijai, kura pieņem būvi ekspluatācijā, apliecinošus
dokumentus par atkritumu nodošanu atkritumu apsaimniekotājam.
22. Publisko pasākumu organizētājam ir pienākums organizēt atkritumu savākšanu, nodrošinot:
22.1.pasākuma dalībniekiem iespēju šķirot pasākuma laikā radušos atkritumus, šim
nolūkam izvietojot attiecīgas atkritumu tvertnes;
22.2.attiecīgās teritorijas sakopšanu piecu stundu laikā pēc pasākuma noslēguma (nakts
laikā līdz pulksten 8.00).
IV. Atkritumu apsaimniekotāja pienākumi
23. Atkritumu apsaimniekošanā atļauts izmantot tikai specializētus transportlīdzekļus, atkritumu
tvertnes, iekārtas un ierīces, kas nerada apdraudējumu cilvēku dzīvībai un veselībai, videi
un nepārsniedz pieļaujamo trokšņa līmeni.

24. Atkritumu apsaimniekotāja pienākumi:
24.1.apgādāt atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma ņēmējus ar atkritumu tvertnēm
pietiekamā daudzumā;
24.2.saskaņot ar nekustamā īpašuma īpašnieku, tiesisko valdītāju vai apsaimniekotāju
atkritumu tvertņu novietošanas vietas;
24.3.nodrošināt atkritumu regulāru izvešanu no atkritumu tvertņu laukumiem saskaņā ar
iepriekš saskaņotu atkritumu izvešanas grafiku;
24.4.uzkopt atkritumu savākšanas vietas pēc atkritumu izvešanas, ja savākšanas vietas
piegružotas atkritumu apsaimniekotāja darbības rezultātā;
24.5.uzstādīt, labot vai nomainīt atkritumu tvertnes, ja minētās tvertnes nav citas personas
īpašums;
24.6.sadarbojoties ar pašvaldību, veikt iedzīvotāju apmācību un izplatīt informatīvos
materiālus par atkritumu apsaimniekošanu;
24.7.noteikt kārtību, kādā no atkritumu ražotājiem tiks savākti lielgabarīta atkritumi, tā,
lai šie atkritumi publiskās vietās un atklātās teritorijās līdz aizvešanai neatrastos
ilgāk par 24 (divdesmit četrām) stundām;
24.8.marķēt atkritumu tvertnes, norādot atkritumu apsaimniekotāja nosaukumu;
24.9.saskaņot atkritumu tvertņu dizainu ar pašvaldību;
24.10. veikt apsaimniekoto atkritumu daudzuma uzskaiti pa veidiem un to daudzumu;
24.11. iesniegt pašvaldībā pārskatu par savāktajiem atkritumu veidiem un to daudzumu
reizi pusgadā līdz nākamā mēneša 10.datumam;
24.12. nogādāt savāktos atkritumus ar šim nolūkam paredzētiem specializētiem
transportlīdzekļiem uz atkritumu šķirošanas, pārstrādes vai apglabāšanas vietām
atbilstoši noslēgtajam līgumam ar pašvaldību.
24.13. izbūvēt un labiekārtot atkritumu šķirošanas laukumus un dalītas atkritumu
vākšanas punktus.
V. Prasības sadzīves atkritumu dalītai vākšanai un šķirošanai
25. Babītes novada administratīvās teritorijas daļās, kur atkritumi tiek savākti dalīti, atkritumu
radītājiem jāšķiro atkritumus un jānovieto tos speciāli apzīmētās atkritumu tvertnēs.
26. Pašvaldībai, sadarbojoties ar atkritumu apsaimniekotājiem, savlaicīgi jāziņo atkritumu
radītājiem par jaunu šķiroto atkritumu savākšanas vietu ierīkošanu, kā arī jāinformē par
attiecīgo tvertņu krāsojumu vai apzīmējumu.
27. Dalīto atkritumu vākšanas punktu apsaimniekotājs nodrošina regulāru atkritumu izvešanu
tad, kad tvertnes ir piepildītas, saglabājot tīrību (5m zonā apkārt dalīto atkritumu vākšanas
punktam) un nodrošināt uz zemes nokritušo atkritumu savākšanu tvertņu iztukšošanas laikā.
28. Atkritumu apsaimniekotājam jānogādā sašķirotos atkritumus attiecīgo atkritumu veidu
otrreizējās pārstrādes vai realizācijas uzņēmumiem.
29. Atkritumu apsaimniekotājam uz šķiroto atkritumu tvertnēm vai laukumos jānodrošina šāda
informācija:
29.1.šķiroto atkritumu veids;
29.2.atkritumu apsaimniekotāja kontaktinformācija (firmas nosaukumu, tālruņa numuru).
VI. Prasības sadzīvē radušos bīstamo atkritumu apsaimniekošanai
30. Pirms atkritumu nodošanas atkritumu apsaimniekotājam atkritumu radītājam:
30.1.jāatdala bīstamos atkritumus no cita veida atkritumiem;
30.2.bīstamos atkritumus jāuzglabā tā, lai tie neapdraudētu cilvēku dzīvību, veselību un
vidi, kā arī personu mantu.

31. Bīstamo atkritumu radītājam jānogādā bīstamie atkritumi speciāli aprīkotās bīstamo
atkritumu savākšana vietās vai jāslēdz līgums par bīstamo atkritumu apsaimniekošanu ar
atkritumu apsaimniekotāju, kurš normatīvos aktos noteiktajā kārtībā veic bīstamo atkritumu
apsaimniekošanu.
VII. Novada teritorijā noteiktie aizliegumi
32. Novada teritorijā aizliegts:
32.1.nomest vai novietot atkritumus tam neparedzētās vietās;
32.2.ievietot atkritumu tvertnēs kvēlojošus, degošus, ugunsnedrošus un eksplozīvus
priekšmetus, šķidrus, infekcijas slimības izraisošus un cilvēku veselībai un dzīvībai
bīstamus atkritumus;
32.3.cieši sablīvēt, iesaldēt vai dedzināt atkritumus atkritumu tvertnēs;
32.4.novietot būvniecības atkritumus ārpus būvniecības teritorijas;
32.5.jebkādā veidā bojāt vai iznīcināt atkritumu tvertnes;
32.6.ievietot nešķirotus atkritumus dalīto atkritumu tvertnēs;
32.7.dedzināt atkritumus, izņemot koku ciršanas atliekas.
32.8.novietot atkritumus blakus vai uz atkritumu tvertnēm, kā arī veidot atkritumu
papildapjomu virs tvertņu malām, izņemot gadījumus, ja par to ir panākta
vienošanās ar atkritumu apsaimniekotāju. (papildināts 23.11.2016., protokols
Nr.15,20.§).
32.9.ievietot atkritumus citu personu lietojumā esošās atkritumu urnās vai konteineros,
izņemot publiskai lietošanai paredzētos konteineros šķirojamiem atkritumiem.
(papildināts 23.11.2016., protokols Nr.15,20.§.).
33. Babītes novadā, izņemot Silarāju, Veldres, Pureņu, Pieneņu, Mētru, Papardes, Brūklenāju,
Putnu, Cīruļu, Bezdelīgu, Spāru, Sloku, Mežaparka, Zaļās, Baltās, Zilās, Jaunās, Ledus,
Hokeja, Parka, Jūras, Golfa, Salienas, Lielupes, Bulduru, Kolkas, Liedaga, Vaivaru,
Dzintaru, Turaidas, Bieriņu un Rūmenes ielām piegulošajos īpašumos, pieļaujama lapu,
nopļautas zāles un citu augu atlieku dedzināšana ugunskuros, ja tā nerada draudus
cilvēku dzīvībai un veselībai, videi, kā arī personu mantai. (grozīts 23.11.2016., protokols
Nr.15,20.§.).
VIII. Maksa par atkritumu apsaimniekošanu
34. Ikviena atkritumu radītāja pienākums ir samaksāt par atkritumu apsaimniekošanu.
35. Maksu par atkritumu (tai skaitā lielgabarīta, ražošanas, būvniecības atkritumu, koku zaru,
lapu, zāles) apsaimniekošanu atkritumu radītājiem nosaka pašvaldība, saskaņā ar līgumu,
kas noslēgts starp pašvaldību un atkritumu apsaimniekotāju, kuru atbilstoši šo noteikumu
5.punktam izvēlējusies pašvaldība. Maksu, atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likuma
39.panta pirmās daļas nosacījumiem, veido maksa par sadzīves atkritumu savākšanu,
pārvadāšanu, pārkraušanu, uzglabāšanu, dalītās atkritumu savākšanas, šķirošanas un
pārkraušanas infrastruktūras objektu uzturēšanu atbilstoši līgumam, kuru noslēgusi
pašvaldība, sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprinātais tarifs par sadzīves atkritumu
apglabāšanu atkritumu poligonos un izgāztuvēs, dabas resursu nodoklis par atkritumu
apglabāšanu normatīvajos aktos noteiktajā apmērā.
IX. Atbildība par noteikumu neievērošanu
36. Sūdzības, iesniegumi un priekšlikumi par atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu kvalitāti
iesniedzami pakalpojumu sniedzējam (atkritumu apsaimniekotājam). Ja atkritumu
apsaimniekotājs nenovērš sūdzībās minēto, tad atkārtota sūdzība iesniedzama pašvaldībā.

37. Sūdzības, iesniegumi un priekšlikumi par šo noteikumu neievērošanu iesniedzami
pašvaldībā.
38. Par šo noteikumu pārkāpumiem vainīgās personas saucamas pie administratīvās atbildības
Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa noteiktajā kārtībā un apmērā.
39. Sastādīt administratīvā pārkāpuma protokolu par šo noteikumu pārkāpšanu ir tiesīgi:
39.1. sabiedriskās kārtības sargi;
39.2. Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes inspektori.
40. Lietas par šo noteikumu pārkāpumiem izskata administratīvo tiesību normatīvajos aktos
noteiktajā kārtībā.
41. Administratīvais sods par šo noteikumu neievērošanu neatbrīvo pārkāpēju no pienākuma
novērst pārkāpumu un atlīdzināt materiālos zaudējumus.
X. Noslēgums
42. Šie saistošie noteikumi stājās spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas vietējā laikrakstā.

Pašvaldības domes priekšsēdētājs

Andrejs Ence

