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Grozījumi:
Apes novada domes 24.09.2015.
saistošie noteikumi Nr.16/2015 (spēkā ar 06.11.2015)
Saistošajos noteikumos lietotie termini
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

1.5.
1.6.
1.7.

atkritumi — jebkurš priekšmets vai viela, no kuras tās valdītājs atbrīvojas, ir nolēmis vai
spiests atbrīvoties;
bīstamie atkritumi – atkritumi, kuriem piemīt viena vai vairākas īpašības, kas padara tos
bīstamus;
sadzīves atkritumi — mājsaimniecībā, tirdzniecībā, pakalpojumu sniegšanas procesā vai citur
radušies atkritumi, ja tie īpašību ziņā ir pielīdzināmi mājsaimniecībās radītajiem atkritumiem;
lielgabarīta atkritumi – atkritumi, kuri sava izmēra dēļ nevar tikt uzglabāti vai novietoti
atkritumu konteineros vai maisos, tai skaitā mēbeles, plaša patēriņa elektronikas preces,
sadzīves inventārs, u.c.;
būvniecības atkritumi – būvgruži, būvlaukuma atkritumi, ielu uzlaušanas atkritumi,
celtniecības laikā izraktā zeme;
dārzu un parku atkritumi – zāle, zari, lapas, koku un krūmu atgriezumi u.c. augu valsts
atlikumi;
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;
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atkritumu apsaimniekotājs – komersants, arī atkritumu tirgotājs un atkritumu
apsaimniekošanas starpnieks, kurš ir saņēmis attiecīgu atļauju atkritumu apsaimniekošanai
normatīvajos aktos par piesārņojumu noteiktajā kārtībā;
1.9. atkritumu radītājs — ikviena fiziskā vai juridiskā persona, kuras darbība rada atkritumus
(sākotnējs atkritumu radītājs) vai kura veic atkritumu priekšapstrādi, sajaukšanu vai citas
darbības, kā rezultātā mainās atkritumu sastāvs un īpašības;
1.10. nekustamā īpašuma īpašnieks (šo noteikumu izpratnē) – nekustamā īpašuma (dzīvojamās
mājas, tās daļas, dzīvokļa) īpašnieks (neatkarīgi no tā, vai īpašums ir reģistrēts Zemesgrāmatā),
valdītājs, īrnieks, lietotājs, juridiska vai fiziska persona, kura uz tiesiska pamata apsaimnieko šo
nekustamo īpašumu;
1.11. atkritumu poligons – speciāli ierīkota un aprīkota vieta atkritumu apglabāšanai uz zemes vai
zemē, kur nodrošināti normatīvajos aktos noteiktie vides aizsardzības pasākumi, Apes novada
pašvaldību teritorijā radītos sadzīves atkritumus apglabā sadzīves atkritumu poligonā
‘’Kaudzītes’’, Litenes pagastā, Gulbenes novadā, šķirotos atkritumus poligonā „Daibe”, Stalbes
pagastā, Pārgaujas novadā.
1.8.

2. Vispārīgie noteikumi
2.1.

Šie saistošie noteikumi (turpmāk tekstā – noteikumi) regulē sadzīves atkritumu (turpmāk tekstā
– atkritumi) apsaimniekošanu Apes novadā, kurā tiek izveidota viena sadzīves atkritumu zona,
kurā ietilpst visa novada teritorija, kā arī nosaka atkritumu apsaimniekošanā iesaistīto personu
pienākumus un tiesības.

2.2.

Ikviena fiziska vai juridiska persona ir atkritumu radītājs šo Noteikumu izpratnē un viņu
pienākums ir iesaistīties Apes novada pašvaldības domes organizētajā atkritumu savākšanas
sistēmā, savākt un nogādāt visus atkritumus tiem paredzētajās vietā, kā arī apmaksāt Atkritumu
apsaimniekotāja sniegtos pakalpojumus.

2.3.

Atkritumu apsaimniekošanas mērķis ir :
2.3.1
reglamentēt atkritumu apsaimniekošanu Apes novada administratīvajā teritorijā, lai
aizsargātu cilvēku dzīvību un veselību, vidi, kā arī personu mantu;
2.3.2 veicināt atkritumu šķirošanu, lai samazinātu apglabājamo atkritumu daudzumu;
2.3.3 radīt priekšnoteikumus higiēniski un ekoloģiski drošas vides radīšanai Apes novada
administratīvajā teritorijā;
2.3.4 pakāpeniski ieviest atkritumu šķirošanu (stikls, koks, papīrs, plastmasa, metāls,
būvgruži, kompostējamās vielas) un pārstrādi, vienlaicīgi samazinot atkritumu
poligonā deponējamo atkritumu daudzumu;
2.3.5 rūpēties par to, lai atkritumi tiktu apsaimniekoti videi un cilvēkam nekaitīgā veidā.

2.4. Noteikumi ir saistoši visām personām Apes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.
2.5. Atkritumu apsaimniekotājs nodrošina dalīto atkritumu vākšanas laukumu apsaimniekošanu,
atkritumu savākšanu no tiem.
2.6. Dalīto atkritumu vākšanas laukumos uzstādītos šķiroto atkritumu konteinerus drīkst izmantot
ikviena fiziska persona Apes novadā.
2.7.

Juridiskām personām ir jāslēdz līgums ar atkritumu apsaimniekotāju par šķiroto atkritumu
savākšanu un transportēšanu uz atkritumu poligonu „Daibe”, Stalbes pagastā, Pārgaujas
novadā.
3. Atkritumu radītāja pienākumi

3.1. Nekustamā īpašuma īpašnieks, valdītājs, nomnieks vai apsaimniekotājs:
3.1.1. ir atbildīgs par atkritumu savākšanu un izvešanu no tā īpašumā vai valdījumā esošās
teritorijas un iesaistīšanos pašvaldības atkritumu apsaimniekošanas pasākumu
īstenošanā atbilstoši noteikumu prasībām;
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3.1.2.

3.1.3.

3.1.4.
3.1.5.

3.1.6.

pēc Apes novada pašvaldības domes pieprasījuma, sniedz ziņas par to iedzīvotāju
skaitu, kas faktiski dzīvo attiecīgajā nekustamajā īpašumā, kā arī par komersantiem un
citām personām, kas veic saimniecisko darbību attiecīgajā nekustamajā īpašumā;
Līguma noslēgšana par atkritumu savākšanu un izvešanu ir obligāta visām fiziskām un
juridiskām personām – nekustamā īpašuma īpašniekiem un valdītājiem (atkritumu
apsaimniekotāja nomaiņas gadījumā līgums noslēdzams ne vēlāk kā 30 dienu laikā no
dienas, kad par atkritumu apsaimniekotāja nomaiņu tiek izziņots laikrakstā „Apes
Novada Ziņas”).
uztur atkritumu tvertnes lietošanas kārtībā;
saskaņojot ar atkritumu apsaimniekotāju, nodrošina lielgabarīta un būvniecības
atkritumu savākšanu un izvešanu pēc atsevišķi noslēgtiem līgumiem vai vienojoties ar
atkritumu apsaimniekotāju;
ir tiesīgi kompostēt bioloģiski noārdāmos atkritumus (tajā skaitā dārzu un parku
atkritumus, pārtikas produktu atkritumus u.c.) sava īpašuma teritorijā, ja tas nerada
draudus cilvēku dzīvībai un veselībai, videi, kā arī citu personu mantai. Komposta
bedres vai kaudzes jāizvieto tā, lai to izdalītā smaka netraucētu apkārtējos. Komposta
bedres vai kaudzes atļauts novietot ne tuvāk par 3 metriem no pieguļošo teritoriju
robežām.

3.2.

Nekustamo īpašumu – dzīvojamo māju īpašnieki, nomnieki, valdītāji vai apsaimniekotāji slēdz
līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju par atkritumu savākšanu un izvešanu, iesaistās dalītas
atkritumu vākšanas pasākumos atbilstoši atkritumu apsaimniekošanu regulējošajiem
normatīvajiem aktiem un valsts, reģionālajam vai pašvaldības atkritumu apsaimniekošanas
plānam;

3.3.

Nekustamo īpašumu – dzīvojamo māju īpašnieki, nomnieki, valdītāji vai apsaimniekotāji, pēc
saskaņošanas ar atkritumu apsaimniekotāju, nodrošina atkritumu savākšanai nepieciešamo
tvertņu izvietošanu savā īpašumā, ņemot vērā atkritumu daudzumu un tvertņu iztukšošanas
biežumu saskaņā ar noslēgto līgumu.

3.4.

Atkritumu tvertņu iztukšošanas dienās:
3.4.1. atkritumu tvertnes no privāto īpašumu slēgtajiem pagalmiem Apes pilsētā vai Apes
novada administratīvajā teritorijā pārvieto specializētajiem transportlīdzekļiem vai to
apkalpei pieejamā vietā, kur tās netraucē gājēju un transportlīdzekļu kustību;
3.4.2. atkritumu tvertnes no viensētu teritorijām Apes novada lauku teritorijās pārvieto
specializētajiem transportlīdzekļiem vai to apkalpei pieejamā vietā, kur tās netraucē
gājēju un transportlīdzekļu kustību;
3.4.3. ja atkritumu tvertne ir pilna, aizliegts novietot uz vai pie tās atkritumus līdz tvertnes
iztukšošanas dienai.

3.5.

Daudzdzīvokļu māju īpašnieki, nomnieki vai apsaimniekotāji:
3.5.1. uztur daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem pieejamā vietā esošos atkritumu tvertņu
laukumus, kas paredzēti atkritumu tvertņu izvietošanai un atkritumu savākšanai,
nodrošina tajos kārtību;
3.5.2. slēdz līgumu un veic samaksu atkritumu apsaimniekotājam par sniegtajiem
pakalpojumiem, vai, ja atkritumu daudzums ir bijis lielāks, kā to paredz līgums, par
reāli izvesto atkritumu daudzumu.
3.5.2. atkritumu tvertņu iztukšošanas dienās nodrošina specializētajiem transportlīdzekļiem
jebkurā laikā ērtu piekļuvi šīm tvertnēm.

3.6. Komersants (komercsabiedrība, individuālais komersants, zemnieku saimniecība, valsts un
pašvaldību iestāde, citas juridiskas personas, tajā skaitā biedrības, nodibinājumi un dārzkopības
sabiedrības), slēdz līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju par atkritumu izvešanu, pēc
saskaņošanas ar atkritumu apsaimniekotāju, nodrošina atkritumu savākšanai nepieciešamo
tvertņu izvietošanu sava uzņēmuma teritorijā, kā arī nodrošina to izvešanu pēc savstarpēji
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noslēgtiem līgumiem ar atkritumu apsaimniekotāju, savlaicīgi informē atkritumu
apsaimniekotāju par izmaiņām izvedamo atkritumu daudzumā vai to izvešanas biežumā.
3.7. Pasākumu organizatora pienākumi:
3.7.1. Pasākuma organizatoram pirms pasākuma rīkošanas atļaujas saņemšanas ir pienākums
noslēgt līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju par atkritumu savākšanu un izvešanu;
3.7.2. Pasākuma organizatoram pasākuma laikā jānodrošina atkritumu tvertņu pieejamība un to
pietiekošs daudzums no pasākuma sākuma līdz beigām;
3.7.3. Pasākumu organizētājam jānodrošina atkritumu savākšanā attiecīgajā teritorijā
12 (divpadsmit) stundu laikā pēc pasākuma noslēguma.
3.8. Nekustamā īpašuma īpašnieks ir tiesīgs rakstiski lūgt atkritumu apsaimniekotāju ilgstošā
prombūtnē (ilgāk par vienu mēnesi) esoša ģimenes locekļa maksas daļas izslēgšanu no aprēķina
uz iesniegumā minēto laiku (ģimenes locekļa ilgstoša prombūtne ir jāpamato).
4. Pašvaldības pienākumi
4.1. Publisko iepirkumu vai publisko un privāto partnerību regulējošajos normatīvajos aktos
noteiktajā kārtībā izvēlēties atkritumu apsaimniekotāju, kurš veiks sadzīves atkritumu
savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu un uzglabāšanu attiecīgajā sadzīves atkritumu
apsaimniekošanas zonā.
4.2. Nodrošināt atkritumu urnu izvietošanu Apes pilsētas un pagastu apdzīvoto vietu centru
publiskās vietās un tajās esošo atkritumu savākšanu un nogādāšanu atkritumu konteineros.
4.3. Kontrolēt šo saistošo noteikumu normu izpildi.
4.4. Kontrolēt līguma nosacījumu izpildi ar atkritumu apsaimniekotāju.
4.5. Apes novada pašvaldība organizē un kontrolē atkritumu apsaimniekošanu tās administratīvajā
teritorijā saskaņā ar normatīvajiem aktiem atkritumu apsaimniekošanas jomā, valsts, reģionālo un
pašvaldības atkritumu apsaimniekošanas plānu, kā arī šiem noteikumiem.
4.6. Apes novada pašvaldības dome atkritumu apsaimniekošanu organizē, normatīvajos aktos
noteiktajā kārtībā slēdzot līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju.
4.7. Apes novada pašvaldības dome ierīko dalīto atkritumu vākšanas laukumus.
5. Atkritumu apsaimniekotāja pienākumi
5.1.

Pirms attiecīgo darbību veikšanas saņemt Valsts vides dienesta atļauju atkritumu savākšanai,
pārvadāšanai, pārkraušanai, šķirošanai vai uzglabāšanai.

5.2. Pirms darbības uzsākšanas Apes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, noslēgt līgumu
ar pašvaldību par atkritumu apsaimniekošanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
5.3. Izstrādāt, saskaņot Apes novada pašvaldībā un publiski izziņot atkritumu savākšanas automašīnu
maršrutus Apes novada teritorijā.
5.4. Nodrošināt grafiku ievērošanu atkritumu savākšanas automašīnu maršrutos, nodrošinot
atkritumu savākšanu katrā attiecīgajā maršrutā – atkarībā no noslēgtajiem līgumiem un
atkritumu savākšanas biežuma nepieciešamības, bet ne retāk kā vienu reizi trijos mēnešos.
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5.5. Atkritumu apsaimniekošanā izmantot specializētus transportlīdzekļus, atkritumu tvertnes,
iekārtas un ierīces, kas nerada apdraudējumu cilvēku dzīvībai un veselībai, videi un nepārsniedz
pieļaujamo trokšņa līmeni.
5.6. Veikt maksājumu iekasēšanu kārtībā, kādā tā tiek noteikta līgumā ar atkritumu radītāju;
5.7.

Nepieciešamības gadījumos uzstādīt, labot, nomainīt atkritumu apsaimniekotāja piegādātās
tvertnes, samaksu paredzot pēc noslēgtā līguma noteikumiem.

5.8. Nogādāt savāktos atkritumus pašvaldības noteiktajā atkritumu poligonā „Kaudzītes” Litenes
pagasta, Gulbenes novadā, šķirotos atkritumus poligonā „Daibe”, Stalbes pagastā, Pārgaujas
novadā ar šim nolūkam paredzētu specializēto transportlīdzekli.
5.9. Nodrošināt atsevišķu atkritumu veidu (piemēram, liela izmēra atkritumi, būvniecības un būvju
nojaukšanas atkritumi, ielu tīrīšanas atkritumi, parku un dārzu atkritumi) izvešanu.
5.10. Marķēt savas atkritumu tvertnes, norādot atkritumu apsaimniekotāja nosaukumu.
5.11. Nodrošināt atkritumu tvertņu laukumu sakopšanu pēc atkritumu savākšanas, ja atkritumi
radušies izberot atkritumu konteinerus specializētā transportlīdzeklī.
6. Atkritumu radītājiem aizliegts
6.1. Novietot vai izmest jebkāda veida atkritumus vietās, kur to savākšana vai apglabāšana nav
paredzēta, tajā skaitā izmest tos uz ielām un ceļiem (to grāvjos), skvēros, parkos, pļavās, mežos,
krūmos, ūdenstilpēs (to krastos) u.c.
6.2. Dedzināt (izņemot papīru un koka atkritumus māju ar krāsns apkuri kurtuvēs, arī speciāli
iekārtotās āra kurtuvēs – dārza kamīnos utt.), vai ierakt jebkāda veida atkritumus zemē.
6.3. Novietot (pastāvīgi) atkritumu tvertnes uz ielām un koplietošanas ceļiem.
6.4. Ievietot 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.
6.5. Iesaldēt vai sadedzināt atkritumus sadzīves atkritumu tvertnēs. Par šādu tvertņu iztukšošanu var
tikt noteikta paaugstināta samaksa līdz 10% no konkrētās maksas par atkritumu izvešanu;
6.6. Sapresēt atkritumus sadzīves atkritumu tvertnēs.
6.7. Bojāt jebkura veida atkritumu tvertnes.
7. Maksājumi par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu
7.1.

Ikviena atkritumu radītāja vai valdītāja pienākums ir samaksāt atkritumu apsaimniekošanas
maksu.

7.2. Pašvaldība, pamatojoties uz atkritumu apsaimniekotāja iesniegtu izvērstu sadzīves atkritumu
apsaimniekošanas maksas aprēķina projektu, nosaka maksu par atkritumu apsaimniekotāja
sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Apes novada administratīvajā teritorijā, un iekļauj to
savstarpēji noslēgtajā līgumā.
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7.3. Pašvaldība sadzīves atkritumu apsaimniekotāja iesniegto aprēķināto tarifu projektu izvērtē 30
(trīsdesmit) darba dienu laikā pēc tā saņemšanas.
7.4. Ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā pēc līguma ar sadzīves atkritumu apsaimniekotāju
noslēgšanas pašvaldība ar savu lēmumu nosaka sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksu
atkritumu radītājam vai valdītājam.
7.5. Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksu veidojošās komponentes atkritumu radītājam vai
valdītājam nosaka Atkritumu apsaimniekošanas likums.
7.6. Atkritumu apsaimniekotājs ir tiesīgs ierosināt izmaiņas maksā par sadzīves atkritumu
apsaimniekošanu ne biežāk kā 1 (vienu) reizi gadā.
7.7. Atkritumu apsaimniekotājs vienu mēnesi iepriekš informē atkritumu radītājus un valdītājus par
sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas izmaiņām.
7.8. Atkritumu radītāji atkritumu apsaimniekošanas maksu maksā saskaņā ar līgumu, kas noslēgts ar
atkritumu apsaimniekotāju vai atkritumu valdītāju.
7.9. 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.
7.10. Atkritumu radītājs – juridiska persona, kas veic uzņēmējdarbību Apes novada administratīvajā
teritorijā, šķiroto atkritumu piegādi uz atkritumu poligonu „Daibe”, Stalbes pagastā, Pārgaujas
novadā veic pats vai slēdz līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju par šķiroto atkritumu savākšanu
un transportēšanu.
7.11. Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieki un īrnieki, nedzīvojamo telpu īpašnieki,
nomnieki un citi lietotāji par atkritumu savākšanu un apglabāšanu norēķinās ar dzīvojamās mājas
pārvaldnieka starpniecību normatīvajos aktos noteiktā kārtībā. Dzīvojamās mājas pārvaldnieks ir
atbildīgs par norēķinu veikšanu ar atkritumu apsaimniekotāju saskaņā ar noslēgto līgumu.
7.12. Dzīvokļa īpašnieki daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās, kurām nav izvēlēts pārvaldnieks vai
attiecīgā pārvaldīšanas darbība nav uzdota pārvaldniekam (atbilstoši Dzīvojamo māju
pārvaldīšanas likumam), pilnvaro personu, kura visu dzīvokļa īpašnieku vārdā veic maksājumus
atkritumu apsaimniekotājam.
7.13. Par atkritumu izvešanu no attiecīgā īpašuma, kas pārsniedz noteikto atkritumu minimālās
normas izvešanas apmēru (pēc līguma), atkritumu apsaimniekotājs attiecīgi aprēķina papildus
maksu.
7.14. Atkritumu apsaimniekotājs ir tiesīgs pārtraukt atkritumu izvešanu, ja atkritumu valdītājs neveic
samaksu par atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumiem saskaņā ar līgumu, par to informējot
pašvaldību”.
8. Prasības sadzīvē radušos bīstamo atkritumu apsaimniekošanai
8.1. Bīstamo atkritumu radītājs vai valdītājs:
8.1.1. atdala bīstamos atkritumus no citu veidu atkritumiem;
8.1.2. uzglabā bīstamos atkritumus tā, lai tie neapdraudētu cilvēku dzīvību un veselību, vidi, kā
arī personu mantu;
8.1.3. nogādā bīstamos atkritumus atkritumu apsaimniekotāja speciāli izveidotā un aprīkotā
bīstamo atkritumu savākšanas vietās, kur tie tiek savākti un nogādāti utilizācijai bez
maksas, vai slēdz līgumu par bīstamo atkritumu apsaimniekošanu ar personu, kura veic
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8.1.4.
8.1.5.

8.1.6.
8.1.7.
8.1.8.

bīstamo atkritumu apsaimniekošanu un ir saņēmusi atļauju veikt bīstamo atkritumu
apsaimniekošanu
nodrošina sadzīvē radušos bīstamo atkritumu apsaimniekošanu atbilstoši normatīvo aktu
prasībām.
saņem atļauju bīstamo atkritumu savākšanai, uzglabāšanai, pārkraušanai, pārstrādei vai
apglabāšanai, izņemot gadījumus, kad šīm darbībām ir izsniegta atļauja A vai B
kategorijas piesārņojošu darbību veikšanai;
saņem atļauju bīstamo atkritumu pārvadāšanai;
nodrošina bīstamo atkritumu uzskaiti, iepakošanu, marķēšanu un identifikāciju;
atbilstoši normatīvo aktu prasībām sedz bīstamo atkritumu vai ražošanas atkritumu
apsaimniekošanas izmaksas.

8.2. Sadzīvē radušos bīstamo atkritumu savākšanas un apsaimniekošanas kārtību nosaka valsts
normatīvie akti.
8.3. Sadzīvē radušos bīstamo atkritumu apsaimniekošana fiziskām personām notiek bez maksas.
9. Tiesības rīkoties ar sadzīves atkritumiem
9.1. Rīcības tiesības ar savāktajiem atkritumiem pieder atkritumu apsaimniekotājam.
9.2.

Saņemot atkritumus uzglabāšanai, apglabāšanai vai pārstrādei tie pāriet attiecīgā atkritumu
apsaimniekotāja īpašumā.

9.3.

Pašvaldība un atkritumu apsaimniekotājs neatbild par atkritumos pazudušiem priekšmetiem, kā
arī neatbild par to personu veselību, kuras nodarbojas ar šo priekšmetu meklēšanu.
10. Atbildība par noteikumu pārkāpšanu

10.1. Par šo noteikumu neievērošanu vai pārkāpšanu vainīgās personas tiek sauktas pie
administratīvās atbildības.
10.2. Par šo noteikumu neievērošanu vai pārkāpšanu administratīvo protokolu ir tiesīgas sastādīt šādas
amatpersonas un institūcijas:
10.2.1. Apes novada domes priekšsēdētāja un viņas vietnieki;
10.2.2. Apes novada domes deputāti;
10.2.3. Apes novada pašvaldības pagastu pārvalžu vadītāji;
10.2.4. Administratīvās lietvedības inspektors;
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Apes novada domes 24.09.2015. saistošajiem noteikumiem
Nr.16/2015 )
10.2.5. Apes novada pašvaldības iestāžu amatpersonas savas kompetences ietvaros, ja tiesības
sastādīt administratīvo protokolu viņiem ir noteiktas ar Apes novada domes lēmumu.
10.3. Pārkāpuma izdarīšanas vietā bez protokola sastādīšanas, izsniedzot kvīti pārkāpējam, šo
noteikumu 10.2.punktā minētās amatpersonas var uzlikt naudas sodu līdz Ls 10,-.
10.4. Apes novada pašvaldības administratīvā komisija par šo noteikumu pārkāpšanu fiziskām
personām var uzlikt naudas sodu līdz Ls 250,-, bet juridiskām personām – līdz Ls 1000,-.
10.5. Ieņēmumi no naudas soda par šo noteikumu pārkāpumiem tiek ieskaitīti pašvaldības
pamatbudžetā.
10.6. Administratīvā soda samaksa šo noteikumu pārkāpēju neatbrīvo no pienākuma novērst
pārkāpuma sekas un segt materiālos zaudējumus.
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11. Citi nosacījumi
11.1. Fiziskām un juridiskām personām – nekustamā īpašuma īpašniekiem, nomniekiem, valdītājiem
vai apsaimniekotājiem Apes novadā, līdz 2011.gada 31.decembrim jānoslēdz līgumi par
atkritumu apsaimniekošanu ar Apes novada pašvaldības noteiktu atkritumu apsaimniekotāju.
11.2. Šo noteikumu 10.punkts stājas spēkā ar 2011.gada 31.decembri.
Domes priekšsēdētājas vietnieks

Viesturs DANDENS
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PASKAIDROJUMA RAKSTS
Apes novada domes 29.09.2011. saistošajiem noteikumiem Nr. 11/2011
„Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Apes novadā”
Jaunā redakcijā
Apstiprināti
ar Apes novada domes
24.11.2011. lēmumu Nr.308 (prot.Nr.17, 9.p)

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

Apes novada pašvaldības saistošie noteikumi „Par
sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Apes
novadā”
izstrādāti, jo iepriekšējie saistošie noteikumi, kuri regulēja
sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, ir zaudējuši spēku.
Līdz ar to nepieciešams izdot jaunus noteikumus, kuri
regulē sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Apes novada
pašvaldības teritorijā.
Likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 1. un 2.
Punkts nosaka, ka pašvaldība organizē sadzīves atkritumu
apsaimniekošanu un gādāt par atkritumu savākšanu un
izvešanas kontroli. Atkritumu apsaimniekošanas likuma
8.panta pirmās daļas 3.punkts nosaka, ka pašvaldība izdod
saistošos
noteikumus
par
sadzīves
atkritumu
apsaimniekošanu savā administratīvajā teritorijā.
Saistošo noteikumu mērķis ir samazināt atkritumu rašanos
to izcelsmes vietā, ieviest šķirotu, otrreiz izmantojamu un
pārstrādājamu atkritumu savākšanas sistēmu, samazinot
atkritumu poligonā noglabājamo atkritumu daudzumu,
uzlabojot atkritumu apsaimniekošanu, novērst un samazināt
vides piesārņojumu, uzturēt higiēnisku un cilvēka veselībai
nekaitīgu vidi

2. Saistošo
noteikumu
nepieciešamības pamatojums

3. Īss Saistošo
izklāsts

noteikumu

satura

4. Informācija par plānoto ietekmi uz
pašvaldības budžetu
5. Informācija par plānoto ietekmi uz
uzņēmējdarbības vidi pašvaldības
teritorijā
6. Informācija par administratīvajām
procedūrām
7.

7. Informācija par konsultācijām ar
privātpersonām
saistībā
ar
Saistošo noteikumu projektu

Saistošie noteikumi regulēs sadzīves atkritumu
apsaimniekošanu Apes novada pašvaldībā, noteiks prasības
atkritumu savākšanai, pārvadāšanai, pārkraušanai un
uzglabāšanai, kā arī kārtību, kādā veicami maksājumi par
atkritumu apsaimniekošanu, atkritumu apsaimniekošanā
iesaistīto personu pienākumus un tiesības.
Saistošie noteikumi šo jomu neskar.
Saistošie noteikumi šo jomu neskar.
Saistošie noteikumi šo jomu neskar.
Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma raksts
ievietots www.ape.lv, nosūtīts pagasta pārvaldēm un
atbildīgajām institūcijām.

Domes priekšsēdētājas vietnieks

Viesturs DANDENS
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