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Izdoti saskaņā ar LR likuma „Par pašvaldībām”
43.panta pirmās daļas 13.punktu un
Atkritumu apsaimniekošanas likuma 8.panta pirmās daļas 3.punktu
1. Vispārīgie jautājumi, lietotie termini un to skaidrojums
1.1. Saistošie noteikumi nosaka sadzīves atkritumu (turpmāk – atkritumi) apsaimniekošanas
pamatprincipus Iecavas novada administratīvajā teritorijā, prasības atkritumu savākšanai (t.sk.
dalītai), pārvadāšanai, pārkraušanai, kā arī kārtību, kādā aprēķināma maksa un veicami maksājumi
par šo atkritumu apsaimniekošanu.
1.2. Iecavas novada Dome (turpmāk – pašvaldība) organizē, koordinē un kontrolē atkritumu
apsaimniekošanu saskaņā ar normatīvajiem aktiem, šiem saistošajiem noteikumiem, nodrošinot
sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšanas nepārtrauktību.
1.3. Iecavas novada administratīvajā teritorijā ir noteikta viena atkritumu apsaimniekošanas zona.
1.4. Iecavas novada administratīvajā teritorijā visi savāktie nešķirotie sadzīves atkritumi ir
jāapglabā reģionālajos atkritumu poligonos atbilstoši Zemgales reģiona atkritumu apsaimniekošanas
plānam.
1.5. Atkritumu apsaimniekošana – atkritumu savākšana, uzglabāšana, pārvadāšana, reģenerācija
un apglabāšana (t.sk. sadedzināšana sadzīves atkritumu sadedzināšanas iekārtās), šo darbību
pārraudzība, atkritumu apglabāšanas vietu aprūpe pēc to slēgšanas, kā arī atkritumu tirdzniecība un
starpniecība atkritumu apsaimniekošanā.
1.6. Atkritumu apsaimniekošanas zona – Iecavas novada administratīvā teritorija, kurā atbilstoši
līgumam ar pašvaldību atkritumu apsaimniekotājs veic līgumā paredzētās darbības.
1.7. Atkritumu apsaimniekotājs – komersants, kurš normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Iecavas
novada administratīvajā teritorijā ir ieguvis tiesības veikt sadzīves atkritumu apsaimniekošanu.
1.8. Atkritumu apstrāde - fizikāli, termiski, ķīmiski, mehāniski (arī šķirošana) vai bioloģiski
procesi, kuros mainās atkritumu īpašības, samazinās to apjoms vai bīstamība, tiek paātrināta
sadalīšanās vai veicināta atkritumu pārstrāde un reģenerācija.
1.9. Atkritumu pārstrādes objekts - ražošanas komplekss vai iekārta, ar kuras palīdzību tiek
veikta atkritumu pārstrāde.
1.10. Atkritumu poligons - speciāli ierīkota atkritumu apglabāšanas vieta, kurā tiek nodrošināti
normatīvajos aktos noteiktie vides aizsardzības pasākumi.
1.11. Atkritumu radītājs - ikviena fiziska vai juridiska persona, kuras darbība rada atkritumus
(sākotnējais atkritumu radītājs) vai kura veic atkritumu priekšapstrādi, sajaukšanu vai citas
darbības, kā rezultātā mainās atkritumu sastāvs vai īpašības.

1.12. Atkritumu savākšana - atkritumu vākšana, arī atkritumu iepriekšēja šķirošana un glabāšana,
lai tos nogādātu uz atkritumu reģenerācijas vai glabāšanas iekārtām vai tādām iekārtām, kurās tiek
veikta atkritumu sagatavošana reģenerācijai vai apglabāšanai.
1.13. Bioloģiski noārdāmie atkritumi - atkritumi, kuri var sadalīties aerobos vai anaerobos
apstākļos.
1.14. Bioloģiski noārdāmu sadzīves atkritumu kompostēšana - bioloģiski noārdāmo atkritumu
aeroba apstrāde atmosfēras skābekļa klātbūtnē kontrolētos apstākļos, izmantojot mikroorganismus,
kas notiek pašvaldības izveidotā bioloģiski noārdāmo atkritumu laukumā.
1.15. Būvniecības atkritumi – būvgruži, būvlaukumu atkritumi, ielu uzlaušanas atkritumi,
celtniecības laikā piesārņotā zeme u.tml.
1.16. Izgāztuve - atkritumu apglabāšanas vieta, kas neatbilst poligona prasībām.
1.17. Lielgabarīta atkritumi - atkritumi, kurus to izmēru dēļ nevar un nedrīkst ievietot atkritumu
konteineros, t.sk. mēbeles u.tml.
1.18. Sadzīves atkritumi - mājsaimniecībā, tirdzniecībā, pakalpojumu sniegšanas procesā vai citur
radušies atkritumi, ja tie īpašību ziņā ir pielīdzināmi mājsaimniecībās radītajiem atkritumiem.
1.19. Sadzīves atkritumu dalītās savākšanas punkts - speciāli aprīkota vieta dažādu veidu
atkritumu dalītai savākšanai īpaši marķētos konteineros un īslaicīgai uzglabāšanai konteineros ne
ilgāk kā nedēļu bioloģiski noārdāmiem atkritumiem un sešas nedēļas – pārējiem sadzīves
atkritumiem pirms to pārvadāšanas. Sadzīves atkritumu dalītās savākšanas punktā nodrošina ne
mazāk kā divu veidu atkritumu dalītu savākšanu.
1.20. Specializēts transportlīdzeklis - transportlīdzeklis, kas paredzēts noteikta veida sadzīves
atkritumu konteineru mehanizētai izkraušanai, izvešanai un atkritumu nogādāšanai uz apglabāšanas
vai pārkraušanas vietu.
1.21. Šķiroto atkritumu savākšanas laukums - speciāli aprīkota, norobežota vieta dažādu veidu
atkritumu savākšanai un uzglabāšanai konteineros ne ilgāk kā divas nedēļas bioloģiski noārdāmiem
atkritumiem un trīs mēnešus – pārējiem sadzīves atkritumiem pirms to apglabāšanas vai pārstrādes.
Videi kaitīgo preču atkritumus, bīstamos sadzīves atkritumus, mēbeļu atkritumus un būvniecības
atkritumus šķiroto atkritumu laukumā drīkst uzglabāt ne ilgāk par gadu no to savākšanas dienas.
1.22. Šķiroto atkritumu vākšana - atkritumu apsaimniekošanas paņēmiens, kuru īstenojot
apsaimniekošanas procesa gaitā no atkritumu kopējās masas tiek atdalīta tā atkritumu daļa, kuru
pārstrādās un līdz ar to tā netiks apglabāta.
1.23. Videi kaitīgo preču atkritumi – atkritumi no precēm, bīstamo atkritumu veidi, kas radušies
mājsaimniecībās, piemēram, sadzīves ķīmija un tās iepakojums, dzīvsudraba termometri, dienas
gaismas lampas, 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, foto ķimikāliju, uguņošanas līdzekļu atkritumi u. c., kuru ražošanai vai izplatīšanai
noteikti ierobežojumi, kuriem apsaimniekošanai noteiktas īpašas prasības, ja tie savā aprites ciklā
negatīvi ietekmē vai var ietekmēt vidi, cilvēka dzīvību vai veselību, un tie saskaņā ar Dabas resursu
nodokļa likumu tiek aplikti ar nodokli.
2. Atkritumu apsaimniekošanas mērķi
2.1. Saistošo noteikumu galvenais mērķis un uzdevumi ir:
2.1.1. aizsargāt novada vidi, tā iedzīvotāju dzīvību un veselību;
2.1.2. samazināt jebkura veida atkritumus to rašanās vietās;
2.1.3. pakāpeniski ieviest otrreiz izmantojamo sadzīves atkritumu savākšanu, šķirošanu un
pārstrādi, tādējādi samazinot noglabājamo atkritumu daudzumu;
2.1.4. rūpēties par to, lai sadzīves atkritumi, kurus otrreiz vairs nevar pārstrādāt, tiktu apglabāti
videi un cilvēku veselībai drošā veidā.
3. Vispārīgās prasības
3.1. Pašvaldība organizē un kontrolē sadzīves atkritumu apsaimniekošanu tās administratīvajā
teritorijā – kā vienā atkritumu apsaimniekošanas zonā atbilstoši šiem saistošajiem noteikumiem,
saskaņā ar normatīvajiem aktiem atkritumu apsaimniekošanas jomā.
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3.2. Pašvaldība atkritumu apsaimniekošanu organizē, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā slēdzot
līgumus ar sadzīves un videi kaitīgo preču atkritumu apsaimniekotājiem.
3.3. Pašvaldība nosaka sadzīves un videi kaitīgo preču atkritumu apsaimniekošanas kārtību un
informē par to atkritumu apsaimniekotāju un atkritumu radītājus.
3.4. Atkritumu apsaimniekošanas saistošie noteikumi attiecas uz visām personām, kā fiziskām, tā
juridiskām, kas dzīvo, veic saimniecisko darbību vai strādā Iecavas novada administratīvajā
teritorijā.
3.5. Iedzīvotāju, iestāžu un komersantu pienākums ir iekļauties Iecavas novada kopējā sadzīves
atkritumu savākšanas sistēmā, savākt (ja nepieciešams, arī šķirot) radītos sadzīves atkritumus un
nogādāt tos nekustamā īpašuma īpašnieka vai apsaimniekotāja norādītajā vietā.
3.6. Atkritumu savākšana, šķirošana, uzkrāšana, uzglabāšana, pārkraušana, apglabāšana vai
pārstrāde ir atļauta tikai tam paredzētajās vietās.
3.7. Ikvienai fiziskai un juridiskai personai – atkritumu radītājam - ir pienākums piedalīties sadzīves
atkritumu apsaimniekošanā, noslēdzot līgumu par sadzīves atkritumu izvešanu ar atkritumu
apsaimniekotāju, un veikt norēķinus saskaņā ar pašvaldības apstiprināto maksu, pēc sagatavotā
rēķina, vai līguma nenoslēgšanas gadījumā iesniegt pašvaldībai dokumentārus apliecinājumus
(līgums un samaksas dokuments) par atkritumu apsaimniekošanas nodrošināšanu atbilstoši
normatīvo aktu un šo noteikumu prasībām.
3.8. Sadzīves atkritumi pēc to nodošanas atkritumu pārstrādes vai apglabāšanas komercsabiedrībām
pāriet šo komercsabiedrību īpašumā.
4. Nekustamā īpašuma īpašnieka un lietotāja pienākumi
4.1. Nekustamā īpašuma īpašnieks vai tā lietotājs:
4.1.1. ir atbildīgs par sadzīves atkritumu savākšanu un izvešanu no tā īpašumā vai valdījumā esošās
teritorijas un par iesaistīšanos pašvaldības atkritumu apsaimniekošanas pasākumu īstenošanā
atbilstoši saistošo noteikumu prasībām;
4.1.2. pēc pašvaldības 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;
4.1.3. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā slēdz līgumu ar sadzīves atkritumu apsaimniekotāju,
kuram ir līgums ar pašvaldību, par sadzīves atkritumu savākšanu;
4.1.4. iesaistās dalītas sadzīves atkritumu vākšanas pasākumos atbilstoši atkritumu
apsaimniekošanu regulējošajiem likumiem, Ministru kabineta noteikumiem, saistošajiem
noteikumiem un valsts, reģionālajam un pašvaldības atkritumu apsaimniekošanas plānam;
4.1.5. atkritumu konteineru iztukšošanas dienās sadzīves atkritumu konteinerus no privāto īpašumu
slēgtajiem pagalmiem pārvieto specializētajiem transportlīdzekļiem vai to apkalpei pieejamā vietā,
kur tie netraucē gājēju un transportlīdzekļu kustību, kā arī nodrošina, lai pēc atkritumu izvešanas
konteineri tiktu novietoti atpakaļ to pastāvīgajā atrašanās vietā;
4.1.6. pēc saskaņošanas ar sadzīves atkritumu apsaimniekotāju nodrošina sadzīves atkritumu
savākšanai nepieciešamo konteineru skaitu, ņemot vērā sadzīves atkritumu daudzumu un konteineru
iztukšošanas biežumu (ne retāk kā reizi divos mēnešos saskaņā ar līgumu starp atkritumu radītāju
un atkritumu apsaimniekotāju, ja atkritumi netiek šķiroti);
4.1.7. uztur savā īpašumā esošus sadzīves atkritumu konteinerus tīrus un lietošanas kārtībā;
4.1.8. nodrošina atsevišķu atkritumu veidu (piemēram, lielgabarīta atkritumi, būvniecības atkritumi)
nogādāšanu pārstrādes vai apglabāšanas vietās – ar savu transportu vai izmantojot sadzīves
atkritumu apsaimniekotāja pakalpojumus;
4.1.9. kompostē bioloģiski noārdāmos atkritumus sava īpašuma vai valdījumā esoša īpašuma
teritorijā, ja tas nerada draudus cilvēku dzīvībai un veselībai, videi, kā arī personu mantai.
4.2. Īpašniekam vai nomniekam, kura īpašuma teritorijā tiek radīti sadzīves atkritumi, ir pienākums
nodrošināt vietu atkritumu konteineram un atkritumu apsaimniekotāja specializētā transportlīdzekļa
drošu un brīvu piekļuvi sadzīves atkritumu savākšanas punktam.
4.3. Sabiedrisko pasākumu organizētājam jāslēdz līgums ar atkritumu apsaimniekotāju, kurš ir
noslēdzis līgumu ar pašvaldību par atkritumu apsaimniekošanu, un jānodrošina attiecīgās teritorijas
sakopšana 24 stundu laikā pēc pasākuma noslēguma.
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4.4. Videi kaitīgo preču atkritumu radītājs normatīvajos aktos noteiktā kārtībā slēdz līgumu par
videi kaitīgo preču atkritumu nodošanu šādu atkritumu savākšanas vietās vai nodošanu tieši videi
kaitīgo preču atkritumu apsaimniekotājam.
4.5. Atkritumu radītājam nešķirotie atkritumi jāievieto tikai tajā atkritumu konteinerā, kas saskaņā
ar noslēgto līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju ir paredzēts konkrētā nekustamā īpašuma
apkalpošanai.
4.6. Pie iestāžu, uzņēmumu, atpūtas, tirdzniecības un sabiedrisko pakalpojumu vietu ieejas durvīm
jānovieto mazizmēra konteineri sīkajiem sadzīves atkritumiem un jānodrošina to pastāvīga
iztukšošana. Mazizmēra konteineru dizains (forma) jāsaskaņo ar pašvaldību.
5. Atkritumu apsaimniekošanas aizliegumi
5.1. Iecavas novada administratīvajā teritorijā aizliegts:
5.1.1. pastāvīgi novietot sadzīves atkritumus un sadzīves atkritumu konteinerus uz ielām, kur tie
traucē satiksmi vai gājēju plūsmu;
5.1.2. ievietot sadzīves 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 un videi kaitīgo preču atkritumus;
5.1.3. cieši sablīvēt, iesaldēt vai sadedzināt atkritumus sadzīves atkritumu konteineros (par šādām
darbībām līgumā nosaka paaugstinātu maksu);
5.1.4. atkritumus ievietot nešķiroto atkritumu konteineros, kas paredzēti cita nekustamā īpašuma
apkalpošanai;
5.1.5. dalīto atkritumu konteineros ievietot cita veida atkritumus kā norādīts marķējumā, t.sk.
nešķirotos sadzīves atkritumus;
5.1.6. novietot lielgabarīta un būvniecības atkritumus pie atkritumu konteineriem vai vietās, kas nav
saskaņotas ar atkritumu apsaimniekotāju.
6. Sadzīves atkritumu apsaimniekotāja – komersanta izvēle
6.1. Pašvaldība, izvēloties sadzīves atkritumu apsaimniekotāju, izmanto Publisko iepirkumu likuma
3.panta pirmās daļas 7.punkta izņēmumu (pasūtītājs slēdz līgumu par tādas institūcijas sniegtajiem
pakalpojumiem, kura atrodas pilnīgā pasūtītāja kontrolē un galvenokārt sniedz pakalpojumus
pasūtītājam). Līgumu par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu Iecavas novada
teritorijā pašvaldība slēdz ar komersantu, kurš atrodas pilnīgā pašvaldības kontrolē un galvenokārt
sniedz pakalpojumus pašvaldībai.
6.2. Pašvaldība informē savas administratīvās teritorijas atkritumu radītājus par vienas sadzīves
atkritumu apsaimniekošanas zonas izveidi tās teritorijā un par sadzīves atkritumu apsaimniekotāju,
ar kuru tā noslēgusi līgumu par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu un pārkraušanu.
6.3. Personas, kas atbilstoši normatīvajiem aktiem par publisko iepirkumu ir publisko iepirkumu
pasūtītāji, neveic (AAL 18. panta 9. daļa) sadzīves atkritumu savākšanas un pārvadāšanas publisko
iepirkumu, bet slēdz līgumu ar komersantu, kuru izvēlējusies pašvaldība, par sadzīves atkritumu
savākšanu, pārvadāšanu un pārkraušanu.
6.4. Sadzīves atkritumu radītājam, kurš atbilstoši normatīvajiem aktiem par dabas resursu nodokļa
piemērošanu atbrīvots no dabas resursu nodokļa samaksas un kurš atbilst Ministru kabineta
noteiktajiem kritērijiem, ir tiesības slēgt līgumu ar komersantu, kuru tas ir izvēlējies un kurš
saņēmis atbilstošu atļauju, par savā komercdarbības veikšanas vietā radīto atkritumu savākšanu,
pārvadāšanu, pārkraušanu. Šajā gadījumā sadzīves atkritumu radītājs informē pašvaldību par
atkritumu apsaimniekotāju, ar kuru tas noslēdzis līgumu, un par šā līguma darbības termiņu (AAL
18. panta 10. daļa).
7. Sadzīves atkritumu apsaimniekotāja pienākumi
7.1. Sadzīves atkritumu apsaimniekotāja pienākumi ir:
7.1.1. veikt investīcijas visā atkritumu apsaimniekošanas zonā atkritumu savākšanas vietās pie
daudzdzīvokļu mājām un blīvi apdzīvotās vietās laukumu izveidei, konteineru iegādei, atkritumu
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šķirošanas laukumu ar nojumēm izbūvei, kā arī jaunu, progresīvu atkritumu apsaimniekošanas
metožu un tehnoloģiju ieviešanai;
7.1.2. pirms darbības uzsākšanas pašvaldības administratīvajā teritorijā noslēgt līgumu ar
pašvaldību par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
7.1.3. sadzīves atkritumu apsaimniekošanā izmantot specializētus transportlīdzekļus, atkritumu
konteinerus, iekārtas un ierīces, kas nerada apdraudējumu cilvēku dzīvībai un veselībai, videi un
nepārsniedz pieļaujamo trokšņa līmeni;
7.1.4. nodrošināt klientus ar atkritumu konteineriem pietiekamā daudzumā;
7.1.5. atbilstoši saskaņotiem grafikiem nodrošināt sadzīves atkritumu konteineru iztukšošanu un
sadzīves atkritumu izvešanu no atkritumu konteineru laukumiem, nodrošinot tajos tīrību;
7.1.6. uzstādīt, labot, nomainīt sadzīves atkritumu konteinerus, ja minētie konteineri nav citas
personas īpašums;
7.1.7. sadzīves atkritumus, kuri netiek pārstrādāti, apglabāt sadzīves atkritumu poligonā vai
izgāztuvē, kur ir atļauts apglabāt atkritumus atbilstoši atkritumu apsaimniekošanas valsts un
reģionālajiem plāniem;
7.1.8. nodrošināt atsevišķu sadzīves atkritumu veidu (piemēram, lielgabarīta atkritumi, būvniecības
atkritumi ) izvešanu, ja to paredz ar pašvaldību noslēgtais līgums;
7.1.9. saskaņot ar pašvaldību atkritumu konteineru dizainu (piemēram, forma, krāsojums);
7.1.10. marķēt atkritumu konteinerus, norādot sadzīves atkritumu apsaimniekotāja nosaukumu;
7.1.11. nodrošināt iedzīvotāju, iestāžu un komersantu radīto sadzīves atkritumu (ieskaitot šķirotos
atkritumus) savākšanu (šķiroto sadzīves atkritumu savākšanu pēc saskaņošanas ar pašvaldību);
7.1.12. nodrošināt atkritumu konteineru laukumu sakopšanu pēc sadzīves atkritumu savākšanas;
7.1.13. slēgt līgumu ar visiem pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajiem atkritumu radītājiem;
7.1.14. izveidot laukumu bioloģiski noārdāmo atkritumu (zāle, lapas, izņemot pārtiku) novietošanai
un kompostēšanai.
7.2. Atbilstoši normatīvo aktu prasībām apsaimniekot pašvaldības noteiktos atkritumu punktus un
laukumus - nodrošinot sadzīves atkritumu dalītās savākšanas punktos atkritumu īslaicīgu
uzglabāšanu konteineros ne ilgāk kā nedēļu bioloģiski noārdāmiem atkritumiem un sešas nedēļas –
pārējiem sadzīves atkritumiem pirms to pārvadāšanas.
7.3. Sadzīves atkritumu dalītās savākšanas punktā nodrošināt ne mazāk kā divu veidu atkritumu
dalītu savākšanu.
7.4. Šķiroto atkritumu savākšanas laukumā nodrošināt atkritumu savākšanu un uzglabāšanu
konteineros ne ilgāk kā trīs mēnešus – dalītajiem sadzīves atkritumiem pirms to apglabāšanas vai
pārstrādes. Videi kaitīgo preču atkritumus, mēbeļu atkritumus un būvniecības atkritumus šķiroto
atkritumu laukumā drīkst uzglabāt ne ilgāk par gadu no to savākšanas dienas.
7.5. Iesniegt pašvaldībai apstiprināšanai sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas aprēķinus.
7.6. Informēt atkritumu radītājus par paredzamajām atkritumu maksas izmaiņām.
8. Prasības sadzīves atkritumu dalītai vākšanai un šķirošanai
8.1. Pašvaldības teritorijas vietās, kur atkritumi tiek savākti dalīti, sadzīves atkritumu radītāji šķiro
sadzīves atkritumus un novieto tos atbilstošos speciāli apzīmētos atkritumu konteineros savākšanas
punktos vai laukumos.
8.2. Sadzīves atkritumu apsaimniekotājs dalīti savāc rašanās vietā otrreiz izmantojamos un
pārstrādājamos sadzīves atkritumus (piemēram, papīrs, stikls, plastmasa) atbilstoši prasībām, ko
dalīti savāktajiem atkritumiem nosaka sadzīves atkritumu pārstrādātāji.
8.3. Sadzīves atkritumu apsaimniekotāji laikus informē atkritumu radītājus un sadzīves atkritumu
apsaimniekotājus par jauna šķiroto atkritumu savākšanas veida ieviešanu un attiecīgo konteineru
krāsojumu vai apzīmējumu.
8.4. Sadzīves atkritumu apsaimniekotāji pēc atkritumu izvešanas nodrošina šķiroto atkritumu
savākšanas vietu sakopšanu.
9. Prasības sadzīvē radušos videi kaitīgo preču atkritumu apsaimniekošanai
9.1. Aizliegts sajaukt videi kaitīgo preču atkritumus, kas atbilst dažādām videi kaitīgo preču
atkritumu kategorijām, kā arī sajaukt videi kaitīgos preču atkritumus ar sadzīves atkritumiem.
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9.2. Videi kaitīgo preču atkritumu radītājs:
9.2.1. atdala videi kaitīgo preču atkritumus no citu veidu atkritumiem;
9.2.2. uzglabā videi kaitīgo preču atkritumus tā, lai tie neapdraudētu cilvēku dzīvību un veselību,
vidi, kā arī personu mantu;
9.2.3. nogādā videi kaitīgo preču atkritumus speciāli aprīkotās šo atkritumu savākšanas vietās vai
slēdz līgumu par videi kaitīgo preču atkritumu apsaimniekošanu ar personu, kura veic videi kaitīgo
preču atkritumu apsaimniekošanu un ir saņēmusi atļauju veikt videi kaitīgo preču atkritumu
apsaimniekošanu;
9.2.4. sedz videi kaitīgo preču atkritumu apsaimniekošanas izmaksas.
10. Maksas noteikšanas un norēķinu kārtība
10.1. Maksu (Ls/m3) par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu atkritumu radītājiem nosaka ar
pašvaldības lēmumu, un tā stājas spēkā ne ātrāk kā 30 dienu laikā pēc lēmuma publicēšanas.
10.2. Maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu veido:
10.2.1. izmaksas (t.sk. rentabilitāte ne lielāka kā 7%) par sadzīves atkritumu savākšanu,
pārvadāšanu, pārkraušanu, dalītās atkritumu savākšanas, šķirošanas un pārkraušanas infrastruktūras
objektu uzturēšanu atbilstoši līgumam, kuru noslēgusi pašvaldība un izvēlētais atkritumu
apsaimniekotājs;
10.2.2. sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprinātais tarifs par sadzīves atkritumu apglabāšanu
atkritumu poligonos un izgāztuvēs;
10.2.3. dabas resursu nodoklis par atkritumu apglabāšanu normatīvajos aktos noteiktajā apmērā.
10.3. Komersants, kuru izvēlējusies pašvaldība, nodrošina pakalpojumu sniegšanu par maksu, kas
noteikta attiecīgajam sadzīves atkritumu radītājam Iecavas novada teritorijā, atbilstoši noslēgtajam
līgumam ar pašvaldību.
10.4. Līguma darbības laikā atkritumu apsaimniekotājs var iesniegt pašvaldībai pakalpojuma
sniegšanas maksas grozījumu priekšlikumu, ja mainās sabiedrisko pakalpojumu regulatora
apstiprinātais tarifs par sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonos un izgāztuvēs vai
dabas resursu nodoklis par atkritumu apglabāšanu, kā arī ja punktā 10.2.1. minētās izmaksas
izmainās vairāk kā par 5% pret iepriekšējo maksas aprēķinu.
10.5. Atkritumu radītāji atkritumu apsaimniekotājam maksā pēc faktiski izvestā atkritumu apjoma
par m3.
10.6. 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 noteiktajā kārtībā. Ēkas
apsaimniekotājs ir atbildīgs par norēķinu veikšanu ar atkritumu apsaimniekotāju saskaņā ar noslēgto
līgumu.
11. Administratīvā atbildība par saistošo noteikumu pārkāpšanu
11.1. Par šo saistošo noteikumu pārkāpšanu vainīgās personas tiek sauktas pie administratīvās
atbildības.
11.2.Administratīvo pārkāpumu protokolu ir tiesīgs sastādīt Iecavas novada Sabiedriskās kārtības
dienests.
Priekšsēdētājs J. Pelsis
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