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apsaimniekošanas
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8.panta
pirmās daļas 3.punktu
I. Vispārīgie noteikumi
1.

Saistošie noteikumi nosaka sadzīves atkritumu (turpmāk tekstā – atkritumi)
apsaimniekošanu atkritumu apsaimniekošanas zonā, kuri reglamentē prasības atkritumu
savākšanai (tai skaitā dalītai), pārvadāšanai, pārkraušanai un uzglabāšanai, kā arī kārtību,
kādā veicami maksājumi par šo atkritumu apsaimniekošanu Bauskas novada
administratīvajā teritorijā.

2.

Bauskas novada pašvaldība (turpmāk tekstā – pašvaldība) organizē, koordinē un kontrolē
atkritumu apsaimniekošanu saskaņā ar normatīvajiem aktiem,
šiem saistošajiem
noteikumiem un Bauskas novada atkritumu apsaimniekošanas plānu, kas izstrādāts atbilstoši
Zemgales reģionālajam atkritumu apsaimniekošanas plānam, nodrošinot sadzīves atkritumu
apsaimniekošanas
pakalpojumu
sniegšanas
nepārtrauktību.
(Grozīts
ar
25.05.2017.saistošajiem noteikumiem Nr.5.)

3.

Bauskas novada administratīvā teritorija ir viena atkritumu apsaimniekošanas zona.

4.

Sadzīves atkritumu savākšanu t.sk. nešķiroto un šķiroto atkritumu savākšanu,
kā pārstrādei derīgu, bioloģisko, lielgabarīta, būvniecības un sadzīves bīstamo atkritumu
savākšanu nodrošina viens atkritumu apsaimniekotājs saskaņā ar noslēgtā apsaimniekošanas
līguma un šo saistošo noteikumu prasībām.

5.

Pašvaldība informē visas fiziskās un juridiskās personas Bauskas novada administratīvajā
teritorijā par atkritumu apsaimniekotāju, ar kuru pašvaldība noslēgusi līgumu par atkritumu
apsaimniekošanu visā atkritumu apsaimniekošanas zonā.

6. Atkritumu savākšanas veidi Bauskas novadā:
6.1. izmantojot atkritumu konteinerus (tai skaitā dalīto atkritumu konteinerus);
6.2. izmantojot atkritumu stāvvadus;
6.3. atkritumu nogādāšana speciāli izveidotajos dalītos atkritumu savākšanas punktos vai
laukumos;
6.4. atkritumu radītājam vai valdītājiem, slēdzot līgumu vai vienojoties ar atkritumu
apsaimniekotāju par noteiktu atkritumu veidu atsevišķu savākšanu.
7.
8.

Šie saistošie noteikumi ir saistoši visām fiziskām un juridiskām personām pašvaldības
administratīvajā teritorijā.
Bauskas novada administratīvajā teritorijā visi savāktie sadzīves atkritumi, kuri nav
izmantojami reģenerācijai vai atkārtotai izmantošanai, nogādājami un apglabājami sadzīves
atkritumu poligonā „Grantiņi”. (25.05.2017.saistošo noteikumu Nr.5 redakcijā.)
II. Lietotie termini un to skaidrojums

9. Saistošajos noteikumos lietotie termini:
9.1. atkritumi - jebkurš priekšmets vai viela, no kuras tās radītājs vai valdītājs atbrīvojas,
ir nolēmis vai spiests atbrīvoties un kura atbilst atkritumu klasifikatorā noteiktajām
kategorijām;
9.1.1. sadzīves atkritumi – mājsaimniecībā, tirdzniecībā, pakalpojumu sniegšanas procesā vai
citur radušies atkritumi, ja tie īpašību ziņā pielīdzināmi mājsaimniecības radītajiem
atkritumiem; (25.05.2017.saistošo noteikumu Nr.5 redakcijā.)
9.1.2. bioloģiskie atkritumi – bioloģiski noārdāmi dārzu vai parku atkritumi, mājsaimniecību,
restorānu, sabiedriskās ēdināšanas iestāžu un mazumtirdzniecības telpu pārtikas un
virtuves atkritumi un citi tiem pielīdzināmi pārtikas ražošanas atkritumi;
(25.05.2017.saistošo noteikumu Nr.5 redakcijā.)
9.1.3. pārstrādei derīgi atkritumi – atkritumi, kurus var nodalīt un pārstrādāt vai realizēt;
9.1.4. bīstamie atkritumi - atkritumi, kuriem piemīt viena vai vairākas īpašības, kas padara tos
bīstamus cilvēku dzīvībai un veselībai, videi, kā arī personu mantai, un kuri atbilst
atkritumu klasifikatorā noteiktajām bīstamo atkritumu kategorijām;
9.1.5. sadzīves bīstamie atkritumi - sadzīvē radušies bīstamie atkritumi. Tās ir dzīvsudraba
spuldzes, nolietotās baterijas un akumulatori, elektrisko un elektronisko iekārtu,
transportlīdzekļu apkopes atkritumi- atstrādāta motoreļļa, eļļas filtri, riepas, kā arī
nederīgie medikamenti, laku, krāsu, organisko šķīdinātāju, augu aizsardzības līdzekļu un
insekticīdu, fotoķimikāliju, uguņošanas līdzekļu atkritumi u.c.;
9.1.6. būvniecības atkritumi - būvgruži, ielu uzlaušanas atkritumi, celtniecības materiālu
atlikumi, būvlaukumu atkritumi u.tml.;
9.1.7. lielgabarīta atkritumi - atkritumi, kurus to izmēru dēļ nevar un nedrīkst ievietot
atkritumu konteineros tai skaitā mēbeles;
9.1.8. ražošanas, jeb rūpnieciskie atkritumi - ražošanas uzņēmumu radīti atkritumi, kas
īpašību un daudzuma ziņā nav pielīdzināmi mājsaimniecībās radītajiem atkritumiem, un
kuru savākšanas metode nav pielīdzināma sadzīves atkritumu savākšanas metodei. To
apsaimniekošanā netiek izmantoti standarta atkritumu konteineri, atkritumu savākšanu
neveic specializēta presēšanas transporta vienība un savāktie atkritumu netiek apglabāti
reģionālajā atkritumu poligonā;
9.1.9. šķidrie sadzīves atkritumi - jebkuri dzīvojamās un publiskās ēkās sadzīvē radušies
atkritumi, kas ir šķidrā agregātstāvoklī, tajā skaitā notekūdeņi, izņemot bīstamos
atkritumus;
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9.2. atkritumu radītājs - fiziskā vai juridiskā persona, kuras darbība rada atkritumus vai kura
veic atkritumu sajaukšanu vai citas darbības, kā rezultātā mainās atkritumu sastāvs un
īpašības;
9.3. atkritumu valdītājs – ikviena fiziska vai juridiska persona, kuras faktiskajā varā atkritumi
atrodas un kura ir atbildīga par atkritumu apsaimniekošanu (nekustamā īpašuma īpašnieks,
tiesiskais valdītājs vai apsaimniekotājs);
9.4. atkritumu apsaimniekošana - atkritumu savākšana (tai skaitā atkritumu vākšana, šķirošana
un sajaukšana, lai tos pārvadātu), uzglabāšana, pārkraušana, pārvadāšana, pārstrāde (tai
skaitā atkritumu sadedzināšana, iegūstot enerģiju, iekārtās, kuru pamatdarbība nav atkritumu
sadedzināšana), reģenerācija un apglabāšana (tai skaitā sadedzināšana sadzīves atkritumu
sadedzināšanas iekārtās), šo darbību pārraudzība, kā arī atkritumu apglabāšanas vietu
ierīkošana un pārstrādes objektu vai iekārtu uzturēšana un aprūpe pēc to slēgšanas;
9.5. atkritumu apsaimniekotājs – komersants, kurš normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā
Bauskas novada administratīvajā teritorijā ir ieguvis tiesības veikt sadzīves atkritumu
apsaimniekošanu t.sk. nešķiroto sadzīves atkritumu un šķirotu atkritumu apsaimniekošanu
kā pārstrādei derīgu, bioloģisko, lielgabarīta, būvniecības, sadzīves bīstamo un šķidro
atkritumu apsaimniekošanu;
9.6. atkritumu apsaimniekošanas zona – Bauskas novada administratīvā teritorija, kurā
atbilstoši līgumam ar pašvaldību atkritumu apsaimniekotājs veic līgumā paredzētās darbības;
9.7. atkritumu dalītā savākšana - atkritumu savākšana, atsevišķi nodalot atkritumus pēc to
veida un īpašībām, lai veicinātu to pārstrādi un reģenerāciju vai atkārtotu izmantošanu;
9.8. šķiroto atkritumu savākšanas laukums – speciāli aprīkota iežogota vieta, kur savāc un
īslaicīgi uzglabā dažādu veidu atkritumus pirms to turpmākās transportēšanas;
(25.05.2017.saistošo noteikumu Nr.5 redakcijā.)
9.9. sadzīves atkritumu dalītās savākšanas punkts – speciāli aprīkota vieta, kur konteineros
dalīti savāc un īslaicīgi uzglabā dažādu veidu sadzīves atkritumus pirms to pārvadāšanas.
Savākšanas punktā nodrošina vismaz papīra un kartona, plastmasas, stikla un metālu
atkritumu (tajā skaitā izlietotā iepakojuma) dalītu savākšanu. Vienā atkritumu konteinerā var
vienlaikus savākt divu vai vairāku veidu dalīti savāktos sadzīves atkritumus;
(25.05.2017.saistošo noteikumu Nr.5 redakcijā.)
9.10. atkritumu poligons - speciāli ierīkota un aprīkota atkritumu apglabāšanas vieta, kurā
tiek nodrošināti normatīvajos aktos noteiktie vides aizsardzības pasākumi;
9.11. atkritumu uzglabāšana - atkritumu glabāšana tam speciāli piemērotās un aprīkotās
vietās to turpmākai pārstrādei vai apglabāšanai (izņemot īslaicīgu uzglabāšanu mazāk par
trim mēnešiem to rašanās, šķirošanas un savākšanas vietās daudzumos, kas nerada kaitējumu
videi vai draudus cilvēku veselībai);
9.12. specializēts transportlīdzeklis - transportlīdzeklis, kas paredzēts noteikta veida sadzīves
atkritumu konteineru mehanizētai izvešanai un nogādāšanai uz apglabāšanas vai
pārkraušanas vietu un kas neapdraud vidi, cilvēku dzīvību, veselību un drošību.
III. Atkritumu apsaimniekošanas mērķi
10. Saistošo noteikumu mērķis ir:
10.1. noteikt atkritumu apsaimniekošanas kārtību Bauskas novada administratīvajā teritorijā,
radīt un uzturēt higiēnisku un cilvēka veselībai nekaitīgu vidi Bauskas novada
administratīvajā teritorijā;
10.2. radīt atkritumu apsaimniekošanas sistēmu atbilstoši normatīvo aktu prasībām,
tajā
skaitā veicināt dalītu vākšanu un atkārtotu izmantošanu, lai samazinātu apglabājamo
atkritumu daudzumu un veicinātu dabas resursu efektīvu izmantošanu.
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11. Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas mērķi un uzdevumi (turpmāk minētajā prioritārajā
secībā):
11.1. samazināt atkritumu rašanās cēloņus tai skaitā attīstīt bezatkritumu tehnoloģijas;
11.2. samazināt radīto atkritumu daudzumu (apjomu) un bīstamību;
11.3. atbalstīt dalītu vākšanu atkritumu rašanās vietās, lai atkritumus sagatavotu atkārtotai
izmantošanai;
11.4. veicināt sagatavotu atkritumu atkārtotu izmantošanu;
11.5. atbalstīt atkritumi pārstrādi;
11.6. veicināt atkritumu reģenerāciju citos veidos, piemēram, iegūstot enerģiju;
11.7. veikt atkritumu apglabāšanu tādā veidā, lai netiktu apdraudēta vide, cilvēku dzīvība, un
veselība.
IV. Atkritumu radītāju pienākumi
12. Ikviena pašvaldības administratīvās teritorijas iedzīvotāja, fiziskas un juridiskas personas
pienākums ir iekļauties pašvaldības kopējā sadzīves atkritumu apsaimniekošanas sistēmā,
savācot, šķirojot, nogādājot un novietojot radītos sadzīves atkritumus atkritumu valdītāja
(nekustamā īpašuma īpašnieka, tiesiskā valdītāja vai apsaimniekotāja) vai atkritumu
apsaimniekotāja norādītajā vietā.
13. Atkritumu radītājam nešķirotie atkritumi jāievieto tikai tajā atkritumu konteinerā,
kas saskaņā ar noslēgto līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju ir paredzēts konkrētā
nekustamā īpašuma apkalpošanai.
14. Nešķirotus atkritumus pirms ievietošanas atkritumu konteineros vēlams ievietot atkritumu
maisos un šos maisus aizsiet. Asie priekšmeti ir jāiesaiņo, lai izvairītos no kaitējuma cilvēku
veselībai, kā arī atkritumu apsaimniekošanas iekārtu bojājumiem.
15. Iesaistīties dalītas sadzīves atkritumu savākšanas pasākumos un veikt atkritumu dalīšanu
vietās, kur ir izvietotas tvertnes dalītiem atkritumiem – dalītās atkritumu savākšanas
punktos, vai nogādāt atkritumus uz atkritumu šķirošanas – pārkraušanas staciju un
kompostēšanas laukumu.
16. Nodrošināt atsevišķu atkritumu veidu (sadzīves bīstamo, lielgabarīta, būvniecības atkritumu
u.c.), nogādāšanu uz tam paredzētām vietām personīgi vai izmantojot atkritumu
apsaimniekotāja pakalpojumus, kurš normatīvajos aktos noteiktā kārtībā ir ieguvis tiesības
šo atkritumu apsaimniekošanai.
V. Atkritumu valdītāju pienākumi
17. Ikvienam atkritumu valdītājam (nekustamā īpašuma īpašniekam, tiesiskam valdītājam vai
apsaimniekotājam), kurš atrodas pašvaldības administratīvajā teritorijā, ir pienākums slēgt
līgumu ar pašvaldības izvēlētu atkritumu apsaimniekotāju par regulāru atkritumu izvešanu
no īpašumā vai valdījumā esošā nekustamā īpašuma.
18. Atkritumu valdītājam, komersantam pirms komercdarbības uzsākšanas ir jānoslēdz līgums
ar pašvaldības izvēlēto atkritumu apsaimniekotāju par atkritumu apsaimniekošanu.
19. Vasarnīcas, dārza mājas (tajā skaitā dārzkopības biedrības teritorijā esošās vasarnīcas vai
dārza mājas) vai citas īslaicīgas apmešanās ēkas īpašnieks, valdītājs, lietotājs vai viņa
pilnvarotā persona slēdz līgumu par atkritumu apsaimniekošanu ar pašvaldības izvēlētu
atkritumu apsaimniekotāju. (Grozīts ar 25.05.2017.saistošajiem noteikumiem Nr.5.)
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20. Atkritumu valdītājs, vienojoties ar atkritumu apsaimniekotāju, nodrošina nešķiroto
atkritumu savākšanai nepieciešamo konteineru skaitu, ņemot vērā atkritumu daudzumu un
izvešanas biežumu, ne retāk kā:
20.1.
Bauskas pilsētā:
20.1.1. privātmājas, dvīņu mājas – 1 reizi mēnesī;
20.1.2. daudzdzīvokļu mājas – 1 reizi nedēļā;
20.1.3. juridiskas personas - 1 reizi nedēļā.
20.2.
Pārējā novada administratīvajā teritorijā:
20.2.1. privātmājas, dvīņu mājas apdzīvotās vietās – 1 reizi mēnesī;
20.2.2. privātmājas, dvīņu mājas ārpus apdzīvotām vietām – 1 reizi divos mēnešos;
20.2.3. daudzdzīvokļu mājas – 1 reizi divās nedēļās;
20.2.4. juridiskas personas – 1 reizi divās nedēļās.
21. Atkritumu valdītāju pienākumi:
21.1. pēc pašvaldības vai atkritumu apsaimniekotāja pieprasījuma sniegt ziņas par iedzīvotāju
skaitu, kas dzīvo attiecīgajā nekustamajā īpašumā, kā arī par komersantiem un citām
personām, kas veic saimniecisko darbību attiecīgajā nekustamajā īpašumā;
21.2. ja nekustamā īpašuma lietošanai ir sezonāls raksturs, tad informēt atkritumu
apsaimniekotāju un saskaņot atbilstošu atkritumu izvešanas grafiku;
21.3. iesaistīties sadzīves atkritumu dalītā vākšanā saskaņā atkritumu apsaimniekošanas
sistēmu, kuru ir izveidojis atkritumu apsaimniekotājs pašvaldības noteiktajā atkritumu
apsaimniekošanas zonā;
21.4. atbildēt par tā nekustamajā īpašumā radīto atkritumu savākšanu, šķirošanu un
nogādāšanu līdz atkritumu konteineriem, par kuru iztukšošanu tam ar attiecīgo atkritumu
apsaimniekotāju ir noslēgts līgums;
21.5. mazizmēra konteineri no slēgtiem pagalmiem un konteineru telpām atkritumu izvešanas
dienās līdz plkst. 8.00 jānovieto specializētajiem transportlīdzekļiem ērti piebraucamā vietā
ārpus sētas un žoga tā, lai netraucētu gājēju un citu transportlīdzekļu kustību, kā arī pēc
atkritumu savākšanas jānovieto to pastāvīgajā atrašanās vietā.
21.6. atkritumu konteineru laukuma pastāvīgo vietu izvēlēties tā, lai pie tās netraucēti varētu
piebraukt specializētie transportlīdzekļi;
21.7. atkritumu konteineru laukumi ir jāizveido ar cieto segumu tā, lai ar riteņiem aprīkotus
atkritumu konteinerus iztukšošanas reizē būtu ērti piestumt pie specializētā transportlīdzekļa;
21.8. atkritumus ievietot tikai noteiktajam atkritumu veidam paredzētos konteineros;
21.9. uzturēt sadzīves atkritumu konteinerus tīrus un lietošanas kārtībā;
21.10. uzturēt tīrību un kārtību atkritumu konteineru laukumos;
21.11. uzturēt kārtībā pievedceļus, lai nodrošinātu specializētā transportlīdzekļa piekļūšanu
atkritumu konteineriem to iztukšošanas dienā jebkurā gadalaikā;
21.12. pie iestāžu, uzņēmumu, atpūtas, tirdzniecības un sabiedrisko pakalpojumu vietu ieejas
durvīm novietot atkritumu konteinerus un nodrošināt to pastāvīgu iztukšošanu. Atkritumu
tvertņu dizainu (formu) saskaņot ar pašvaldību; (Grozīts ar 25.05.2017.saistošajiem
noteikumiem Nr.5.)
21.13. nodrošināt atsevišķu atkritumu veidu (piem., lielgabarīta atkritumu, būvniecības
atkritumu, sadzīves bīstamo atkritumu u.c.) nogādāšanu pārstrādes, uzglabāšanas vai
apglabāšanas vietās– ar savu transportu vai izmantojot atkritumu apsaimniekotāja
pakalpojumus, par šo atkritumu savākšanu vienojoties atsevišķi;
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21.14. ja noslēgtais līgums ar atkritumu apsaimniekotāju paredz regulāru atsevišķu atkritumu
veidu izvešanu, persona atkritumus novieto to savākšanas vietā īsi pirms noteiktā izvešanas
laika;
21.15. iesaistās citu pašvaldības atkritumu apsaimniekošanas pasākumu īstenošanā.
22. Daudzdzīvokļu māju īpašnieku vai apsaimniekotāju pienākumi papildus 21.punktā
minētajiem pienākumiem:
22.1. pēc saskaņošanas ar pašvaldību un atkritumu apsaimniekotāju izveidot un uzturēt kārtībā
atkritumu tvertņu laukumus vai vietas, kas paredzētas atkritumu savākšanai, un nodrošināt
specializētā transportlīdzekļa piekļūšanu atkritumu tvertnēm;
22.2. vienai daudzdzīvokļu mājai vai māju grupai tiek izveidots viens atkritumu konteineru
laukums;
22.3. daudzdzīvokļu māju apsaimniekotāji ir atbildīgi par līguma slēgšanu ar atkritumu
apsaimniekotāju par atkritumu savākšanu no to apsaimniekošanā nodotajiem īpašumiem;
22.4. dzīvokļa īpašnieki daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās, kurām nav izvēlēts apsaimniekotājs
vai pārvaldnieks (atbilstoši Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumam), savstarpēji vienojas
par atkritumu savākšanas kārtību un pilnvaro personu, kura slēdz līgumu par atkritumu
izvešanu no minētās mājas vai teritorijas;
22.5. ēkās, kur atkritumu savākšanai tiek izmantoti atkritumu stāvvadi, nodrošināt šo stāvvadu
regulāru apkopi, dezinfekciju, konteineru telpu tīrību, kā arī specializētā transportlīdzekļa
brīvu piekļūšana atkritumu konteineriem un to ērtu piestumšanu pie specializētā
transportlīdzekļa;
22.6. ja pie vairākām daudzdzīvokļu ēkām izveidots speciāli ierīkots (betonēts, asfaltēts vai
tml.) laukums atkritumu konteineru novietošanai, tad atkritumu konteinerus jānovieto šajā
laukumā.
23. Zemes īpašnieks, kura īpašumā prettiesiski atrodas atkritumi:
23.1. bīstamo atkritumu gadījumā – nodod atkritumus atkritumu apsaimniekotājam, kurš ir
saņēmis atļauju attiecīgo bīstamo atkritumu apsaimniekošanai, un sedz bīstamo atkritumu
apsaimniekošanas izmaksas;
23.2. sadzīves un būvniecības atkritumu gadījumā – nodod atkritumus atkritumu
apsaimniekotājam, kurš ir saņēmis atļauju attiecīgo sadzīves atkritumu apsaimniekošanai un
kurš ir noslēdzis līgumu ar pašvaldību, kā arī sedz attiecīgo atkritumu apsaimniekošanas
izmaksas. (Grozīts ar 25.05.2017.saistošajiem noteikumiem Nr.5.)
VI. Publisko pasākumu organizētāju pienākumi
24. Publisko pasākumu organizētājiem pirms pasākuma rīkošanas atļaujas saņemšanas ir
jānoslēdz līgums ar atkritumu apsaimniekotāju par atkritumu savākšanu, aizvešanu un
teritorijas sakopšanu.
25. Par publiska pasākuma laikā radīto atkritumu savākšanu ir atbildīgs tā organizētājs, kurš
nodrošina:
25.1. pasākuma norises vietu ar konteineriem atkritumu savākšanai;
25.2. pasākuma dalībniekiem iespēju šķirot pasākuma laikā radušos atkritumus, šim nolūkam
izvietojot ne mazāk kā divu atkritumu veidu atkritumu konteinerus;
25.3. attiecīgās teritorijas sakopšanu piecu stundu laikā pēc pasākuma, ja pasākums notiek
dienas laikā (pēc pasākuma, kas noris nakts laikā, attiecīgās teritorijas sakopšana jānodrošina
līdz nākošās dienas pulksten 12.00);
25.4. vietās, kur notiek intensīva gājēju un satiksmes kustība, publisko pasākumu
organizētājam jānodrošina attiecīgās teritorijas sakopšana vienas stundas laikā pēc pasākuma
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noslēguma (pēc pasākuma, kas noris nakts laikā, attiecīgās teritorijas sakopšana jānodrošina
līdz pulksten 8.00).
26. Publiska pasākuma laikā organizētājam jānodrošina sabiedrisko tualešu pieejamība. Brīvi
pieejamā vietā pasākuma organizētājam ir jānovieto pārvietojamās tualetes (jāuzstāda ne
mazāk kā viena tualete uz 200 apmeklētājiem), jānodrošina sanitārā tīrība un higiēnas
prasību ievērošana.
VII. Atkritumu apsaimniekotāja pienākumi
27. Atkritumu apsaimniekotājs, realizējot pašvaldības funkcijas atkritumu apsaimniekošanas
jomā, koordinē un savas kompetences ietvaros kontrolē sadzīves atkritumu apsaimniekošanu
Bauskas novada administratīvajā teritorijā saskaņā ar normatīvajiem aktiem atkritumu
apsaimniekošanas jomā, novada un reģionālo atkritumu apsaimniekošanas plānu, kā arī šiem
saistošajiem noteikumiem.
28. Atkritumu apsaimniekotājam ir jābūt Valsts vides dienesta atļaujai par 4.punktā minēto
atkritumu apsaimniekošanu. (Grozīts ar 25.05.2017. saistošajiem noteikumiem Nr.5.)
29. Atkritumu apsaimniekotājs, kurš ir izvēlēts atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likuma
18.pantam, slēdz līgumu ar pašvaldību par atkritumu apsaimniekošanu. (Grozīts ar
25.05.2017.saistošajiem noteikumiem Nr.5.).
30. Svītrots ar 25.05.2017.saistošajiem noteikumiem Nr.5.
31. Atkritumu apsaimniekotājs savā darbībā ir saņēmis Latvijas Atkritumu saimniecības
uzņēmumu asociācijas sertifikātu par atkritumu apsaimniekošanas uzņēmuma atbilstību
obligātajām prasībām attiecīgajā atkritumu apsaimniekošanas jomā vai ekvivalentu.
Sertificētās jomas:
31.1. sadzīves atkritumu savākšana, pārvadāšana;
31.2. atkritumu konteineru apsaimniekošana;
31.3. bīstamo atkritumu savākšana, pārvadāšana;
31.4. atkritumu pārkraušana, šķirošana.
32. Atkritumu apsaimniekotājam ir šādi pienākumi:
32.1. slēgt līgumu ar pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajiem atkritumu radītājiem un
valdītājiem par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, piemērojot:
32.1.1. līguma termiņu, kas nav garāks par līguma termiņu, kas noslēgts starp atkritumu
apsaimniekotāju un pašvaldību;
32.1.2. pašvaldības apstiprināto maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu;
32.1.3. regulāru sadzīves atkritumu izvešanu.
32.2. slēgt līgumu ar publisko pasākumu organizētājiem par publisko pasākumu laikā radušos
atkritumu apsaimniekošanu;
32.3. iesaistīties reģionālo un pašvaldības izstrādāto atkritumu apsaimniekošanas plānu
realizācijā apsaimniekojamajā teritorijā, dalītas atkritumu apsaimniekošanas sistēmas
ieviešanā;
32.4. veikt regulāru, saskaņotu visu pašvaldības administratīvajā teritorijā radīto atkritumu
izvešanu no laukumiem, konteineriem, dalītās atkritumu savākšanas punktiem un citām
atkritumu savākšanai paredzētām vietām atbilstoši normatīvo aktu prasībām un ar pašvaldību
noslēgtā līguma noteikumiem, saglabājot šajās vietās tīrību (nodrošinot uz zemes nokritušo
atkritumu savākšanu konteineru iztukšošanas laikā);
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32.5. pietiekamā daudzumā nodrošināt ar atkritumu konteineriem visus atkritumu radītājus un
valdītājus;
32.6. svītrots ar 25.05.2017.saistošajiem noteikumiem Nr.5;
32.7. 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;
32.8. piedāvāt atkritumu ārpuskārtas izvešanas pakalpojumu;
32.9. nodrošināt visu sadzīves atkritumu veidu savākšanu t.sk. nešķiroto atkritumu, pārstrādei
derīgu atkritumu, izlietotā iepakojuma, sadzīves bīstamo atkritumu, bioloģisko, lielgabarīta
un būvniecības atkritumu;
32.10. pēc atkritumu valdītāju pieprasījuma nodrošināt atkritumu konteineru mazgāšanu vai
nomaiņu, vienojoties par attiecīgā pakalpojuma izmaksām;
32.11. racionāli izstrādāt maršrutus gan šķiroto, gan nešķiroto atkritumu savākšanā, lai
samazinātu transporta slodzi ceļiem un ietekmi uz vidi; (Grozīts ar 25.05.2017.saistošajiem
noteikumiem Nr.5.)
32.12. atkritumu konteineru novietošanas vietas ir jāsaskaņo ar atkritumu valdītāju;
32.13. sadarbībā ar pašvaldību nodrošināt lielgabarīta un videi kaitīgo atkritumu savākšanu
vismaz reizi gadā;.
32.14. ziņot pašvaldībai par atkritumu radītāju un valdītāju administratīvajiem pārkāpumiem šo
saistošo noteikumu neievērošanas gadījumā;
32.15. 30 dienas iepriekš informēt atkritumu valdītāju par prasībām (izmaiņām tajās) saistībā
ar atkritumu apsaimniekošanu;
32.16. Pēc pašvaldības pieprasījuma reizi gadā iesniegt pārskatus par:
32.16.1. izvesto nešķiroto atkritumu daudzumu no atkritumu valdītāju objektiem, norādot
personu ar kuru slēgts līgums, kā arī apkalpošanas reižu skaitu. Pārskatā informācija
jāsagatavo pēc pašvaldības pārvalžu administratīvajām teritorijām;
32.16.2. savāktajiem atkritumu veidiem un to daudzumu pēc pašvaldības pārvalžu
administratīvajām teritorijām;
32.16.3. pašvaldības vai reģionālā atkritumu apsaimniekošanas plāna īstenošanas gaitu.
32.17. veikt iedzīvotāju, atkritumu radītāju informēšanu par atkritumu apsaimniekošanu;
32.18. apsaimniekotāja pienākumos neietilpst meklēt sadzīves atkritumos pazudušus
priekšmetus vai atļaut to darīt nepiederošām personām;
32.19. sadzīves atkritumi pēc to nodošanas pāriet atkritumu apsaimniekotāja īpašumā.
VIII. Dalītu sadzīves atkritumu apsaimniekošana
33. Pašvaldības teritorijā, kur atkritumiem tiek nodrošināta dalīta vākšana, sadzīves atkritumu
radītāji šķiro sadzīves atkritumus un ievieto tos atbilstošos atkritumu konteineros, kas
uzstādīti dalīto atkritumu savākšanas punktos vai laukumos, vai iesaistās atkritumu
apsaimniekotāja rīkotās akcijās.
34. Apsaimniekotājs izmanto trīs dažādu krāsu atkritumu konteinerus: (Grozīts ar
25.05.2017.saistošajiem noteikumiem Nr.5.)
34.1. dzeltenas krāsas konteiners - papīra, plastmasas un metāla iepakojums, makulatūra;
34.2. zaļas krāsas konteiners - stikla tara;
34.3. brūnas krāsas konteiners – bioloģiskie atkritumi.
35. Dzeltenas krāsas konteinerā ir jāievieto:
35.1. izlietots papīra un kartona iepakojums, makulatūra - tīra, sausa un nesaburzīta;
35.2. plastmasas un metāla iepakojums - tīrs, bez iepriekšējā pildījuma atliekām.
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36. Zaļas krāsas konteinerā jāievieto tīra stikla tara, bez iepriekšējā pildījuma atliekām. Nav
pieļaujama logu stiklu, spoguļstikla, keramikas, māla u.c. materiāla lausku ievietošana
konteinerā.
37. Brūnas krāsas konteinerā ir jāievieto bioloģiskie atkritumi, kā zāle, lapas, skujas, augi,
puķes, zariņi, zāģu skaidas, dārzeņu un augļu mizas, to atliekas, olu čaumalas, tējas un
kafijas biezumi, tējas maisiņi u.tml.
38. Atkritumu apsaimniekotājs visā pašvaldības teritorijā uz atkritumu konteineriem nodrošina
šādu informāciju:
38.1. dalīto atkritumu veidu;
38.2. atkritumu apsaimniekotāja nosaukumu un kontaktinformāciju (tālruņa Nr.).
39. Atkritumu apsaimniekotājs savlaicīgi informē atkritumu radītājus un valdītājus par jauna
dalīta, pārstrādei derīgu atkritumu savākšanas veida ieviešanu un attiecīgo konteineru
krāsojumu vai apzīmējumu.
40. Atkritumu apsaimniekotājs informē atkritumu radītājus par dalīto atkritumu savākšanas
punktu un laukumu atrašanās vietām.
41. Atkritumu apsaimniekotājs nogādā sašķirotu, pārstrādei derīgu atkritumu veidu uz
otrreizējās šķirošanas, pārstrādes vai realizācijas vietām.
42. Atkritumu radītājiem atļauts kompostēt bioloģiskos atkritumus, ja kompostēšana tiek veikta
sava īpašuma teritorijā vai citā speciāli tam paredzētā vietā, kas saskaņota ar pašvaldību un
tas nerada draudus cilvēku dzīvībai, veselībai, videi, kā arī personu mantai.
IX. Sadzīves bīstamo atkritumu apsaimniekošana
43. Par bīstamo atkritumu apsaimniekošanu atbild attiecīgo atkritumu radītājs.
44. Sadzīves bīstamo atkritumu radītājs vai valdītājs:
44.1. atdala bīstamos atkritumus no citu veidu atkritumiem;
44.2. uzglabā bīstamos atkritumus ne ilgāk par 12 mēnešiem tā, lai tie neapdraudētu cilvēku
dzīvību un veselību, vidi, kā arī personu mantu;
44.3. sedz bīstamo atkritumu apsaimniekošanas izmaksas, ja normatīvajos aktos nav paredzēta
cita kārtība.
45. Atkritumu radītāji no sadzīves bīstamiem atkritumiem atbrīvojas:
45.1. nogādājot uz dalīto atkritumu pieņemšanas laukumu (Biržu ielā 8B, Bauskā) vai citām
speciāli ierīkotām vietām;
45.2. iesaistoties atkritumu apsaimniekotāja un pašvaldības rīkotās akcijās;
45.3. slēdzot līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju par atsevišķu sadzīves bīstamo atkritumu
nodošanu.
46. Dalīti tiek savākti šādi sadzīves bīstamo atkritumu veidi:
46.1. sadzīves bīstamie atkritumi, t.sk. videi kaitīgās preces kā neizjauktas elektropreces,
dienasgaismas lampas, akumulatori, baterijas, riepas - dalīto atkritumu pieņemšanas laukumā
(Biržu ielā 8B, Bauskā) vai atkritumu apsaimniekotāja rīkoto akciju veidā;
46.2. baterijas - dalīto atkritumu pieņemšanas laukumā vai ievietot publiskajās vietās pieejamos
konteinerus (elektropreču tirgotavās, lielveikalos un citur);
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46.3. medikamenti un to atlikumi – aptiekās;
46.4. par pārējo bīstamo atkritumu apsaimniekošanu jāslēdz līgums ar atkritumu
apsaimniekotāju.
46.5. Atkritumu radītājiem aizliegts sajaukt dažādu veidu bīstamos atkritumus, kā arī sajaukt
bīstamos atkritumus ar sadzīves vai ražošanas atkritumiem. Nav pieļaujama sadzīves bīstamo
atkritumu (elektropreču, riepu, akumulatoru u.c.) ievietošana sadzīves atkritumu konteinerā
vai novietošana pie tiem.
47. Pašvaldības pārvaldēm sadarbībā ar atkritumu apsaimniekotāju vismaz vienu reizi gadā
akcijas veidā jānodrošina videi kaitīgo preču (neizjauktas elektropreces, dienasgaismas
lampas, akumulatori, baterijas, riepas u.c.) savākšana no iedzīvotājiem.
X. Būvniecības un lielgabarīta atkritumu apsaimniekošana
48. Lielgabarīta un būvniecības atkritumi jāsavāc atsevišķi no citiem sadzīves atkritumiem.
49. Atkritumu radītājiem aizliegts ievietot atkritumu valdītāja konteineros lielgabarīta un
būvniecības atkritumus, kā arī tos novietot citās neatļautās vietās.
50. Lielgabarīta atkritumu īslaicīga novietošana pie konteineriem vai citur ir atļauta tikai ar
atkritumu apsaimniekotāju saskaņotā vietā un laikā.
51. Lielgabarīta un būvniecības atkritumu izvešanai jāizmanto atkritumu apsaimniekotāja
pakalpojumi, kurš ir noslēdzis līgumu ar pašvaldību par sadzīves atkritumu
apsaimniekošanu, vai arī tie patstāvīgi jānogādā uz īpaši iekārtotu būvniecības vai
lielgabarīta atkritumu savākšanas vai apglabāšanas vietu.
52. Būvniecības atkritumus aizliegts novietot ārpus teritorijas, kur notiek būvdarbi. Nododot
objektu ekspluatācijā, jāuzrāda dokuments, kas apliecina atkritumu nodošanu un kurā
norādīts nodoto atkritumu apjoms.
53. Būvniecības un lielgabarīta atkritumu konteineru īpašnieka pienākums ir uzturēt tos
atbilstošā tehniskā kārtībā.
54. Būvniecības un lielgabarīta atkritumu konteineri novietojami tā, lai netraucētu gājēju un citu
transportlīdzekļu kustībai.
55. Izraktā zeme ir jāizmanto vai jāizved tā, lai nenotiktu tās sajaukšanās ar būvgružiem vai
citiem sadzīves atkritumiem. Ja iespējams, tā jāizlieto būvlaukuma labiekārtošanai vai
jāizved uz citu objektu vai zemes gabalu, saskaņojot šo vietu ar pašvaldību. Nepieļaut
augsnes auglīgās virskārtas iznīcināšanu vai tās kvalitātes pasliktināšanos.
56. Iespēju robežās veikt būvniecības atkritumu šķirošanu atbilstoši atkritumu apsaimniekotāja
prasībām un ieteikumiem.
XI. Šķidro sadzīves atkritumu apsaimniekošana
57. Šķidro sadzīves atkritumu radītāju, kuri izmanto decentralizētu kanalizācijas sistēmu,
pienākumi:
57.1. noslēgt līgumu par šķidro sadzīves atkritumu savākšanu ar šķidro sadzīves atkritumu
apsaimniekotāju;
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57.2. uzturēt kārtībā decentralizēto kanalizācijas sistēmu un pievadceļus, nodrošinot
specializēto transportlīdzekļu piekļūšanu šķidro sadzīves atkritumu uzglabāšanas tvertnēm
(rezervuāriem);
57.3. nepieļaut neattīrītu šķidro sadzīves atkritumu novadīšanu dabā vai to noplūšanu
(iztecēšanu, iesūkšanos grunts slāņos);
57.4. segt šķidro sadzīves atkritumu apsaimniekošanas izmaksas;
57.5. segt šķidro sadzīves atkritumu apsaimniekotāja papildus izmaksas gadījumos, ja 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;
57.6. nepieļaut šķidro sadzīves atkritumu sajaukšanu ar citām vielām, kas var sekmēt to
sastāva kvalitatīvās izmaiņas.
58. Šķidro sadzīves atkritumu apsaimniekotāja pienākumi:
58.1. slēgt līgumus ar šķidro sadzīves atkritumu radītājiem par šķidro sadzīves atkritumu
savākšanu;
58.2. slēgt līgumu ar notekūdeņu pieņemšanas punkta īpašnieku vai apsaimniekotāju;
58.3. savāktos šķidros sadzīves atkritumus pārvadāt ar šim nolūkam paredzēto specializēto
transportlīdzekli;
58.4. savāktos šķidros sadzīves atkritumus izliet tikai šim nolūkam paredzētās vietās (nosaka
notekūdeņu pieņemšanas punkta īpašnieks vai apsaimniekotājs) – notekūdeņu pieņemšanas
punktos;
58.5. veikt savākto šķidro sadzīves atkritumu uzskaiti un pēc pieprasījuma sniegt ziņas
pašvaldībai;
58.6. maksa par šķidro sadzīves atkritumu apsaimniekotāja sniegtajiem pakalpojumiem tiek
noteikta vienojoties šķidro sadzīves atkritumu radītājam un apsaimniekotājam.
XII. Maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu
59. Ikviena atkritumu radītāja pienākums ir segt atkritumu apsaimniekošanas izmaksas
normatīvajos aktos un šajos noteikumos noteiktajā kārtībā.
60. Maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu (izņemot sadzīves atkritumu pārstrādi)
apstiprina pašvaldība, pamatojoties uz atkritumu apsaimniekotāja iesniegtu aprēķina
projektu.
61. Maksa par nešķirotu atkritumu apsaimniekošanu ietver:
61.1. pašvaldības apstiprinātu maksu par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, šķirošanu,
pārkraušanu un uzglabāšanu;
61.2. Sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprināts tarifs par sadzīves atkritumu apglabāšanu
atkritumu poligonā;
61.3. dabas resursu nodoklis par atkritumu apglabāšanu normatīvajos aktos noteiktajā apmērā.
62. Atkritumu apsaimniekotājs tiesīgs ierosināt izmaiņas maksā par sadzīves atkritumu
apsaimniekošanu ne biežāk kā divas reizes gadā.
63. Atkritumu radītāji atkritumu apsaimniekošanas izmaksas sedz saskaņā ar līgumu, kas
noslēgts ar atkritumu apsaimniekotāju vai atkritumu valdītāju.
64. Atkritumu radītāji un valdītāji atkritumu apsaimniekotājam maksā pēc faktiski izvestā
atkritumu apjoma.
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65. Maksa par atsevišķu atkritumu veidu (bioloģisko, sadzīves bīstamo, pārstrādei derīgu,
izlietotā iepakojuma, lielgabarīta, ražošanas, būvniecības atkritumu u.c.) savākšanu tiek
noteikta savstarpēji vienojoties ar atkritumu radītāju.
66. Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieki un īrnieki, nedzīvojamo telpu īpašnieki,
nomnieki un citi lietotāji par atkritumu savākšanu un apglabāšanu norēķinās ar ēkas
apsaimniekotāja (pārvaldnieka) starpniecību normatīvajos aktos noteiktā kārtībā. Ēkas
apsaimniekotājs ir atbildīgs par norēķinu veikšanu ar atkritumu apsaimniekotāju saskaņā ar
noslēgto līgumu.
67. Dzīvokļa īpašnieki daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās, kurām nav izvēlēts apsaimniekotājs
vai pārvaldnieks (atbilstoši Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumam), pilnvaro personu, kura
visu dzīvokļa īpašnieku vārdā veic maksājumus atkritumu apsaimniekotājam.
68. Atkritumu apsaimniekotājiem vienu mēnesi iepriekš jāinformē atkritumu radītāji un valdītāji
par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas izmaiņām.
69. Atkritumu apsaimniekotājs ir tiesīgs pārtraukt atkritumu izvešanu, ja atkritumu valdītājs
neveic samaksu par atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumiem saskaņā ar līgumu, par to
informējot pašvaldību.
XIII. Aizliegumi atkritumu apsaimniekošanā
70. Atkritumus pašvaldības teritorijā aizliegts:
70.1.
dedzināt, tai skaitā atkritumu konteineros, urnās, ugunskuros, dārza kamīnos, krāsnīs
u.c., izņemot bioloģiskos atkritumus, ievērojot šādus nosacījumus: (Grozīts ar
29.09.2016.saistošajiem noteikumiem Nr.13.)
70.1.1. pilsētas un ciemu teritorijā bioloģisko atkritumu
dedzināšana ugunskuros un
dedzināšanas iekārtās atļauta no 15.septembra līdz 30.oktobrim un no 1.aprīļa līdz
15.maijam no plkst.8.00 līdz plkst.17.00;
70.1.2. lauku teritorijā bioloģisko atkritumu dedzināšana ugunskuros un dedzināšanas iekārtās
atļauta no 15.septembra līdz 15.maijam;
70.1.3. bioloģiskie atkritumi ir savākti dedzināšanai paredzētā vietā un tiek nodrošināta
ugunsdrošības prasību ievērošana, kā arī netiek traucēti vai apdraudēti citi sabiedrības
locekļi (piemēram, aizliegts ierīkot bioloģisko atkritumu dedzināšanas vietu kaimiņu
īpašuma ēku logu tuvumā vai vietā, kur dedzināšanas radītie dūmi var samazināt
redzamību, apdraudot satiksmes drošību (pie ielu krustojumiem, gājēju pārejām u.tml.));
70.1.4. saistošo noteikumu 70.1.1. un 70.1.2. apakšpunktā noteiktajā kārtībā bioloģisko
atkritumu dedzināšana ir atļauta tikai nekustamā īpašnieka, tiesiskā valdītāja vai lietotāja
klātbūtnē;
70.2. novietot vai izbērt blakus konteineriem, uz ielām, skvēros, parkos, mežos, citos dabas
objektos vai vietās, kur to savākšana vai apglabāšana nav atļauta;
70.3. ierakt zemē;
70.4. ievietot nešķiroto atkritumu konteineros, kas paredzēti cita nekustamā īpašuma
apkalpošanai.
71. Aizliegts piesārņot ar atkritumiem daudzdzīvokļu māju kāpņu telpas, pagrabus, bēniņus,
citas koplietošanas telpas, pagalmus un mājām pieguļošās teritorijas.
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72. Aizliegts ievietot atkritumu konteineros 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, pelnus, izdedžus, bīstamos atkritumus u.c.
73. Aizliegts atkritumus konteineros cieši sablīvēt, ieskalot, iesaldēt vai sadedzināt.
Šādos gadījumos atkritumu apsaimniekotājam ir tiesības par šādu konteineru iztukšošanu
noteikt papildus samaksu.
74. Aizliegts dalīto atkritumu konteinerā ievietot cita veida atkritumus t.sk. nešķirotos sadzīves
atkritumus. Šādos gadījumos atkritumu apsaimniekotājam ir tiesības par šādu konteineru
iztukšošanu noteikt papildus samaksu.
75. Svītrots ar 25.05.2017.saistošajiem noteikumiem Nr.5.
76. Atkritumu apsaimniekotājam, savācot atkritumus, aizliegts
labiekārtojumu, apstādījumus un apstādījuma elementus.

bojāt

ēkas

(būves)

77. Aizliegts jebkādā veidā bojāt vai iznīcināt atkritumu konteinerus.
78. Svītrots ar 25.05.2017.saistošajiem noteikumiem Nr.5.
79. Aizliegts sajaukt dažādu veidu bīstamos atkritumus, kā arī sajaukt bīstamos atkritumus ar
sadzīves vai ražošanas atkritumiem.
80. Aizliegts, nesaskaņojot ar atkritumu apsaimniekotāju, novietot lielgabarīta un būvniecības
atkritumus pie atkritumu konteineriem vai citās neatļautās vietās.
81. Aizliegts veikt citas darbības, kas rada vides piesārņošanu vai ir pretrunā ar normatīvajos
aktos ietverto regulējumu.
XIV. Administratīvā atbildība par saistošo noteikumu neievērošanu
82. Par saistošo noteikumu vai citu atkritumu apsaimniekošanas jomu regulējošo normatīvo
aktu pārkāpumiem personas saucamas pie atbildības Latvijas Administratīvo pārkāpumu
kodeksā noteiktajā kārtībā.
83. Par saistošo noteikumu pārkāpumiem fiziskām un juridiskām personām ir paredzēta
atbildība:
83.1. saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa attiecīgajiem pantiem;
83.2. par citiem saistošo noteikumu pārkāpumiem, par kuriem atbildība nav paredzēta Latvijas
Administratīvo pārkāpumu kodeksā – piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskām
personām no 15 euro līdz 145 euro, juridiskām personām no 70 euro līdz 710 euro. (Grozīts
26.09.2013.ar saistošajiem noteikumiem Nr.24.)
84. Sūdzības, iesniegumi un priekšlikumi par atkritumu apsaimniekotāja sniegto pakalpojumu
kvalitāti adresējami atkritumu apsaimniekotājam, kurš veic atkritumu apsaimniekošanu
pašvaldības administratīvajā teritorijā.
85. Ja atkritumu apsaimniekotājs neveic nekādas darbības attiecībā uz iesniegto sūdzību, tad
sūdzības var iesniegt pašvaldībai vai Valsts vides dienestam, kura teritorijā atrodas
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pašvaldība, kura tās reģistrē un pieņem lēmumus trūkumu un pārkāpumu novēršanai.
(Grozīts ar 25.05.2017.saistošajiem noteikumiem Nr.5.)
86. Sūdzības, iesniegumus un priekšlikumus par šo noteikumu neievērošanu izskata pašvaldība.
87. Sastādīt administratīvā pārkāpuma protokolu par saistošo noteikumu neievērošanu tiesīgi:
87.1. Bauskas novada pašvaldības policijas amatpersonas; (Grozīts ar 29.03.2018. saistošajiem
noteikumiem Nr.8);
87.2. Svītrots ar 29.03.2018. sasitošajiem noteikumiem Nr.8.
87.3. Bauskas novada pārvalžu vadītāji;
87.4. Valsts vides dienesta darbinieki;
87.5. citas pašvaldības pilnvarotas personas.
88. Svītrots ar 15.05.2017.saistošajiem noteikumiem Nr.5.
89. Lietas par šo saistošo noteikumu pārkāpumiem izskata Latvijas Administratīvo pārkāpumu
kodeksā noteiktajā kārtībā.
90. Ieņēmumi no naudas sodiem par šo noteikumu pārkāpumiem tiek ieskaitīti pašvaldības
budžetā.
91. Administratīvais sods šo noteikumu pārkāpēju neatbrīvo no pārkāpuma radīto seku
novēršanas un materiālo zaudējumu segšanas.
XV. Noslēguma jautājums
92. Līdz brīdim, kad pašvaldība, atbilstoši šo saistošo noteikumu 60.punktam, pieņem lēmumu
par sadzīves atkritumu maksas apstiprināšanu, maksa par sadzīves atkritumu
apsaimniekošanu atbilst pēdējam Regulatora apstiprinātajam sadzīves atkritumu
apsaimniekošanas tarifam.
DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

(paraksts)
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