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SAISTOŠIE NOTEIKUMI 
Inčukalnā 

 
2015.gada 18.februārī                           Nr. 2/2015 

 
Par atkritumu apsaimniekošanu Inčukalna novadā 

Precizētā redakcija apstiprināta ar 2015.gada 20.maija Inčukalna novada domes lēmumu 
Nr.10-37.§. un 2015.gada 16.septembra Inčukalna novada domes lēmumu Nr.16-28.§. 

 
Izdoti saskaņā ar  

likuma „Par pašvaldībām”15.panta  
pirmās  daļas 2.punktu, 

43.panta pirmās daļas 13.punktu, 43.panta trešo daļu, 
Atkritumu apsaimniekošanas likuma 

8.panta pirmās daļas 3.punktu, 
39.panta pirmo daļu 

 
1. Vispārīgie jautājumi 

 
1. Saistošie noteikumi nosaka sadzīves atkritumu (turpmāk tekstā- atkritumu), tai skaitā 
sadzīvē radušos bīstamo atkritumu un decentralizēto kanalizācijas sistēmu šķidro sadzīves 
atkritumu apsaimniekošanas kārtību Inčukalna novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, 
atkritumu radītāju, valdītāju un apsaimniekotāju pienākumus, atkritumu apsaimniekošanas 
maksas noteikšanas kārtību, kā arī atbildību par noteikumu neievērošanu. 

2. Noteikumu mērķis ir: 
2.1. nodrošināt pašvaldības autonomās funkcijas – atkritumu savākšanas un 

izvešanas organizēšana un kontrole, izpildi; 
2.2. uzlabot atkritumu apsaimniekošanas sistēmu un kārtību, lai samazinātu 

apglabājamo atkritumu daudzumu; 
2.3. novērst vides piesārņojumu, uzturēt higiēnisku un cilvēka veselībai nekaitīgu 

vidi. 
3. Saistošie noteikumi ir saistoši visam fiziskajām un juridiskajām personām 

Inčukalna novada administratīvajā teritorijā. 
4. Inčukalna novada administratīvā teritorija ir vienota nedalāma atkritumu 

apsaimniekošanas zona. 
5. Atsevišķu atkritumu apsaimniekošanas zona – valsts autoceļi A2 un A3, kas 

šķērso Inčukalna novada administratīvo teritoriju. Autoceļu pārvaldītājs ir Valsts akciju 
sabiedrība „Latvijas Valsts ceļi”. 

6. Saistošajos noteikumos lietotie termini atbilst terminiem, kuri noteikti 
normatīvajos aktos atkritumu apsaimniekošanas jomā: 

http://priede.bf.lu.lv/scripts/atteli/albums.cgi?d=karogi&f=7&s=mazie&k=pilsetas/
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6.1. Decentralizētā kanalizācijas sistēma – speciāli izbūvēta, videi droša jebkura 
veida konteiners, baseins vai cits mākslīgi izveidots rezervuārs, kas nodrošina, ka 
nekustamajā īpašumā radītie decentralizētās kanalizācijas sistēmas šķidrie sadzīves atkritumi 
tiek savākti un uzkrāti decentralizētā kanalizācijas sistēmā; 

6.2. Decentralizētās kanalizācijas sistēmas šķidrie atkritumi – mājsaimniecībā, 
tirdzniecībā, pakalpojumu sniegšanas procesā vai citur radušies atkritumi, kas ir 
decentralizētās kanalizācijas sistēmas šķidrie sadzīves atkritumi šķidrā agregātstāvoklī; 

6.3. Atkritumu apsaimniekotājs – komersants, kurš ir saņēmis attiecīgu atļauju 
atkritumu apsaimniekošanai Atkritumu apsaimniekošanas likumā noteiktajā kārtībā (tai skaitā 
savākšanai, pārvadāšanai, arī sadzīves bīstamo atkritumu apsaimniekošanai un pārvadāšanai) 
un ar kuru Inčukalna novada Dome (turpmāk tekstā -  pašvaldība) ir noslēgusi līgumu, kas 
paredz atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšanu Inčukalna novada 
administratīvajā teritorijā; 

6.4. Decentralizētās kanalizācijas sistēmas šķidro atkritumu apsaimniekotājs - 
komersants, kuram ir specializēts transports un noslēgts līgums ar notekūdeņu attīrīšanas 
iekārtu apsaimniekotāju par decentralizētās kanalizācijas sistēmas šķidro atkritumu 
pieņemšanu; 

6.5. Šķiroto atkritumu savākšanas laukums - speciali aprīkota norobežota vieta, 
kur konteineros savāc un uzglabā dažādu veidu atkritumus pirms to apglabāšanas vai 
pārstrādes atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajā, prasībām; 

6.6. Atkritumu šķirošanas un pārkraušanas stacija - speciāli aprīkota vieta 
dalīti savākto atkritumu pāršķirošanai, kas atbilst normatīvajos aktos noteiktajiem vides 
aizsardzības prasībām un atbilst teritorijas plānojumam; 

6.7. Atkritumu konteineru vieta (novietne) ir atkritumu radītāja vai valdītāja 
iekārtota vieta konteineru novietošanai, kuras vienkāršotais projekts ir saskaņojams 
pašvaldībā, ja  novietni izmanto vairāk nekā viena vienģimeņu māja. 

 
2. Atkritumu savākšanas kārtība 

 
7. Inčukalna novadā sadzīves atkritumu apsaimniekošana notiek izmantojot 

dažāda tilpuma sadzīves atkritumu savākšanas konteinerus, kas ir piesaistīti atkritumu radītāja 
vai valdītāja īpašumā, valdījumā vai lietošanā esošam nekustamajam īpašumam tajā radīto 
atkritumu savākšanai un uzglabāšanai līdz nodošanai atkritumu apsaimniekotājam: 

7.1. nešķiroto atkritumu konteineru atrašanās vietu un izvešanu regulē atkritumu 
radītāja vai  valdītāja noslēgtais līgums ar atkritumu apsaimniekotāju; 

7.2. atkritumu radītājam vai valdītājam patstāvīgi veicot dalītu sadzīves atkritumu 
savākšanu un nogādāšanu atkritumu dalītās atkritumu apsaimniekošanas punktos un/vai 
šķiroto atkritumu apsaimniekošanas laukumos;  

7.3. atkritumu radītājam vai valdītajam, organizējot specifisku atkritumu (ēku 
nojaukšanas rezultātā radušos atkritumu, lielgabarīta, bīstamo, bioloģiski noārdāmo, 
elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu, dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu un 
atvasinātu produktu, kuri nav paredzēti cilvēku patēriņam, u.c.) savākšanu, patstāvīgi 
noslēdzot līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju, kuram ir atkritumu apsaimniekošanas atļauja 
par šo atkritumu savākšanu un nogādāšanu uz specializētām uzglabāšanas vai pārstrādes 
vietām vai patstāvīgi nogādājot šos atkritumus uz īpaši šim nolūkam paredzētās vietās. 
Specifisko atkritumu savākšanas līgums nav obligāti slēdzams ar pašvaldības izraudzīto 
sadzīves atkritumu apsaimniekotāju. 

7.4. atkritumu radītājs vai valdītājs, organizē decentralizētās kanalizācijas sistēmas 
šķidro sadzīves atkritumu savākšanu, uzkrājot tos hidroizolētā, atbilstoši būvnormatīviem 
izbūvētā decentralizētā kanalizācijas sistēmā un nodrošina tas regulāru iztukšošanu, patstāvīgi 
noslēdzot līgumu, kurā norāda decentralizētās kanalizācijas sistēmas tilpumu, ar pakalpojuma 
sniedzēju, kas saņēmis atbilstošu atļauju par šo atkritumu pārvadāšanu; 
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7.5. vasarnīcu, vasaras mītņu (tai skaitā dārzkopības biedrību teritorijā esošo 
vasarnīcu vai vasaras mītņu) vai citu īslaicīgās apmešanās ēku īpašnieki, valdītāji, lietotāji vai 
viņu pilnvarotas personas, ērtākai nešķiroto atkritumu savākšanai, ievērojot normatīvos aktus 
par atkritumu apsaimniekošanu un saskaņojot ar Inčukalna novada Būvvaldi, izveido 
nešķiroto atkritumu konteineru savākšanas vietu, noslēdzot savstarpēju līgumu par šīs vietas 
uzturēšanu.   

Savstarpēju līgumu par nešķiroto atkritumu konteineru savākšanas vietas uzturēšanu 
slēdz  vasarnīcu, vasaras mītņu (tai skaitā dārzkopības biedrību teritorijā esošo vasarnīcu vai 
vasaras mītņu) vai citu īslaicīgās apmešanās ēku īpašnieki, valdītāji, lietotāji vai viņu 
pilnvarotas personas. 

 Šī apakšpunkta izpilde neatbrīvo atkritumu radītājus vai valdītājus no līguma 
slēgšanas ar atkritumu apsaimniekotāju. 

8.     Noteikumu 7.2 apakšpunkta izpildes nodrošināšanai, šķiroto atkritumu 
apsaimniekošanas laukumus un atkritumu  šķirošanas un pārkraušanas stacijas izveido 
atkritumu apsaimniekotājs pašvaldības saskaņotajās vietās saskaņā ar Inčukalna novada 
teritorijas plānojumu un teritorijas izmantošanas un apbūves  noteikumiem. 

9. Noteikumu 7.3 apakšpunkta izpildes nodrošināšanai atkritumu apsaimniekotājs 
organizē regulāru lielgabarīta sadzīves atkritumu un bioloģiski noārdāmo atkritumu savākšanu 
no mājsaimniecībām, nosakot savākšanas laiku un vietu. 
 

3. Atkritumu radītāja un valdītāja pienākumi 
 

10. Atkritumu radītājam un valdītājam ir jāiekļaujas pašvaldības organizētajā 
atkritumu apsaimniekošanas sistēmā, noslēdzot līgumu ar pašvaldības izraudzīto Atkritumu 
apsaimniekotāju par regulāru atkritumu savākšanu un maksājot par atkritumu 
apsaimniekošanu. 

11. Papildus atkritumu apsaimniekošanas nozari reglamentējošajos normatīvajos 
aktos noteiktajam, ikviena atkritumu radītāja un valdītāja pienākums ir: 

11.1. savākt radītos sadzīves atkritumus un nogādāt tos speciāli aprīkotās atkritumu 
apsaimniekošanas vietās, kas noteiktas un ierīkotas atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām 
prasībām; 

11.2. nodrošināt radīto sadzīves atkritumu dalītu šķirošanu un savākšanu atbilstoši 
pašvaldības un atkritumu apsaimniekotāja noteiktajai kārtībai; 

11.3. nodrošināt, ka nešķirotie sadzīves atkritumi pirms to nodošanas atkritumu 
apsaimniekotajam (ievietošanai atkritumu konteneros) ir iesaiņoti atkritumu maisos un 
atkritumu maisi ir aizsieti. Asie priekšmeti ir iesaiņojami tā, lai izvairītos no iespējamā 
kaitējuma cilvēku veselībai, ka arī atkritumu savākšanas, pārvadāšanas un šķirošanas iekārtu 
bojājumiem; 

11.4. uzturēt atkritumu konteinerus tīrus un lietošanas kārtībā; 
11.5. nepieļaut radīto atkritumu ilgstošu uzkrāšanos atkritumu konteinerā atkritumu 

radītāja vai valdītāja īpašumā vai valdījumā esošajā nekustamajā īpašumā, nodrošināt to 
regulāru savākšanu un nodošanu atkritumu apsaimniekotājam, tajā skaitā decentralizēto 
kanalizācijas sistēmu šķidro sadzīves atkritumu iztukšošanu, ņemot vērā radīto atkritumu 
apjomu un decentralizēto kanalizācijas sistēmu tilpumu; 

11.6. nepieļaut ražošanas, bīstamo, būvniecībā radušos atkritumu un citu specifisko 
atkritumu  sajaukšanos ar sadzīves atkritumiem un nodrošināt to atsevišķu savākšanu speciāli 
konkrētam atkritumu veidam paredzētā kārtībā; 

11.7. nepieļaut atkritumu savākšanas pārvadāšanas traucējumus: 
11.7.1.  uzturēt tīrībā un kārtībā atkritumu apsaimniekošanas vietas,  
11.7.2. neradīt šķēršļus konteineru izvešanai atbilstoši līgumā noteiktajam grafikam,  
11.7.3. nodrošināt atkritumu apsaimniekotāja personāla iekļūšanu iežogotā un/vai 

apsargātā teritorijā, lai izvestu atkritumus vai izvešanas brīdī nodrošināt konteineru 
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izstumšanu ārpus nožogojuma, ka arī veicot citas darbības, kas nepieciešamas netraucētai 
atkritumu apsaimniekošanai. 

12. Nekustamā īpašuma īpašniekam, lietotājam, valdītājam vai pārvaldniekam ir 
jānoslēdz līgums ar atkritumu apsaimniekotāju par Atkritumu apsaimniekošanu: 

12.1. individuālo māju īpašniekiem, valdītājiem, lietotājiem – līgums ar Atkritumu 
apsaimniekotāju jāslēdz par regulāru Atkritumu savākšanu konteineros, kuru izvešanas 
biežumu regulē šo saistošo noteikumu 15.punkts. Līgums jānoslēdz viena mēneša laikā no 
nekustamā īpašuma īpašumtiesību vai lietošanas tiesību iegūšanas brīža par katru īpašumā vai 
valdījumā esošo nekustamo īpašumu – ēku; 

12.2. daudzdzīvokļu dzīvojamo māju īpašniekiem vai pārvaldniekam – līgums ar 
Atkritumu apsaimniekotāju dzīvokļu īpašnieku vārdā jāslēdz par Atkritumu apsaimniekošanas 
pakalpojuma organizēšanu, nodrošinot: 

12.2.1. vienai daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai vai māju grupai Atkritumu konteineru 
novietošanas vietu, lai tā netraucētu specializēto transportlīdzekļu ērtu piebraukšanu pie 
konteineriem; 

12.2.2. atkritumu savākšanai nepieciešamo konteineru skaitu un tilpumu; 
12.2.3. Atkritumu konteineru tīrību un to uzturēšanu lietošanas kārtībā; 
12.2.4. tīrību un kārtību Atkritumu konteineru novietošanas vietās; 
12.2.5. ar Atkritumu apsaimniekošanu saistīto izmaksu segšanu par daudzdzīvokļu 

dzīvojamo māju kopumā, ja daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieki par to 
savstarpēji vienojas atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam; 

12.2.6. informācijas par iedzīvotāju skaitu, kas dzīvo attiecīgajā nekustamajā īpašumā, 
ka arī par komersantiem un citām personām, kas veic saimniecisko darbību attiecīgajā 
nekustamajā īpašumā sniegšanu Atkritumu apsaimniekotajam, ja šāda informācija ir mājas  
pārvaldnieka rīcībā; 

12.3. neapbūvētas zemes īpašniekam – jānodrošina šo noteikumu 11.5.apakšpunkta 
izpilde; 

12.4. vasarnīcu, dārzu māju (tai skaitā dārzkopības biedrības teritorijā esošās 
vasarnīcas vai dārza mājas) vai citu īslaicīgo/sezonālo apmešanās ēku īpašniekiem, 
valdītājiem, lietotājiem vai viņu pilnvarotajām personām – līgums par regulāru Atkritumu 
savākšanu ar Atkritumu apsaimniekotāju jāslēdz par laika periodu no 1.aprīļa līdz 1.oktobrim. 

13. Pienākums slēgt līgumu par Atkritumu apsaimniekošanu rodas ar nekustamā 
īpašuma īpašumtiesību vai lietošanas tiesību iegūšanas brīdi un šis pienākums izbeidzas ar 
minēto tiesību izbeigšanās brīdi. 

14. Slēdzot īres vai nomas līgumus ar īrniekiem vai nomniekiem, līgumos paredzēt 
maksu par atkritumu savākšanu un izvešanu saskaņā ar apstiprināto maksu par atkritumu 
apsaimniekošanas pakalpojumiem. 

15. Sadzīves atkritumu minimālais izvešanas biežums: 
15.1. apdzīvotās daudzdzīvokļu mājās – vismaz 2 (divas) reizes mēnesī; 
15.2. apdzīvotās vienģimeņu, divģimeņu un rindu dzīvojamās mājās – vismaz 1 

(vienu) reizi mēnesī; 
15.3. nekustamajos īpašumos, kuros tiek veikta saimnieciskā vai komercdarbība, ja 

tā ir saistīta ar viesnīcu, restorānu, sabiedriskās ēdināšanas iestāžu un mazumtirdzniecības 
objektu pārtikas un virtuves atkritumu un citu tiem pielīdzināmo pārtikas ražošanas atkritumu 
radīšanu – vismaz 2 (divas) reizes nedēļā: 

15.4. īslaicīgas apmešanās ēkās (t.sk. vasarnīcas, vasaras mītnēs) – 1 (vienu) reizi 
mēnesī 12.4.apakšpunktā norādītajā periodā. Slēdzot atkritumu apsaimniekošanas līgumu, 
atkritumu izvešanas biežumu var noteikt retāk kā vienu reizi mēnesī.  

16. Komersants, kurš savas saimnieciskās darbības rezultātā kļūst par atkritumu 
radītāju vai valdītāju, pirms komercdarbības uzsākšanas noslēdz līgumu ar atkritumu 
apsaimniekotāju par regulāru atkritumu savākšanu un pārvadāšanu. 
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17. Atkritumu radītājiem un valdītājiem atļauts kompostēt bioloģiski noārdāmos 
atkritumus sava īpašuma teritorijā, ja tas nerada draudus cilvēka dzīvībai, veselībai, videi, kā 
arī trešo personu mantai. 

18. Publiski pieejamu objektu (iestāžu, atpūtas, tirdzniecības un sabiedrisko 
pakalpojumu vietu) īpašnieks, valdītājs vai lietotājs papildus tā darbības rezultātā radīto 
atkritumu savākšanas konteineriem nodrošina sīko sadzīves atkritumu savākšanas konteineru 
izvietošanu pie sabiedrisko ēku ieejām un ēku publiskajās tualetēs, kā arī objektam 
pieguļošajā teritorijā (autostāvvietas, degvielas uzpildes stacijas, bērnu spēļu laukumos un 
citur) un nodrošina to pastāvīgu iztukšošanu. 

19. Atkritumu konteneru novietošanu un atkritumu izvešanu pašvaldības 
piederošās vai valdījumā esošās vietās (publiskas lietas), kuras kalpo sabiedrības kopējo 
vajadzību un interešu nodrošināšanai) –  parkos, skvēros, bērnu laukumos, stadionos, 
laukumos, brīvdabas estrādēs un citur, nodrošina pašvaldība vai publiskas lietas 
lietotājs/pārvaldnieks. 

20. Nekustamā īpašuma īpašniekam ir pienākums pēc pašvaldības vai atkritumu 
apsaimniekotāja pieprasījuma sniegt informāciju par personām, kas lieto viņa nekustamo 
īpašumu, tajā skaitā norādīt nekustamā īpašuma izmantošanas veidu (mājsaimniecību skaitu, 
saimnieciskās vai komerciālās darbības veidu). 

21. Par daudzdzīvokļu dzīvojamajā mājā radīto sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanu ir atbildīga dzīvokļu īpašnieku kopība vai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas 
pārvaldnieks, kas organizē vienota līguma ar apsaimniekotāju noslēgšanu par minētajā 
daudzdzīvokļu mājā radīto sadzīves atkritumu apsaimniekošanu. Savu atbildību dzīvokļu 
īpašnieku kopība ir tiesīga nodot daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pārvaldniekam uz 
savstarpēji noslēgta līguma pamata. 

Ja daudzdzīvokļu mājai nav dzīvokļu īpašnieku kopības vai daudzdzīvokļu dzīvojamās 
mājas pārvaldnieks, tad par radīto sadzīves atkritumu apsaimniekošanu ir atbildīgs dzīvokļa 
īpašnieks, kurš slēdz līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju par radīto sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanu. 
 

4. Atkritumu apsaimniekotāja pienākumi un tiesības 
 

22. Atkritumu apsaimniekotājs veic atkritumu apsaimniekošanu, tai skaitā sadzīves 
bīstamo atkritumu, Inčukalna novada administratīvajā teritorijā saskaņā ar normatīvajiem 
aktiem atkritumu apsaimniekošanas jomā un noslēgto līgumu starp pašvaldību un atkritumu 
apsaimniekotāju. 

23.  Atkritumu apsaimniekotājam ir pienākums: 
23.1. 3 (trīs) mēnešu laikā pēc līguma noslēgšanas ar pašvaldību noslēgt līgumus ar 

pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajiem atkritumu radītājiem un valdītājiem par 
sadzīves atkritumu apsaimniekošanu piemērojot līguma termiņu, kas nav garāks par līguma 
termiņu, kas noslēgts starp atkritumu apsaimniekotāju un pašvaldību; 

23.2. veikt regulāru pašvaldības administratīvajā teritorijā radīto sadzīves atkritumu 
izvešanu no konteineriem, atkritumu dalītās apsaimniekošanas vietām, laukumiem un 
pārkraušanas un šķirošanas stacijas un citām atkritumu savākšanai paredzētām vietām 
atbilstoši normatīvo aktu prasībām un ar pašvaldību un atkritumu radītāju vai valdītāju 
noslēgto līgumu noteikumiem; 

23.3. vadoties no normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un noslēgtā līguma starp 
pašvaldību un atkritumu apsaimniekotāju, nodrošināt dalītu atkritumu vākšanu, nodrošinot 
Atkritumu apsaimniekošanas likumā un tam pakārtotajos normatīvajos aktos, valsts un 
Pierīgas reģionālajā atkritumu apsaimniekošanas plānā noteikto prasību attiecībā uz dalīto 
atkritumu vākšanu izpildi; 

23.4. slēgt līgumus ar publisko pasākumu organizētājiem par publisko pasākumu 
laikā radušos atkritumu apsaimniekošanu; 
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23.5. sadarbībā ar pašvaldību vismaz reizi gada nodrošināt lielgabarīta atkritumu 
savākšanu no iedzīvotājiem iepriekš paziņotā dienā. Pakalpojumu izmaksas pēc savstarpējas 
vienošanās sedz Inčukalna novada dome sadarbībā ar apsaimniekotāju; 

23.6. nodrošināt to atkritumu apsaimniekotāja rīcībā nonākušo atkritumu veidu, kuru 
apsaimniekošanai apsaimniekotājam nav atļaujas, nodošanu uz savstarpēji noslēgta līguma 
pamata apsaimniekotajam, kuram ir šāda atļauja; 

23.7. atkritumu apsaimniekošanā izmantot specializētus transportlīdzekļus, iekārtas 
un ierīces, kas nerada apdraudējumu cilvēku dzīvībai, veselībai, videi, nepārsniedz pieļaujamo 
trokšņa līmeni, kā arī ievērot pašvaldības noteiktās prasības kvalitatīva pakalpojuma 
nodrošināšanai; 

23.8. piedāvāt atkritumu ārpuskārtas izvešanas pakalpojumu; 
23.9. pietiekamā daudzumā nodrošināt ar atkritumu konteineriem visus atkritumu 

radītājus vai valdītājus, nolietošanās rezultātā tos labot vai nomainīt; 
23.10. uzkopt atkritumu apsaimniekošanas vietas pēc atkritumu izvešanas, ja 

savākšanas vietas piegružotas atkritumu apsaimniekotāja darbības rezultātā; 
23.11. atkritumu konteineru novietošanas vietas saskaņot ar nekustamā īpašuma 

īpašnieku, lietotāju, valdītāju vai pārvaldnieku; 
23.12. marķēt atkritumu konteinerus, norādot sadzīves apsaimniekotāja nosaukumu 

un kontaktinformāciju; 
23.13. pēc atkritumu radītāju vai valdītāju pieprasījuma nodrošināt atkritumu 

konteineru mazgāšanu saskaņā ar atkritumu apsaimniekotāja noteikto izcenojumu; 
23.14. ziņot pašvaldībai par atkritumu radītāju un valdītāju administratīvajiem 

pārkāpumiem šo noteikumu neievērošanas gadījumā; 
23.15. nodrošināt pašvaldību ar pašvaldības pieprasīto informāciju atkritumu 

apsaimniekošanas rezultatīvo radītāju aprēķinam, ka arī citu informāciju, kas nepieciešama 
pašvaldībai tās funkciju izpildei un ir apsaimniekotāja rīcībā; 

23.16. motivēt un iesaistīt sabiedrību videi draudzīgā atkritumu apsaimniekošanā, 
rīkojot akcijas un pasākumus ar mērķi popularizēt dalīto atkritumu vākšanu, izplatot 
informatīvos materiālus; 

23.17. 3 (trīs) mēnešus iepriekš informēt atkritumu radītājus un valdītājus par 
izmaiņām atkritumu apsaimniekošanas jautājumos un kārtībā. 

24. Sadzīves atkritumi pāriet atkritumu apsaimniekotāja īpašumā ar to nodošanas 
brīdi (izvešanu no atkrituma radītāja vai valdītāja atkritumu konteineriem, ievietošanu dalīto 
atkritumu apsaimniekošanas punktā vai laukumu konteinerā vai atkritumu apsaimniekotāja 
transporta līdzeklī u.tml.) 
 

5. Prasības sadzīves atkritumu dalītai vākšanai un šķirošanai 
 

25. Sadzīves atkritumu radītāji un valdītāji patstāvīgi šķiro radītos sadzīves 
atkritumus, nogādā šķirotos atkritumus uz pašvaldības noteiktām sadzīves atkritumu 
apsaimniekotāja izveidotajām dalīti savākto atkritumu apsaimniekošanas vietām, laukumiem 
vai pārkraušanas un šķirošanas staciju, ievietojot tos atbilstošam atkritumu veidam paredzētos 
(marķētos) konteineros (atsevišķi papīra/kartona, metāla, plastmasas un stikla frakcijām), vai 
iesaistās atkritumu apsaimniekotāja un pašvaldības rīkotās akcijās. 

26. Dalītie sadzīves atkritumi (papīrs, metāls, stikls, plastmasa), bioloģiski 
noārdāmie atkritumi, kā arī sadzīvē radušies bīstamie atkritumi un videi kaitīgas preces ir 
savācami un uzkrājami sašķiroti, izmantojot atbilstoša marķējuma atkritumu konteinerus. 
Šķirošana veicama atbilstoši prasībām, ko dalīti vācamajiem atkritumiem noteicis atkritumu 
apsaimniekotājs. Šķirotajam papīram, ko savāc speciālās papīram paredzētos konteineros, 
jābūt tīram, stikla un plastmasas iepakojumam jābūt tīram, bez iepriekšējā pildījuma atliekām. 

27. Dalīti savākto sadzīves atkritumu pieņemšanu no atkritumu radītājiem un 
valdītājiem atkritumu apsaimniekotājs nodrošina bez maksas. 
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28. Atkritumu apsaimniekotājam visā novadā uz šķiroto atkritumu konteineriem 
jānodrošina šāda informācija: 

28.1. šķiroto atkritumu veids; 
28.2. atkritumu apsaimniekotāja kontaktinformācija (firmas nosaukumu, tālruņa 

numuru). 
29. Atkritumu apsaimniekotājs šķiroto atkritumu savākšanas laukumā nodrošina 

šādu informāciju: 
29.1. šķiroto atkritumu apsaimniekošanas laukuma īpašnieks; 
29.2. atkritumu laukuma apsaimniekotājs un atbildīgās personas kontaktinformācija; 
29.3. pieņemto atkritumu veidi; 
29.4. laukuma darba laiks. 
30. Atkritumu apsaimniekotājs atkritumu šķirošanas un pārkraušanas stacijā 

nodrošina šādu informāciju: 
30.1. atkritumu šķirošanas un pārkraušanas stacijas īpašnieks; 
30.2. atkritumu šķirošanas un pārkraušanas stacijas apsaimniekotājs un atbildīgās 

personas kontaktinformācija; 
30.3.  atkritumu veidi, kurus pieņem atkritumu šķirošanas un pārkraušanas stacijā; 
30.4. atkritumu šķirošanas un pārkraušanas stacijas darba laiks. 
31. Atkritumu radītājiem un valdītājiem, kas nodarbojas ar lauksaimnieciskās 

(pārtikas) produkcijas ražošanu vai apstrādi, pārtikas preču tirdzniecību, sabiedrisko 
ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu, ir pienākums dalīti vākt bioloģiski noārdāmos atkritumus, 
kas rodas to saimnieciskās darbības rezultātā un noslēgt līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju 
par šo atkritumu izvešanu, ievērojot atkritumu apsaimniekotāja noteiktās prasības attiecībā uz 
šo atkritumu apsaimniekošanu. Bioloģiski noārdāmo atkritumu uzkrāšana veicama tā, lai 
nodrošinātu attiecīgā konteinera nepieejamību trešajām personām. 

32. Atkritumu apsaimniekotājs nodrošina savlaicīgu informāciju par dalīti savākto 
atkritumu nodošanas kārtību publicēšanu savā interneta mājas lapā un nosūtot šo informāciju 
pašvaldībai publicēšanai pašvaldības mājas lapā un vietējā laikrakstā, kā arī savlaicīgi informē 
atkritumu radītājus un valdītājus par jaunu šķiroto atkritumu savākšanas veida ieviešanu un 
dalīto atkritumu savākšanas punktu un laukumu atrašanās vietām. 

33. Atkritumu apsaimniekotājs organizē dalīto savākto atkritumu reģenerāciju, pēc 
iespējas samazinot sadzīves atkritumu daudzumu apglabāšanas poligonā. 
 

6. Sadzīves bīstamo atkritumu apsaimniekošana 
 

34. Par sadzīves bīstamo atkritumu apsaimniekošanu atbild attiecīgo atkritumu 
radītājs un valdītājs. 

35. Sadzīvē radīto bīstamo atkritumu radītājs vai valdītājs: 
35.1. atdala bīstamos atkritumus no citu veidu atkritumiem; 
35.2. uzglabā bīstamos atkritumus tā, lai tie neapdraudētu cilvēku dzīvību un 

veselību, vidi, kā arī personu mantu; 
35.3. sedz bīstamo atkritumu apsaimniekošanas izmaksas, ja normatīvajos aktos nav 

paredzēta cita kārtība; 
35.4. nogādā sadzīves bīstamos atkritumus un videi kaitīgās preces speciāli aprīkotās 

bīstamo atkritumu apsaimniekošanas vietās vai slēdz līgumu par sadzīves bīstamo atkritumu 
apsaimniekošanu ar personu, kura veic sadzīves bīstamo atkritumu apsaimniekošanu un ir 
saņēmusi atļauju veikt bīstamo atkritumu apsaimniekošanu. 

36. Atkritumu radītāji no sadzīvē radušiem bīstamiem atkritumiem atbrīvojas: 
36.1. nogādājot uz dalīto atkritumu pieņemšanas laukumiem vai citām speciāli 

ierīkotām vietām; 
36.2. iesaistoties atkritumu apsaimniekotāja un pašvaldības rīkotās akcijās; 
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36.3. slēdzot līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju par atsevišķu sadzīves bīstamo 
atkritumu nodošanu. Atkritumu apsaimniekotājam ir jābūt atbilstošai bīstamo atkritumu 
apsaimniekošanas atļaujai. 

37. Par sadzīves bīstamo atkritumu apsaimniekošanu atbild attiecīgo atkritumu 
radītājs vai valdītājs. 

38. Dalīti tiek savākti šādi sadzīves bīstamo atkritumu veidi: 
38.1. baterijas – dalīto atkritumu pieņemšanas laukumā vai ievietojot publiskajās 

vietās pieejamos konteineros (elektropreču tirgotavas, lielveikalos un citur); 
38.2. medikamenti un to atlikumi – ievietojot publiskās vietās pieejamos, speciāli 

tam paredzētajos konteineros (aptiekās un ārstniecības iestādēs, kurās ir izvietoti attiecīgie 
konteineri); 

39. Par pārējo sadzīves bīstamo atkritumu apsaimniekošanu jāslēdz līgums ar 
atkritumu apsaimniekotāju. 

40. Atkritumu radītājiem aizliegts sajaukt dažāda veida bīstamos atkritumus, ka arī 
sajaukt bīstamos atkritumus ar sadzīves vai ražošanas atkritumiem. Nav pieļaujama sadzīves 
bīstamo atkritumu (elektropreces, riepas, akumulatori un citi bīstamie atkritumi) ievietošanu 
sadzīves atkritumu konteinerā vai novietošana pie tiem. 

41. Atkritumu apsaimniekotājs informē pašvaldību un atkritumu radītājus vai 
valdītājus par 38.punktā minēto sadzīves bīstamo atkritumu savākšanas vietām. 
 

7. Lielgabarīta un būvniecībā radušos atkritumu apsaimniekošana 
 

42. Lielgabarīta un būvniecībā radušies atkritumi jāsavāc atsevišķi no citiem 
sadzīves atkritumiem. 

43. Atkritumu radītājiem un valdītajiem aizliegts ievietot sadzīves atkritumu 
konteineros lielgabarīta un būvniecībā radušos atkritumus, kā arī tos novietot citās neatļautās 
vietās. 

44. Lielgabarīta atkritumu īslaicīga novietošana pie konteineriem vai citur ir 
atļauta tikai ar atkritumu apsaimniekotāju saskaņotā vietā un laikā. 

45. Lielgabarīta un būvniecības atkritumu izvešanai izmanto atkritumu 
apsaimniekotāja piedāvātos pakalpojumus, kuram ir noslēgts līgumu ar pašvaldību par 
sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, vai arī tie patstāvīgi jānogādā uz īpaši iekārtotu 
būvniecībā radušos atkritumu vai lielgabarīta atkritumu savākšanas, pārstrādes vai 
apglabāšanas vietu. 

46. Būvniecībā radušos atkritumus aizliegts novietot ārpus teritorijas, kur notiek 
būvdarbi. Saņemot būvatļauju, jāuzrada līgums ar atkritumu apsaimniekotāju. Nododot 
objektu ekspluatācijā jāuzrada dokuments, kas apliecina atkritumu nodošanu un kurā norādīts 
nododamo atkritumu apjoms. 

47. Lielgabarīta un būvniecībā radušos atkritumu konteineru īpašnieka pienākums 
ir uzturēt tos atbilstošā tehniskā kārtībā. 

48. Iespēju robežās veikt būvniecībā radušos atkritumu šķirošanu atbilstoši 
normatīvajiem aktiem un atkritumu apsaimniekotāja prasībām un ieteikumiem. 
 
8. Decentralizēto kanalizācijas sistēmu šķidro sadzīves atkritumu apsaimniekošana 
 

49. Decentralizēto kanalizācijas sistēmu šķidro sadzīves atkritumu savākšanu to 
radītājs vai valdītājs nodrošina ar decentralizētās kanalizācijas sistēmas vai savu notekūdeņu 
attīrīšanas iekārtu palīdzību. 

50. Decentralizētās kanalizācijas sistēmas iztukšošanas  biežums ir atkarīgs no 
decentralizētās kanalizācijas sistēmas tilpuma un radīto decentralizēto šķidro sadzīves 
atkritumu apjoma, kas tiek aprēķināts šādā kartībā: 
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50.1. ja radītāja vai valdītāja nekustamajā īpašumā ir uzstādīts ūdens patēriņa 
mērītājs, tad decentralizēto šķidro sadzīves atkritumu daudzumu pieņem vienādu ar patērētā 
ūdens daudzumu; 

50.2. ja radītāja vai valdītāja nekustamajā īpašumā nav uzstādīts ūdens patēriņa 
mērītājs, tad decentralizēto šķidro sadzīves atkritumu daudzumu aprēķina ņemot vērā vidējo 
decentralizēto šķidro sadzīves atkritumu apjomu uz vienu cilvēku, kas ir 50 (piecdesmit) litri 
diennaktī un šo apjomu reizinot ar deklarēto iedzīvotāju skaitu. 

51. Decentralizēto kanalizācijas sistēmu šķidro sadzīves atkritumu savākšanu no 
decentralizētās kanalizācijas sistēmas veic šķidro sadzīves atkritumu radītāja vai valdītāja 
izvēlēts decentralizēto kanalizācijas sistēmu šķidro sadzīves atkritumu apsaimniekotājs uz 
savstarpēji noslēgta līguma pamata. 

52. Decentralizēto kanalizācijas sistēmu šķidro sadzīves atkritumu radītāju, kuri 
izmanto decentralizētās kanalizācijas sistēmas, pienākumi: 

52.1. noslēgt līgumu par decentralizētās kanalizācijas sistēmas šķidro sadzīves 
atkritumu savākšanu ar decentralizēto kanalizācijas sistēmu šķidro sadzīves atkritumu 
apsaimniekotāju; 

52.2. uzturēt kārtībā decentralizēto kanalizācijas sistēmu un pievadceļus, nodrošinot 
specializēto transportlīdzekļu piekļūšanu decentralizētajai kanalizācijas sistēmai; 

52.3.     nepieļaut neattīrītu decentralizēto kanalizācijas sistēmu šķidro sadzīves 
atkritumu novadīšanu vidē vai to noplūšanu ( iztecēšanu, pārplūšanu vai iesūkšanos grunts 
slāņos); 

52.4. nepieļaut decentralizēto kanalizācijas sistēmu šķidro sadzīves atkritumu 
sajaukšanu ar citām vielām, kas var negatīvi ietekmēt to sastāva kvalitatīvās izmaiņas; 

52.5. segt decentralizēto kanalizācijas sistēmu šķidro sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanas izmaksas un segt decentralizēto kanalizācijas sistēmu šķidro sadzīves 
atkritumu apsaimniekotāja papildus izmaksas gadījumos, ja decentralizēto kanalizācijas 
sistēmu 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 (kapitālā tīrīšana); 

53. Decentralizēto kanalizācijas sistēmu šķidro  sadzīves atkritumu 
apsaimniekotāja pienākumi: 

53.1. slēgt līgumus ar decentralizēto kanalizācijas sistēmu šķidro sadzīves atkritumu 
radītajiem par decentralizētās kanalizācijas sistēmas šķidro sadzīves atkritumu savākšanu; 

53.2. slēgt līgumu ar notekūdeņu attīrīšanas iekārtu apsaimniekotāju par 
decentralizēto kanalizācijas sistēmu šķidro sadzīves atkritumu pieņemšanu; 

53.3. decentralizētajās kanalizācijas sistēmās savāktos šķidros sadzīves atkritumus 
pārvadāt ar šim nolūkam paredzēto specialo transportlīdzekli; 

53.4. savāktos decentralizēto kanalizācijas sistēmu šķidros sadzīves atkritumus 
nogādāt centralizētajā kanalizācijas sistēmā speciāli izveidotās šķidro atkritumu pieņemšanas 
vietās; 

53.5. veikt decentralizētajās kanalizācijas sistēmās savākto šķidro sadzīves atkritumu 
uzskaiti, veidot šo atkritumu radītāju datubāzi un pēc pieprasījuma sniegt ziņas pašvaldībai. 

54. Maksa par decentralizētās kanalizācijas sistēmas šķidro sadzīves atkritumu 
apsaimniekotāja pakalpojumiem tiek noteikta, savstarpēji vienojoties decentralizētās 
kanalizācijas sistēmas šķidro sadzīves atkritumu radītājam un apsaimniekotājam. 
 
9. Īpaši atkritumu apsaimniekošanas noteikumi publisko pasākumu organizētajiem 
 

55. Par publiska pasākuma laikā radīto atkritumu savākšanu atbildīgs tā 
organizētājs, kurš nodrošina: 

55.1. publiskā pasākuma teritorijas un tai piegulošās teritorijas sakopšanu un 
atkritumu izvešanu 5 (piecu) stundu laikā pēc pasākuma noslēguma; 
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55.2. vietās, kur notiek intensīva gājēju un satiksmes kustība, publisko pasākumu 
organizētājam jānodrošina attiecīgās teritorijas sakopšana 1(vienas) stundas laikā pēc 
pasākuma noslēguma. 

56. Publisko pasākuma organizētājam pirms pasākuma rīkošanas atļaujas 
saņemšanas ir jānoslēdz līgums ar atkritumu apsaimniekotāju par atkritumu konteineru 
izvietošanu pasākuma vietā un pasākuma laikā radīto atkritumu (nepieciešamības gadījumā 
arī dalīti vākto) savākšanu no izvietotajiem konteineriem. 

57. Ielu un izbraukuma tirdzniecības vietās, kas nav saistītas ar publisku 
pasākumu, par atkritumu savākšanu atbildīgs tirdzniecības dalībnieks. Izbraukuma 
tirdzniecības vietās, kas saistītas ar publisku pasākumu (piemēram- gadatirgi, koncerti, 
brīvdabas izrādes, festivāli u.tml.), atkritumu savākšanu organizē saskaņā ar šo noteikumu 55. 
un 56.punktu. 
 

10. Atkritumu apsaimniekošanas maksas noteikšanas kārtība 
 

58. Maksas apmēru par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu atkritumu radītājiem 
vai valdītajiem apstiprina pašvaldība ar domes lēmumu, ievērojot Atkritumu 
apsaimniekošanas likumā noteiktos maksas veidojošos posteņus: 

58.1. maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, 
uzglabāšanu, dalītās atkritumu savākšanas, šķirošanas un pārkraušanas infrastruktūras objektu 
uzturēšanu atbilstoši līgumam, kuru noslēgusi pašvaldība un atkritumu apsaimniekotājs; 

58.2. sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprināts tarifs par sadzīves atkritumu 
apglabāšanu atkritumu poligonā; 

58.3. dabas resursu nodoklis par atkritumu apglabāšanu normatīvajos aktos 
noteiktajā kartībā. 

59. Atkritumu apsaimniekotājs ir tiesīgs ierosināt maksas par sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanu izmaiņas, iesniedzot pašvaldībā iesniegumu ar pievienotu maksas par 
sadzīves atkritumu apsaimniekošanu aprēķinu ar ekonomisko pamatojumu. Pašvaldība var 
apstiprināt maksas izmaiņas ne biežāk kā reizi kalendārā gada laikā. 

60. Pašvaldība viena mēneša laikā pēc šo noteikumu 59.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 Inčukalna novada informatīvajā izdevumā. 

61. Pašvaldības noteiktās atkritumu apsaimniekošanas maksas izmaiņas stājas 
spēkā sešdesmitajā dienā pēc šo noteikumu 60.punktā minētā lēmuma publicēšanas vietējā 
informatīvajā izdevumā, ja domes lēmumā nav noteikts citādi. 

62. Atkritumu apsaimniekotājam vienu mēnesi pirms šo noteikumu 60.punktā 
noteiktā domes lēmuma spēkā stāšanās datuma jāinformē atkritumu radītāji vai valdītāji par 
sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas izmaiņām, izsūtot pa pastu rakstisku 
paziņojumu. 

63. 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, vienpusēji rakstveidā paziņojot atkritumu 
radītājiem un valdītājiem par maksas apmēru uz šo noteikumu 59.punkta pamata. 

64. 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. 
Atkritumu apsaimniekotājs ir tiesīgs noteikt avansa norēķinu, ja tam rakstveidā piekrīt 
sadzīves atkritumu radītājs vai valdītājs. 
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65. Par šķiroto, otrreiz  izmantojamu un pārstrādājamu atkritumu novietošanu 
šķiroto atkritumu vietās, laukumos un pārkraušanas un šķirošanas stacijā, maksa no atkritumu 
radītajiem un valdītājiem netiek iekasēta. 

66. Maksa par atsevišķu sadzīves atkritumu veidu (bioloģisko, sadzīves bīstamo, 
pārstrādei derīgu, izlietotā iepakojuma, lielgabarīta, ražošanas, būvniecībā radušos atkritumu 
un decentralizēto kanalizācijas sistēmu šķidro sadzīves atkritumu) savākšanu tiek noteikta 
Atkritumu apsaimniekotājam vienojoties ar atkritumu radītāju. 
 

11. Aizliegumi atkritumu apsaimniekošanā  
 
67. Atkritumu radītājiem un valdītājiem ir aizliegts: 
67.1. novietot, izbērt vai izliet atkritumus vietās, kur, saskaņā ar šiem noteikumiem 

vai citiem normatīvajiem aktiem, to savākšana vai apglabāšana nav atļauta; 
67.2. dedzināt atkritumus, tai skaitā atkritumu konteineros, urnās, ugunskuros, dārzu 

kamīnos, krāsnīs u.c.; 
67.3. novietot sadzīves atkritumu konteinerus ārpus paredzētajām vietām, izņemot 

īslaicīgu novietošanu konteineru iztukšošanas nolūkā, ja šāda novietošana netraucē transporta 
līdzekļu un gājēju kustībai; 

67.4. ievietot sadzīves atkritumu konteineros degošus, viegli uzliesmojušus un 
eksplozīvus priekšmetus, šķidrus atkritumus, infekciju slimības izraisošus atkritumus, 
lielgabarīta atkritumus, būvniecībā radušos atkritumus, ražošanas atkritumus, ielu smiltis, 
bioloģiskos, bīstamos vai videi kaitīgas preces; 

67.5. ievietot atkritumus konteineros, kuri ir paredzēti citu atkritumu radītāju vai 
valdītāju atkritumu apsaimniekošanai; 

67.6. ievietot mājsaimniecībā vai ražošanas (arī citā saimnieciskās darbības veicēja) 
objektā radītos atkritumus atkritumu konteineros, kas paredzētas sabiedrisko objektu lietotāju 
vajadzībām (parku, skvēru, iestāžu, atpūtas, pakalpojumu un tirdzniecības vietu atkritumu 
konteineros); 

67.7. cieši sablīvēt, iesaldēt vai sadedzināt atkritumus sadzīves atkritumu 
konteineros un ievietot atkritumus konteinerā virs konteinera malas; 

67.8. jebkādā veidā bojāt vai iznīcināt atkritumu konteinerus; 
67.9. veikt citas darbības ar atkritumiem, kas jau ievietoti atkritumu konteineros; 
67.10. piesārņot ar atkritumiem daudzdzīvokļu māju kāpņu telpas, pagrabus, bēniņus, 

citas koplietošanas telpas, pagalmus un mājām pieguļošas teritorijas; 
67.11. dalīto atkritumu konteinerā ievietot cita veida atkritumus, tai skaita nešķirotos 

sadzīves atkritumus; 
67.12. novadīt neattīrītos decentralizētās kanalizācijas sistēmas šķidros atkritumus 

gruntī, meliorācijas grāvjos un lietus kanalizācijas tīklā; 
67.13. veikt citas darbības, kas rada vides piesārņošanu vai ir pretrunā ar normatīvajos 

aktos ietverto regulējumu. 
68. Atkritumu apsaimniekotajam, apsaimniekojot atkritumus, aizliegts: 
68.1. bojāt ēkas labiekārtojumu, apstādījumus un apstādījuma elementus; 
68.2. iebraukt vai ieiet privātīpašuma teritorijā, ja tas nav paredzēts līguma ar 

atkritumu radītāju, valdītāju vai dzīvojamās mājas apsaimniekotāju, ka arī pārvietoties 
privātīpašuma teritorijā lielākā apjomā, kā tas nepieciešams, lai veiktu savus pienākumus 
atkritumu apsaimniekošanā; 

68.3. pārkāpt normatīvo aktu prasības par autotransporta pārvietošanos, stāvēšanu. 
Šādas nepieciešamības gadījumā saņemt kompetentās iestādes atļauju un nodrošināt tās 
uzrādīšanu pēc kompetentas amatpersonas pieprasījuma; 

68.4. iztukšojot atkritumu konteinerus, pieļaut atkritumu nokļūšanu vidē, bet 
piegružošanas gadījumā veikt vidē nonākušo atkritumu savākšanu. 
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12. Administratīvā atbildība par saistošo noteikumu neievērošanu 
 

69. Par saistošo noteikumu pārkāpumiem personas ir saucamas pie atbildības 
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.  

70. Administratīva soda samaksa neatbrīvo šo noteikumu pārkāpēju no pārkāpuma 
novēršanas un materiālās atbildības. 

71. Kontroli par šo saistošo noteikumu ievērošanu savas kompetences ietveros 
realizē Inčukalna domes priekšsēdētājs, priekšsēdētaja vietnieks, izpilddirektors, domes 
deputāti, Reģionālā pašvaldības policija, Valsts policija, vides aizsardzības valsts iestādes. 

72. Administratīvā pārkāpuma lietas par šo noteikumu pārkāpumiem izskata un 
lēmumus pieņem saskaņā ar Latvijas Administratīvo Pārkāpumu kodeksa normu prasībām.  

73. Sūdzības, iesniegumi un priekšlikumi par atkritumu apsaimniekotāja 
pakalpojumu kvalitāti adresējami atkritumu apsaimniekotājam, kurš veic atkritumu 
apsaimniekošanu pašvaldības administratīvajā teritorijā. Ja atkritumu apsaimniekotājs 
nenovērš sūdzībā minēto, tad atkārtotā sūdzība iesniedzama pašvaldībā. 
 

13. Noslēguma jautājumi 
 

74. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē      2009.gada 
16.decembra Inčukalna novada saistošie noteikumi Nr. 19/2009 „Par atkritumu 
apsaimniekošanu Inčukalna novadā” (prot.Nr.13-39.). 

75. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Inčukalna 
novada informatīvajā izdevumā „Novada Vēstis". 
 
 
 
Domes priekšsēdētājs                  A.Nalivaiko 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13 
 

 
 
 
 
 
 

Saistošo noteikumu Nr. 2/2015 
„Par atkritumu apsaimniekošanu Inčukalna novadā”  

paskaidrojuma raksts 
Paskaidrojuma 
raksta sadaļas Norādāmā informācija 

1.Projekta 
nepieciešamības 
pamatojums 

Projekts nepieciešams, lai tiktu ievērots Atkritumu 
apsaimniekošanas likuma 8.panta pirmās daļas 3.punkts, kas  
nosaka, ka pašvaldība izdod saistošos noteikumus par sadzīves 
atkritumu apsaimniekošanu savā administratīvajā teritorijā. 
nosakot šīs teritorijas dalījumu sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanas zonās, prasības atkritumu savākšanai, arī 
minimālajam sadzīves atkritumu savākšanas biežumam, 
pārvadāšanai, pārkraušanai un uzglabāšanai, kā arī kārtību, 
kādā veicami maksājumi par šo atkritumu apsaimniekošanu.
  

2. Īss projekta satura 
izklāsts 
 

Projektā ir noteikti Inčukalna pašvaldības teritorijas dalījums 
sadzīves atkritumu apsaimniekošanas zonās, prasības 
atkritumu savākšanai, minimālai sadzīves atkritumu 
savākšanas biežums, pārvadāšanas, pārkraušanas un 
uzglabāšana kārtība, kā arī kārtība, kādā veicami maksājumi 
par atkritumu apsaimniekošanu. 

3. Informācija par 
plānoto projekta 
ietekmi uz pašvaldības 
budžetu 

Tieši pašvaldības budžetu neietekmēs. 

4. Informācija par 
plānoto projekta 
ietekmi uz 
uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā 

Saistošie noteikumi ir saistoši visām fiziskām un juridiskām 
personām Inčukalna novada pašvaldības teritorijā. 

5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām 

Nav būtiskas ietekmes uz administratīvajām procedūrām. 

6. Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām 

Konsultācijas ar privātpersonām saistošo noteikumu projekta 
izstrādes procesā netika veiktas. 

 
Domes priekšsēdētājs       A.Nalivaiko 
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