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Saistošie noteikumi Nr. 12      

1 

Daugavpilī  (protokols Nr.10., 35. &, lēmums Nr. 750)  
 

Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu 

Daugavpils novada administratīvajā teritorijā 

 
Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma 

„Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu un 

Atkritumu apsaimniekošanas likuma 8.panta 

pirmās daļas 3.punktu 

 

I. Vispārīgie jautājumi 

 

1. Saistošie noteikumi nosaka sadzīves atkritumu apsaimniekošanas kārtību 

Daugavpils novada administratīvajā teritorijā, administratīvās teritorijas dalījumu 

sadzīves atkritumu apsaimniekošanas zonās, prasības atkritumu savākšanai, 
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pārvadāšanai, pārkraušanai un uzglabāšanai, kā arī kārtību, kādā veicami maksājumi 

par šo atkritumu apsaimniekošanu. 

 

2.Saistošajos noteikumos ir lietoti šādi 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. sadzīves bīstamie atkritumi - cilvēka darbības rezultātā radušies bīstami 

atlikumi un blakusprodukti, kuri negatīvi ietekmē vidi un cilvēka veselību. To 

bīstamību raksturo – eksplozivitāte, toksiskums, uguns nedrošība un uzliesmot spēja 

(dzīvsudraba termometri un luminiscentās dzīvsudraba spuldzes, neizlietotie 

ārstnieciskie preparāti, svina akumulatori un baterijas, laku krāsu atlikumi un 

organiskie šķīdinātāji, augu aizsardzības līdzekļu un insekticīdu atkritumi, elektriskie 

un elektroniskie aparāti, naftas produktu un minerāleļļu atkritumi, mazgāšanas, 

tīrīšanas, spodrināšanas līdzekļu atlikumi, dezinfekcijas līdzekļu atkritumi u.c., foto 

rūpniecības procesu atkritumi); 

2.5. lielgabarīta atkritumi – atkritumi, kuri sava izmēra dēļ nevar tikt uzglabāti 

vai novietoti atkritumu konteineros, tai skaitā mēbeles, plaša patēriņa elektronikas 

preces, sadzīves inventārs u.tml.; 

2.6. būvniecības atkritumi - būvgruži, būvlaukumu atkritumi, ielu uzlaušanas 

atkritumi, celtniecības laikā izraktā zeme u.tml.; 

2.7. bioloģiski noārdāmie atkritumi - zāle, zari, lapas, koku, krūmu atgriezumi 

u.c. augu valsts atlikumi, kuri var sadalīties aerobos vai anaerobos apstākļos; 

2.8. 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 un īpašības;  

2.9. 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;  

2.10. atkritumu apsaimniekotājs – komersants, arī atkritumu tirgotājs un 

atkritumu apsaimniekošanas starpnieks, kurš saņēmis attiecīgu atļauju atkritumu 

apsaimniekošanai šajā likumā vai normatīvajos aktos par piesārņojumu noteiktajā 

kārtībā; 

2.11. atkritumu uzglabāšana — atkritumu glabāšana tam speciāli piemērotās 

un aprīkotās vietās to turpmākai reģenerācijai vai apglabāšanai (izņemot īslaicīgu 

uzglabāšanu (mazāk par trim mēnešiem) to rašanās, šķirošanas un savākšanas vietās 

daudzumos, kas nerada kaitējumu videi vai draudus cilvēku veselībai); 

2.12. atkritumu poligons – tāda speciāli ierīkota un aprīkota atkritumu 

apglabāšanas uz zemes vai zemē, kur tiek nodrošināti normatīvajos aktos noteiktie 

vides aizsardzības pasākumi – Dienvidlatgales reģiona sadzīves atkritumu poligons 

„Cinīši”, kas atrodas Daugavpils novads, Demenes pagasts, „Šakališķos” ;  



2.13. atkritumu tvertne – specializēts konteiners, kas paredzēta atkritumu 

savākšanai; 

2.14. marķēts atkritumu maiss - savākto atkritumu novietošanai paredzēts 

priekšapmaksas speciāli marķēts maiss, kura minimālais tilpums ir 60 litri. 

(Papildināts ar grozījumiem, kas izdarīti ar 23.07.2020. saistošajiem noteikumiem 

Nr.58, stājas spēkā 28.08.2020.) 

 

3. Saistošie noteikumi izdoti, lai: 

3.1. organizētu un kontrolētu ar atkritumu apsaimniekošanu saistītās darbības 

Daugavpils novada administratīvajā teritorijā; 

3.2. veicot atkritumu apsaimniekošanu netiktu apdraudēta cilvēku dzīvība un 

veselība, kā arī personu manta; 

3.3. atkritumu apsaimniekošana neradītu negatīvu ietekmi uz vidi, tai skaitā 

traucējošus trokšņus vai smakas. 

 

4. Atkritumu apsaimniekošanas mērķi un uzdevumi: 

4.1. samazināt jebkura veida atkritumu rašanos to izcelsmes vietās; 

4.2. pakāpeniski ieviest atkritumu šķirošanu un pārstrādi, tādējādi samazinot 

poligonā apglabājamo atkritumu daudzumu; 

4.3. rūpēties par to, lai atkritumi, kas netiek pārstrādāti, tiktu apglabāti videi un 

cilvēka veselībai nekaitīgā veidā. 

 

5. Noteikumi ir saistoši ikvienam atkritumu radītājam Daugavpils novada 

administratīvajā teritorijā. 

 

6. Daugavpils novada administratīvā teritorija tiek iedalīta 19 atkritumu 

apsaimniekošanas zonās (Ambeļu, Biķernieku, Dubnas, Demenes, Kalkūnes, Kalupes, 

Laucesas, Līksnas, Maļinovas, Medumu, Naujenes, Nīcgales, Salienas, Skrudalienas, 

Sventes, Tabores, Vaboles, Vecsalienas un Višķu pagasti). 

 

II. Daugavpils novada pašvaldības kompetence atkritumu 

apsaimniekošanas organizēšanas jomā 

 

7. Daugavpils novada pašvaldība organizē un kontrolē atkritumu 

apsaimniekošanu tās administratīvajā teritorijā saskaņā ar likumu "Par pašvaldībām", 

normatīvajiem aktiem atkritumu apsaimniekošanas un administratīvās atbildības jomā, 

šiem saistošajiem noteikumiem un atkritumu apsaimniekošanas valsts plānu. 

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 23.07.2020. saistošajiem noteikumiem Nr.58, stājas 

spēkā 28.08.2020.) 

 

8. Daugavpils novada pašvaldība: 

8.1. kontrolē pašvaldības izpildinstitūciju un atkritumu apsaimniekotāju darbību 

atkritumu apsaimniekošanas organizēšanas jomā; 

8.2. ar pašvaldības domes lēmumu nosaka maksu par sadzīves atkritumu 

apsaimniekošanu Daugavpils novada teritorijā; 



8.3.  noskaidro atkritumu apsaimniekošanā iesaistīto interešu grupu viedokļus 

un nepieciešamības gadījumā uzaicina šo grupu pārstāvjus, kā arī nozares lietpratējus 

uz komitejas sēdēm; 

8.4. sadarbojoties ar atkritumu apsaimniekotājiem, informē atkritumu radītājus 

par atkritumu apsaimniekošanas jautājumiem; 

8.5. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izvēlas komersantu, kurš veiks 

sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Daugavpils novada administratīvā teritorijā; 

8.6. slēdz līgumu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu 

sniegšanu. 

 

III. Atkritumu radītāju pienākumi, tiesības 

 

9. Atkritumu radītāju pienākumi ir: 

9.1.  iekļauties pašvaldības noteiktajā kopējā sadzīves atkritumu 

apsaimniekošanas sistēmā atbilstoši normatīvo aktu prasībām un šiem saistošajiem 

noteikumiem; 

9.2.  noslēgt līgumu par sadzīves atkritumu savākšanu ar sadzīves atkritumu 

apsaimniekotāju, kas noslēdzis līgumu ar attiecīgo Daugavpils novada pašvaldības 

pagasta pārvaldi, ņemot vērā atkritumu apsaimniekošanas zonu, par atkritumu 

apsaimniekošanu pašvaldības administratīvajā teritorijā; 

9.3.  savākt un nogādāt atkritumus līgumā norādītajā vietā, sašķirot 

mājsaimniecībā, sadzīvē, pakalpojumu un ražošanas un citās vietās radītos atkritumus 

to rašanās vietā, ja pašvaldība kādā vietā vai visā teritorijā ir noteikusi dalīto atkritumu 

savākšanas sistēmu par obligātu un to savākšanai paredzējusi lietot specializētas 

atkritumu savākšanas tvertnes vai ierīces; 

9.4.  nodrošināt lielgabarīta atkritumu, būvniecības atkritumu, rūpniecības un 

citu ražošanas atkritumu nogādāšanu uz īpaši iekārtotiem atkritumu savākšanas 

laukumiem, pārstrādes vai noglabāšanas vietu (Dienvidlatgales reģiona sadzīves 

atkritumu poligons „Cinīši”) ar savu transportu vai, izmantojot atkritumu 

apsaimniekotāja pakalpojumu;  

9.5.  izmantot uzstādītās atkritumu urnas, tvertnes un ierīces tikai paredzēto 

atkritumu savākšanai; 

9.6.  pirms ievietošanas atkritumu urnās vai tvertnēs ievietot atkritumus 

maisos un tos aizsiet, iesaiņot asos atkritumus, lai izvairītos no kaitējuma cilvēku 

veselībai un atkritumu iekārtu bojājumiem; 

9.7. atbilstoši marķētos dalīto atkritumu konteineros ievietot šķirotus, 

pārstrādei derīgus atkritumus, kuri satur papīru, stiklu, plastmasu vai metālu. 

(Papildināts ar grozījumiem, kas izdarīti ar 23.07.2020. saistošajiem noteikumiem 

Nr.58, stājas spēkā 28.08.2020.) 

 

10. Bioloģiski noārdāmos atkritumus kopā ar citiem „zaļajiem” (lapas, zari, 

koksnes atkritumi un citi) atkritumiem ir atļauts kompostēt sava nekustamā īpašuma 

vai lietojuma teritorijā vai īpaši norādītās vietās, ja tas nerada draudus cilvēku dzīvībai 

un veselībai, videi un personu mantai. 

 

11. Atkritumu tvertnēs, kas paredzētas sadzīves atkritumu savākšanai, nav 

atļauts: 



11.1. iepildīt kvēlojošus, degošus, ugunsnedrošus un eksplozīvus atkritumus, 

šķidrus, infekcijas slimības izraisošus un citus cilvēku dzīvībai un veselībai bīstamus 

atkritumus; 

11.2. ievietot lielgabarīta atkritumus (mēbeles, iepakojumus u.c. priekšmetus, kā 

arī ielu saslaukas, lapas, smiltis, zarus), būvniecības materiālus, rūpniecības, citus 

ražošanas atkritumus un tos dedzināt; 

11.3. cieši sablīvēt, ieskalot vai iesaldēt atkritumus. 

 

12. Atkritumu radītājam aizliegts: 

12.1. izmest atkritumus jebkurā to savākšanai neparedzētā vietā; 

12.2. savā vai citas personas īpašumā ierīkot jebkādas atkritumu izgāztuves, 

ierakt atkritumus, kā arī dedzināt tos, kas var radīt būtisku kaitējumu cilvēku veselībai, 

apkārtējai videi un personu īpašumam; 

12.3. atbrīvoties no radītajiem vai savāktajiem atkritumiem, izmantojot citu 

personu īpašumā vai lietošanā esošās atkritumu tvertnes; 

12.4. ievietot atkritumu tvertnēs atkritumus vairāk, nekā to paredz tvertnes 

tilpums, kā arī novietot atkritumus ārpus tvertnēm; 

12.5. atbilstoši marķētos dalīto atkritumu konteineros ievietot nešķirotus 

atkritumus kas nesatur papīru, stiklu, plastmasu vai metālu. 

(Papildināts ar grozījumiem, kas izdarīti ar 23.07.2020. saistošajiem noteikumiem 

Nr.58, stājas spēkā 28.08.2020.) 

 

IV. Nekustamā īpašuma īpašnieku vai lietotāju pienākumi, tiesības 

 

13. Ikviens nekustamā īpašuma (tajā skaitā vasarnīcu vai vasaras mītņu (tajā 

skaitā dārzkopības biedrības teritorijā par laika periodu, kurā uzturas)) īpašnieks vai 

lietotājs (tai skaitā valdītājs, nomnieks vai īrnieks, turētājs), ir atbildīgs par savlaicīgu 

atkritumu savākšanu un izvešanu no sava nekustamā īpašuma teritorijas, ēkām vai 

būvēm, neatkarīgi no tā, vai šis īpašums ir vai nav reģistrēts Nekustamā īpašuma 

reģistrā vai Zemesgrāmatu nodaļā. 

 

14. Nekustamā īpašuma īpašnieks vai lietotājs: 

14.1. iesaistās pašvaldības atkritumu apsaimniekošanas pasākumu īstenošanā 

atbilstoši normatīvo aktu prasībām un dalītas atkritumu savākšanas sistēmas ieviešanā; 

14.2. saskaņo ar pašvaldību tvertņu novietošanas vietas un dizainu, ja tās ir 

attiecīgās personas īpašums un atrodas publiski redzamās vietās; 

14.3. pieprasa atkritumu apsaimniekotājiem vai pats nodrošina atkritumu 

savākšanai nepieciešamo tvertņu skaitu, ņemot vērā sadzīves atkritumu daudzumu un 

tvertņu iztukšošanas biežumu; 

14.4. ievieto savus radītos atkritumus tikai tajā atkritumu tvertnē vai marķētajā 

atkritumu maisā, kas saskaņā ar noslēgto līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju ir 

paredzēts konkrētā nekustamā īpašuma apsaimniekošanai. 

(Papildināts ar grozījumiem, kas izdarīti ar 23.07.2020. saistošajiem noteikumiem 

Nr.58, stājas spēkā 28.08.2020.) 

 

 

 



V. Daudzdzīvokļu māju īpašnieku vai īrnieku pienākumi  

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 10.04.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.7, 

stājas spēkā 01.07.2014.) 

 

15. Daudzdzīvokļu mājas īpašnieki (dzīvokļa īpašnieki) vai dzīvojamās mājas 

pārvaldītājs slēdz līgumus ar atkritumu apsaimniekotāju.  

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 10.04.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.7, stājas 

spēkā 01.07.2014.) 

 

15.1 Papildus šo saistošo noteikumu 13., 14.punktā noteiktajam, daudzdzīvokļu 

māju īpašnieki vai īrnieki nodrošina pieejamību daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem 

atkritumu tvertņu laukumiem, kas paredzēti sadzīves atkritumu savākšanai, uztur tajos 

tīrību un kārtību, kā arī tvertņu iztukšošanas dienās nodrošina specializētajiem 

transporta līdzekļiem piekļūšanu tvertnēm saskaņā ar atkritumu apsaimniekošanas 

līgumu. 

(Papildināts ar grozījumiem, kas izdarīti ar 10.04.2014. saistošajiem noteikumiem 

Nr.7, stājas spēkā 01.07.2014.) 

 

VI. Sabiedriskās nozīmes objektu un teritoriju īpašnieku vai lietotāju 

pienākumi 

 

16. Sabiedriskās nozīmes objektu un teritoriju īpašnieks vai lietotājs: 

16.1. iesaistās pašvaldības atkritumu apsaimniekošanas pasākumu īstenošanā 

atbilstoši normatīvo aktu prasībām un dalītas atkritumu savākšanas sistēmas ieviešanā; 

16.2. slēdz līgumu par atkritumu apsaimniekošanu saskaņā ar šo noteikumu 

9.2.punktu; 

16.3. nodrošina pieejamību atkritumu tvertņu laukumiem, kas paredzēti sadzīves 

atkritumu savākšanai, uzstāda atkritumu tvertnes pie sabiedriskas pieejamības 

objektiem; 

16.4. ņemot vērā atkritumu veidošanās daudzumu un izvešanas biežumu, nosaka 

pietiekamu atkritumu tvertņu skaitu; 

16.5. nodrošina specializētajiem transporta līdzekļiem piekļūšanu tvertnēm to 

iztukšošanai dienās jebkurā gadalaikā. 

 

VII. Sabiedrisku pasākumu organizētāju pienākumi 

 

17. Sabiedrisku pasākumu organizatori pirms pasākuma rīkošanas atļaujas 

saņemšanas noslēdz vienošanos ar atkritumu apsaimniekotāju par atkritumu savākšanu 

un izvešanu, paredzot, ka atkritumu savākšana un izvešana notiek 24 stundu laikā pēc 

pasākuma beigām. 

 

VIII. Atkritumu apsaimniekotāju pienākumi, tiesības 

 

18. Atkritumu apsaimniekotāju pienākumi ir: 

18.1. pirms darbības uzsākšanas pašvaldības administratīvajā teritorijā noslēgt 

līgumu ar attiecīgo Daugavpils novada pašvaldības pagasta pārvaldi, ņemot vērā 



atkritumu apsaimniekošanas zonu, par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā; 

18.1.1 Slēgt līgumus par atkritumu apsaimniekošanu ar juridiskām un fiziskām 

personām (īpašniekiem, tiesiskajiem valdītājiem vai īrniekiem); 

(Papildināts ar grozījumiem, kas izdarīti ar 10.04.2014. saistošajiem noteikumiem 

Nr.7, stājas spēkā 01.07.2014.) 

18.2. iesaistīties valsts, reģionālo un pašvaldības izstrādāto atkritumu 

apsaimniekošanas plānu realizācijā apsaimniekojamajā teritorijā, dalītās atkritumu 

apsaimniekošanas sistēmas ieviešanā; 

18.3. iesaistīties atkritumu radītāju informēšanas pasākumos, sniegt informāciju 

par atkritumu apsaimniekošanu atbilstoši savai kompetencei; 

18.4. veikt apsaimniekoto atkritumu daudzuma uzskaiti pēc to veidiem un 

daudzuma; 

18.5. pēc pieprasījuma iesniegt pašvaldībai informāciju par atkritumu 

apsaimniekošanu pašvaldības administratīvajā teritorijā, sniegt priekšlikumus 

atkritumu apsaimniekošanas uzlabošanai; 

18.6. desmit dienu laikā informēt pašvaldību par līgumiem, kas noslēgti ar 

personām par atkritumu apsaimniekošanu; 

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 23.07.2020. saistošajiem noteikumiem Nr.58, stājas 

spēkā 28.08.2020.) 

18.7. atkritumu apsaimniekošanā izmantot specializētus transportlīdzekļus, 

atkritumu tvertnes, iekārtas un ierīces, kas nerada draudus cilvēku dzīvībai un 

veselībai, videi un nepārsniedz pieļaujamo trokšņu līmeni; 

18.8. nodrošināt atkritumu savākšanai nepieciešamo atkritumu tvertņu skaitu, 

veidu un tilpumu, kā arī nodrošina iespēju iegādāties marķētus atkritumu maisus, 

ņemot vērā atkritumu daudzumu un izvešanas biežumu; 

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 23.07.2020. saistošajiem noteikumiem Nr.58, stājas 

spēkā 28.08.2020.) 

18.9. nodrošināt pakalpojumu saņēmējus ar speciālām atkritumu tvertnēm 

šķiroto atkritumu savākšanai pēc dalītas atkritumu apsaimniekošanas sistēmas 

ieviešanas; 

18.10. nodrošināt savākto un šķiroto sadzīves atkritumu aizvešanu uz atkritumu 

šķirošanas, pārstrādes vai noglabāšanas vietām atbilstoši noslēgtajiem līgumiem; 

18.11. nodrošināt lielgabarīta atkritumu (mēbeles, sadzīves tehnikas priekšmeti, 

iepakojumi un citi tamlīdzīgi priekšmeti), būvniecības atkritumu, rūpniecības un 

ražošanas atkritumu, ielu labošanas un tīrīšanas, citu atkritumu nogādāšanu uz īpaši 

iekārtotiem atkritumu savākšanas laukumiem, pārstrādes vai noglabāšanas vietām 

saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem; 

18.12.  uzstādīt, labot, nomainīt sadzīves atkritumu tvertnes, ja tās nav citas 

personas īpašums; 

18.13. uzturēt atkritumu tvertnes lietošanas kārtībā, tīras un regulāri tās 

dezinficēt; 

18.14. iepriekš saņemot atļauju veikt bīstamo atkritumu apsaimniekošanu, 

nodrošināt sadzīvē radušos bīstamo atkritumu savākšanu no iedzīvotājiem speciāli 

aprīkotās bīstamo atkritumu savākšanas vietās, kuras noteikusi pašvaldība; 

18.15. saskaņot ar pašvaldību atkritumu tvertņu dizainu un novietošanas vietas, 

ja tās ir atkritumu apsaimniekotāja īpašums un atrodas publiski redzamās vietās; 



18.16. marķēt atkritumu tvertnes, norādot sadzīves atkritumu apsaimniekotāja 

nosaukumu; 

18.17. uzturēt īpašumā vai valdījumā esošās tvertnes lietošanas kārtībā, 

nodrošināt tvertņu lietošanas atbilstību prasībām, kas noteiktas līgumā par atkritumu 

apsaimniekošanu. 

 

19. Ja atkritumu tvertnes ir bojātas vai nozaudētas lietotāja darbības vai 

bezdarbības dēļ, atkritumu apsaimniekotājam ir tiesības tvertņu aizvietošanas vai 

remonta izmaksas pieprasīt segt lietotājam. 

 

20. Pēc sadzīves atkritumu ievietošanas tvertnēs vai maisos tie savākšanas vietās 

pāriet atkritumu apsaimniekotāja īpašumā. 

 

21. Atkritumu apsaimniekotājs nodrošina sadzīves atkritumu izvešanu no 

atkritumu radītājiem pēc nepieciešamības, bet ne retāk, kā vienu reizi mēnesī. 

(Ar grozījumu, kas izdarīts ar 25.02.2016. saistošajiem noteikumiem Nr.4, stājas spēkā 

29.04.2016.) 

 

22. Atkritumu apsaimniekotājs 45 dienas iepriekš informē atkritumu radītāju par 

prasībām (izmaiņām tajās) saistībā ar atkritumu apsaimniekošanu. 

 

23. Atkritumu apsaimniekotājs iesniedz attiecīgai pagasta pārvaldei, ņemot vērā 

atkritumu apsaimniekošanas zonu, pārskatu par savāktajiem atkritumu veidiem un to 

daudzumu reizi ceturksnī līdz nākošā mēneša 10.datumam. 

IX. Prasības sadzīves atkritumu dalītai vākšanai un šķirošanai 

 

24. Daugavpils novada iedzīvotājiem daļēji tiek nodrošināta iespēja iesaistīties 

dalītās sadzīves atkritumu vākšanas sistēmā, šim nolūkam paredzētos atkritumus 

uzglabājot speciāli tam paredzētās tvertnēs, kuras atkritumu apsaimniekotājs novieto 

kopā sadzīves atkritumu tvertnēm, vai arī iesaistoties atkritumu apsaimniekotāju 

rīkotās akcijās.  

 

25.  Dalīti tiek savākti rašanās vietā sašķirotie otrreiz izmantojamiem un 

pārstrādājamie sadzīves atkritumi (piemēram, papīrs, stikls, plastmasa, u.c.) atbilstoši 

prasībām, ko dalīti savāktajiem atkritumiem nosaka sadzīves atkritumu pārstrādātāji 

(piemēram, papīram jābūt sausam, stiklam – bez iepriekšējā pildījuma atliekām). 

 

26. Šķiroto sadzīves atkritumu apsaimniekotāji savlaicīgi informē atkritumu 

radītājus un sadzīves atkritumu apsaimniekotājus par jauna šķiroto atkritumu 

savākšanas veida ieviešanu un attiecīgo tvertņu krāsojumu vai apzīmējumu. 

 

27. Šķiroto sadzīves atkritumu apsaimniekotāji pēc atkritumu izvešanas 

nodrošina atkritumu savākšanas vietu sakopšanu.  

 

27.1  Dalītie sadzīves atkritumi jāizved pēc nepieciešamības, kad atkritumu 

tvertnes ir piepildītas, saskaņā ar izvešanas grafiku. 



(Papildināts ar grozījumiem, kas izdarīti ar 10.04.2014. saistošajiem noteikumiem 

Nr.7, stājas spēkā 01.07.2014.) 

 

X. Prasības sadzīves atkritumu nešķirotai vākšanai un pārvadāšanai 

 

28. Atkritumu tvertņu izvietojumu nosaka zemes īpašnieks, bet sabiedrisko 

tvertņu laukumu vietas saskaņo ar Daugavpils novada attiecīgo pagasta pārvaldi. 

 

29. Konteineru uzstādīšanu parkos, skvēros, autobusu pieturās u.c. publiskās 

vietās nodrošina pašvaldība. 

 

30. Sadzīves atkritumu apsaimniekotājs nosaka pietiekamu sadzīves atkritumu 

konteineru skaitu, lai atkritumi netiktu novietoti ārpus tvertnēm. 

 

31. Ja pie vairākām daudzdzīvokļu ēkām izveidots speciāli ierīkots (betonēts, 

asfaltēts vai tml.) laukums atkritumu tvertņu novietošanai, tad atkritumu tvertnes 

novieto šajā laukumā. 

 

32. Ja atkritumu tvertnes nav iespējams uzstādīt, atkritumu apsaimniekotājs 

sadzīves atkritumus, kas sabērti maisos, savāc noteiktās dienās saskaņā ar noslēgto 

līgumu.  

XI. Sadzīvē radušos bīstamo atkritumu apsaimniekošana 

 

33.   Sadzīvē radušos bīstamo atkritumu radītājs: 

33.1. atdala bīstamos atkritumus no citu veidu atkritumiem; 

33.2. uzglabā bīstamos atkritumus tā, lai tie neapdraudētu cilvēku dzīvību un 

veselību, vidi, kā arī personu mantu; 

33.3. nogādā bīstamos atkritumus speciāli aprīkotās bīstamo atkritumu 

savākšanas vietās vai slēdz līgumu par bīstamo atkritumu apsaimniekošanu ar 

komersantu, kurš veic bīstamo atkritumu apsaimniekošanu un ir saņēmis atļauju veikt 

bīstamo atkritumu apsaimniekošanu; 

33.4. apmaksā bīstamo atkritumu apsaimniekošanas izmaksas. 

 

XII. Kārtība, kādā veicami maksājumi par atkritumu apsaimniekošanu 

 

34. Maksu par atkritumu apsaimniekošanu un citiem ar atkritumu 

apsaimniekošanu saistītiem pašvaldības pakalpojumiem (turpmāk tekstā maksājumi) 

nosaka normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

35. Ikvienam atkritumu radītājam ir pienākums samaksāt par atkritumu 

apsaimniekošanu saskaņā ar apstiprināto atkritumu apsaimniekošanas maksu un 

noslēgtajā līgumā ar atkritumu apsaimniekotāju noteikto. 

 (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 22.03.2018. saistošajiem noteikumiem Nr.19, stājas 

spēkā 01.06.2018., ar 29.11.2018. saistošajiem noteikumiem Nr.30, stājas spēkā 

01.02.2019.) 

 



 36. Slēdzot līgumu par atkritumu apsaimniekošanu, tiek piemērota sadzīves 

atkritumu apsaimniekošanas maksa, ko veido pašvaldības lēmumā apstiprinātā 

atkritumu apsaimniekošanas maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, 

šķirošanu un citām normatīvajos aktos noteiktajām darbībām, ko veic pirms atkritumu 

reģenerācijas un kas samazina apglabājamo atkritumu apjomu, par uzglabāšanu, dalītās 

atkritumu savākšanas, pārkraušanas un šķirošanas infrastruktūras objektu uzturēšanu 

atbilstoši līgumam, kuru noslēgusi pašvaldība un atkritumu apsaimniekotājs un 

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas apstiprinātais tarifs par sadzīves 

atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonos. 

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 22.03.2018. saistošajiem noteikumiem Nr.19, stājas 

spēkā 01.06.2018., ar 29.11.2018. saistošajiem noteikumiem Nr.30, stājas spēkā 

01.02.2019.) 

 

37. Maksājumu veikšanas kārtību nosaka līgumā par sadzīves atkritumu 

apsaimniekošanu. 

 

 38. Līguma darbības laikā atkritumu apsaimniekotājs var iesniegt pašvaldībai 

atkritumu apsaimniekošanas maksas grozījumu priekšlikumu, ja būtiski izmainās 

apsaimniekošanas izmaksas ietekmējošie faktori: 

38.1. vidējā darba alga privātajā sektorā; 

38.2. degvielas cenas; 

38.3. citi faktori (piemēram, mainās nodokļu likmes). 

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 22.03.2018. saistošajiem noteikumiem Nr.19, stājas 

spēkā 01.06.2018.) 

 

39. Izmaiņas atkritumu apsaimniekošanas maksā, izņemot Sabiedrisko 

pakalpojumu regulēšanas komisijas apstiprināto tarifa komponenti, tiek apstiprinātas 

Daugavpils novada domes sēdē. 

 (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 22.03.2018. saistošajiem noteikumiem Nr.19, stājas 

spēkā 01.06.2018., ar 29.11.2018. saistošajiem noteikumiem Nr.30, stājas spēkā 

01.02.2019.) 

 

40. Svītrots. 

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 22.03.2018. saistošajiem noteikumiem Nr.19, stājas 

spēkā 01.06.2018.) 

 

41. Maksu par atkritumu izvešanu nosaka pēc faktiski izvesto atkritumu 

daudzuma.  

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 23.07.2020. saistošajiem noteikumiem Nr.58, stājas 

spēkā 28.08.2020.) 

 

42. Maksājumus par lielgabarīta, būvniecības, ielu labošanas un tīrīšanas, 

„zaļo”,  sadzīvē radušos bīstamo atkritumu un citu pēc īpaša pasūtījuma izvedamo 

atkritumu savākšanu pēc savstarpējas vienošanās sedz pakalpojuma pasūtītājs. 

 

 

 

 



XIII. Atbildība par noteikumu neievērošanu 

 

43. Personām par saistošo noteikumu prasību neievērošanu piemēro 

administratīvo sodu atbilstoši nozari regulējošajiem normatīvajiem aktiem. 

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 23.07.2020. saistošajiem noteikumiem Nr.58, stājas 

spēkā 28.08.2020.) 

 

44. Svītrots. 

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 23.07.2020. saistošajiem noteikumiem Nr.58, stājas 

spēkā 28.08.2020.) 

 

45. Svītrots. 

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 23.07.2020. saistošajiem noteikumiem Nr.58, stājas 

spēkā 28.08.2020.) 

 

46. Svītrots. 

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 23.07.2020. saistošajiem noteikumiem Nr.58, stājas 

spēkā 28.08.2020.) 

  

XIV. Noslēguma jautājumi 

 

 47. Daugavpils novada dome normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izvēlas 

atkritumu apsaimniekotāju, kurš veiks sadzīves atkritumu un mājsaimniecībās radīto 

būvniecības atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu un uzglabāšanu 

attiecīgajā sadzīves atkritumu apsaimniekošanas zonā. 

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 22.03.2018. saistošajiem noteikumiem Nr.19, stājas 

spēkā 01.06.2018., ar 29.11.2018. saistošajiem noteikumiem Nr.30, stājas spēkā 

01.02.2019.) 

 

48. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas 

Daugavpils novada pašvaldības bezmaksas izdevumā „Daugavpils novada vēstis” un 

izliekami Daugavpils novada domes ēkā un Daugavpils novada pārvalžu ēkās. 
 

 

 

 


