Cesvaines novada domes saistošie noteikumi Nr.10
Cesvainē, 2011.gada 23.maijā
(sēdes protokols Nr.8, 1#)
Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu
Cesvaines novadā
Noteikumi izdoti saskaņā ar likuma
Atkritumu apsaimniekošanas likuma 8.panta
pirmās daļas 3.punktu
1. Vispārīgie noteikumi
1. Šie noteikumi nosaka sadzīves atkritumu (turpmāk – atkritumu) apsaimniekošanas
kārtību visām fiziskajām un juridiskajām personām, kuras saskaņā ar Atkritumu
apsaimniekošanas likumu ir atkritumu radītājas, valdītājas, kā arī atkritumu
savācējiem, pārvadātājiem un pārstrādātājiem pašvaldības administratīvajā teritorijā.
2. Šajos noteikumos lietoti Atkritumu apsaimniekošanas likumā minētie termini.
3. Cesvaines novada pašvaldība organizē un kontrolē sadzīves atkritumu
apsaimniekošanu savā administratīvajā teritorijā saskaņā ar normatīvajiem aktiem
atkritumu apsaimniekošanas jomā, valsts, reģionālo un pašvaldības atkritumu
apsaimniekošanas plānu.
2. Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas organizēšana
4. Visa pašvaldības administratīvā teritorija veido vienu sadzīves atkritumu
apsaimniekošanas zonu.
5. Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas zonā sadzīves atkritumus apsaimnieko
viens apsaimniekotājs.
6. Pašvaldība normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izvēlas atkritumu
apsaimniekotāju un slēdz ar to līgumu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu.
3. Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas kārtība
7. Cesvainē un Cesvaines pagasta Kraukļu ciemā ir ierīkotas atkritumu savākšanas
vietas atkritumu dalītai vākšanai.
8. Laukumos, kas paredzēti atkritumu dalītai vākšanai, aizliegts novietot cita veida
atkritumus.
9. Atkritumus pilsētā savāc ar speciāli aprīkotu transportu pēc noteikta grafika ne
retāk kā reizi nedēļā, kā arī pēc pieprasījuma.
10. Atkritumus pagasta teritorijā un individuālajām mājām pilsētā savāc ne retāk kā
reizi 6 mēnešos.
11. Masu pasākumu organizētājiem jānodrošina atkritumu savākšanas pakalpojums
un sabiedrisko tualešu pieejamība, sanitārā tīrība un higiēnas prasību ievērošana
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pasākuma laikā un attiecīgās teritorijas sakopšana un atkritumu savākšana piecu
stundu laikā pēc pasākuma noslēguma.
12. Lielgabarīta atkritumi jānovieto pašvaldības norādītajā atkritumu savākšanas
vietā un laikā, tos apsaimnieko komersants, kas noslēdzis līgumu ar pašvaldību par
atkritumu apsaimniekošanu līgumā noteiktajā kārtībā.
13. Par sadzīves bīstamos atkritumu apsaimniekošanu atbild attiecīgo atkritumu
radītājs, valdītājs, nogādājot tos publiskajās vietās pieejamos konteineros
bīstamajiem atkritumiem (piemēram, medikamentus un to atlikumus – aptiekās;
baterijas – elektropreču tirgotavās; neizkomplektētas elektropreces - elektropreču
tirgotavās), vai noslēdzot līgumu ar bīstamo atkritumu apsaimniekotāju.
4. Nekustamā īpašuma īpašnieka vai lietotāja pienākumi un atbildība
14. Nekustamā īpašuma īpašnieks vai lietotājs:
14.1. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā slēdz līgumu ar sadzīves atkritumu
apsaimniekotāju, kuram ir līgums ar pašvaldību, par sadzīves atkritumu
savākšanu;
14.2. ir atbildīgs par atkritumu novietošanas vai savākšanas vietas ierādīšanu savā
īpašumā, saskaņojot tās ar atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumu;
14.3. pēc apsaimniekotāja pieprasījuma sniedz ziņas par to iedzīvotāju skaitu, kas
dzīvo attiecīgajā nekustamajā īpašumā, kā arī par komersantiem un citām
personām, kas veic saimniecisko darbību attiecīgajā nekustamajā īpašumā;
14.4. atkritumu tvertņu iztukšošanas dienās atkritumu tvertnes no privāto īpašumu
slēgtajiem pagalmiem pārvieto specializētajiem transportlīdzekļiem vai to
apkalpei pieejamā vietā, kur tas netraucē gājēju un transportlīdzekļu kustību,
kā arī nodrošina, lai pēc atkritumu izvešanas tvertnes tiktu novietotas atpakaļ
to pastāvīgajā atrašanās vietā;
14.5. pēc saskaņošanas ar atkritumu apsaimniekotāju nodrošina sadzīves atkritumu
savākšanai nepieciešamo tvertņu skaitu, ņemot vērā atkritumu daudzumu un
tvertņu iztukšošanas biežumu saskaņā ar noslēgto līgumu;
14.6. uztur savus sadzīves atkritumu konteinerus tīrus un lietošanas kārtībā;
14.7. kompostē bioloģiski noārdāmos atkritumus sava īpašuma teritorijā, ja tas
nerada draudus cilvēku dzīvībai un veselībai, videi, kā arī personu mantai.
5. Atkritumu radītāja, valdītāja pienākumi
15. Ikviena Cesvaines novada pašvaldības administratīvās teritorijas atkritumu
radītāja, valdītāja (nekustamā īpašuma īpašnieka vai lietotāja vai iedzīvotāja,
iestādes, komersanta) pienākums ir piedalīties pašvaldības organizētajā atkritumu
apsaimniekošanā, tieši, noslēgt līgumu ar pašvaldības izvēlēto atkritumu
apsaimniekotāju par atkritumu apsaimniekošanu, šķirot atkritumus, nogādāt tos
savākšanai paredzētajā vietā, kā arī samaksāt par atkritumu apsaimniekošanu.
16. Atkritumus pirms ievietošanas atkritumu tvertnēs iesaiņot atkritumu maisos un
atkritumu maisus aizsiet. Asus priekšmetus iesaiņot, lai izvairītos no kaitējuma
cilvēku veselībai, kā arī atkritumu savākšanas, pārvadāšanas un šķirošanas iekārtu
bojājumiem.
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17. Par atkritumiem, kas radušies būvniecības procesā, atkritumu radītājs slēdz
atsevišķu līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju.
18. Cesvaines novada administratīvajā teritorijā atkritumu radītājam, valdītājam ir
aizliegts:
18.1. novietot atkritumus vietās, kur to savākšana nav atļauta;
18.2. novietot (pastāvīgi) atkritumu tvertnes uz ielām (izņēmums – nomaļas ielas, kur
tvertnes netraucē satiksmi vai gājēju plūsmu, kā arī vietas, kur tas ir vienīgais
iespējamais risinājums);
18.3. ievietot sadzīves atkritumu tvertnēs degošus, viegli uzliesmojošus un
eksplozīvus priekšmetus, šķidrus atkritumus, infekcijas slimības izraisošus
atkritumus, liela izmēra atkritumus, būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumus,
rūpniecības atkritumus, ielu smiltis, parku un dārzu atkritumus un bīstamos
atkritumus;
18.4. dedzināt atkritumus sadzīves atkritumu tvertnēs;
18.5. atkritumus nomest uz ielām, skvēros, parkā, mežos, citos dabas objektos un
vietās;
18.6. sajaukt bīstamos atkritumus ar sadzīves atkritumiem.
6. Atkritumu savākšana, pārvadāšana un apglabāšana
19. Fiziskās un juridiskās personas, kuras veic atkritumu savākšanu, pārvadāšanu
un apglabāšanu Cesvaines novada administratīvajā teritorijā:
19.1. pirms darbības uzsākšanas pašvaldības administratīvajā teritorijā noslēdz
līgumu ar pašvaldību par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu normatīvajos
aktos noteiktajā kartībā;
19.2. pirms līguma noslēgšanas saņem reģionālās vides pārvaldes atļauju atkritumu
apsaimniekošanai;
19.3. pēc pieprasījuma sniedz informāciju pašvaldībai par atkritumu savākšanu,
uzglabāšanu;
19.4. savāc, uzglabā, pārvadā atkritumus, nodrošina normatīvajos aktos noteikto
prasību izpildi, izmantojot tikai tādas metodes, transportlīdzekļus un iekārtas,
kas neapdraud vidi, cilvēku dzīvību un veselību, fizisko un juridisko personu
īpašumu, nepārsniedz trokšņa pieļaujamo līmeni;
19.5. nodrošina klientus ar atkritumu tvertnēm pietiekamā daudzumā;
19.6. atbilstoši saskaņotiem grafikiem nodrošina atkritumu savākšanu, tai skaitā arī
atkritumu savākšanu laukumā, ārpus tvertnes, aizvešanu un tvertņu
iztukšošanu, nodrošinot tīrību;
19.7. nogādā savāktos atkritumus Malienas atkritumu apsaimniekošanas reģiona
poligonā „Kaudzītes”, Litenē, ar šim nolūkam paredzētu specializēto
transportlīdzekli;
19.8. nodrošina atsevišķu atkritumu veidu (piemēram, liela izmēra atkritumi,
būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumi, (bīstamie atkritumi) savākšanu,
pārvadāšanu un apglabāšanu;
19.9. vienu mēnesi iepriekš informē atkritumu radītājus un valdītājus par sadzīves
atkritumu apsaimniekošanas maksas izmaiņām.
7. Kārtība, kādā veicami maksājumi par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu
20. Pašvaldība, pamatojoties uz izvēlētā atkritumu apsaimniekotāja iesniegto
sadzīves atkritumu apsaimniekošanas aprēķinu, ar domes lēmumu nosaka maksu
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par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Cesvaines novadā saskaņā ar Atkritumu
apsaimniekošanas likuma normām, norādot laiku, ar kuru maksa tiek noteikta.
21. Domes lēmums par sadzīves atkritumu maksu publicējams domes laikrakstā
“Cesvaines Ziņas”, pašvaldības mājaslapā, izliekams domes ēkā informācijas stendā,
par to informējami daudzdzīvokļu māju apsaimniekotāji un atkritumu
apsaimniekotājs.
22. Maksājumi par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu veicami saskaņā ar
noslēgtajiem līgumiem šādā kārtībā:
22.1. individuālo māju īpašnieki vai īrnieki maksā saskaņā ar līgumu par faktiski
izvesto atkritumu daudzumu;
22.2. daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieki vai īrnieki maksā par faktiski
izvesto atkritumu daudzumu, kas tiek sadalīts uz daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā
faktiski dzīvojošo atkritumu radītāju skaita. Atkritumu radītāju skaitu daudzdzīvokļu
mājā un izmaiņas tajā apstiprina mājas dzīvokļu īpašnieku sapulce.
8. Noslēguma jautājumi
23. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2011.gada 1.jūnijā.
24. Atzīt par spēku zaudējušiem Cesvaines pilsētas ar lauku teritoriju 2005.gada
26.oktobra saistošos noteikumus Nr.11 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu
Cesvaines novadā”.
Domes priekšsēdētāja vietnieks (personiskais paraksts)

J.Rozenbergs

Cesvaines novada domes 2011.gada 23.maija saistošo noteikumu Nr.10
„Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Cesvaines novadā”
paskaidrojuma raksts
Projekta satura izklāsts

Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Cesvaines
novadā tiks apsaimniekoti sadzīves atkritumi, noteikts
dalījums atkritumu apsaimniekošanas zonās, prasības
atkritumu savākšanai un atkritumu savākšanas
biežumam, pārvadāšanai, pārkraušanai un
uzglabāšanai, kā arī kārtību, kādā veicami maksājumi
par šo atkritumu apsaimniekošanu.

Projekta nepieciešamības
pamatojums

Cesvaines novadā sadzīves atkritumu
apsaimniekošanas kārtību nosaka Cesvaines pilsētas ar
lauku teritoriju domes saistošie noteikumi, kas izdoti
2005.gadā. Šajā laikā stājies spēkā jauns Atkritumu
apsaimniekošanas likums, kura Pārejas noteikumu
8.punktā norādīts, ka pašvaldības līdz 2011.gada
1.aprīlim izvērtē spēkā esošo saistošo noteikumu par
sadzīves atkritumu apsaimniekošanu atbilstību šā likuma
prasībām un atkritumu apsaimniekošanas valsts plānam
un reģionālajiem plāniem, kā arī pašvaldību
administratīvo teritoriju dalījumu atkritumu
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apsaimniekošanas zonās un, ja nepieciešams, līdz
2011.gada 1.oktobrim izdod jaunus saistošos
noteikumus.
Projekta ietekme uz
pašvaldības budžetu
Projekta ietekme uz
uzņēmējdarbības vidi

Saistošajos noteikumos noteiktā kārtība neietekmē
pašvaldības budžetu.
Uzņēmējdarbības vide netiek ietekmēta tieši, taču
kārtība atkritumu savākšanā nodrošina labvēlīgu vidi
jebkuram, arī uzņēmējdarbībai.

Projekta ietekme uz
administratīvajām
procedūrām
Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Saistošie noteikumi līdzšinējo kārtību nemainīs.
Saistošo noteikumu projekts apspriests domes Attīstības
komitejā. Saistošajos noteikumos noteiktā atkritumu
savākšanas kārtība apspriesta arī daudzdzīvokļu
dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieku sapulcēs.

Domes priekšsēdētāja vietnieks (personiskais paraksts)
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J.Rozenbergs

