Jelgavas novada pašvaldības
Jelgavā 2021.gada 27.oktobrī (protokols Nr.23 48.§)
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 14
“PAR SADZĪVES ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANU JELGAVAS NOVADA
ADMINISTRATĪVAJĀ TERITORIJĀ”
Izdoti saskaņā ar
Atkritumu apsaimniekošanas
likuma 8.panta pirmās daļas
3.punktu
Precizējumi: Jelgavas novada domes 2022.gada 23.febuāra lēmums Nr.14 (protokols Nr.9)
Grozījumi: Jelgavas novada domes 2022.gada 23.februāra lēmums Nr.14 (protokols Nr.9)

I.

Vispārīgie jautājumi

Saistošie noteikumi nosaka:
1.1. sadzīves atkritumu, tajā skaitā sadzīvē radušos bīstamo un videi kaitīgo preču atkritumu,
dalīti savākto, sadzīvē radušos liela izmēra, mājsaimniecībās radīto būvniecības un
bioloģisko atkritumu apsaimniekošanas kārtību Jelgavas novada administratīvajā
teritorijā;
1.2. teritorijas dalījumu atkritumu apsaimniekošanas zonās;
1.3. prasības atkritumu savākšanai, tajā skaitā minimālajam sadzīves atkritumu savākšanas
biežumam, pārvadāšanai, pārkraušanai, šķirošanai un uzglabāšanai;
1.4. atkritumu apsaimniekošanas maksas veikšanas kārtību;
1.5. atbildību par noteikumu neievērošanu un amatpersonu kompetenci administratīvā procesa
veikšanā.
2. Šajos noteikumos lietotie termini atbilst terminiem, kuri noteikti normatīvajos aktos atkritumu
apsaimniekošanas jomā, kā arī:
2.1. atkritumu apsaimniekotājs – komersants, kurš ir saņēmis attiecīgu atļauju atkritumu
apsaimniekošanai Atkritumu apsaimniekošanas likumā noteiktajā kārtībā un ar
kuru pašvaldība ir noslēgusi līgumu, kas paredz atkritumu apsaimniekošanas
pakalpojumu sniegšanu Jelgavas novada administratīvajā teritorijā;
2.2. atkritumu apsaimniekošanas zona – Jelgavas novada administratīvā teritorija, kurā
atbilstoši līgumam ar pašvaldību, atkritumu apsaimniekotājs veic līgumā paredzētās
darbības;
2.3. atkritumu urna – mazo sadzīves atkritumu novietošanai piemērota ugunsdroša tvertne;
1.

Precizējumi: Jelgavas novada domes 2022.gada 23.februāra lēmums (protokols Nr.9, 16.§)

2.4. bioloģiski noārdāmi dārzu un parku atkritumi - zāle, ziedi, lapas un tml.;
2.5. bioloģiski noārdāmi virtuves atkritumi – bioloģiski atkritumi, kas rodas
mājsaimniecībā ēdiena gatavošanas un lietošanas procesā (augļu un dārzeņu mizas,
zaļumi, tējas, kafijas biezumi, termiski apstrādātas ēdiena atliekas u.c.);
2.6. individuālā māja – ģimenes dzīvojamā māja vai savrupmāja, kuras izmantošana ietver
ģimenes dzīvošanu (mājsaimniecību), vai viensēta (zemnieku sēta);
2.7. konteiners – savākto sadzīves atkritumu novietošanai piemērots kustams priekšmets,
kura minimālais tilpums ir 120 litri;
2.8. liela izmēra sadzīves atkritumi – sadzīves atkritumi, kurus to izmēru dēļ nevar un
nedrīkst ievietot atkritumu konteineros (mēbeles, matrači, u.c.);
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2.9. mājsaimniecībā radītie būvniecības atkritumi – to būvdarbu veikšanas procesā
radušies ražošanas atkritumi, uz kuriem neattiecas normatīvie akti par būvniecībā radušos
atkritumu un to pārvadājumu uzskaites kārtību (izlietnes, tualetes podi, vannas,
demontāžas vai renovācijas rezultātā radušies atkritumi un tml.);
2.10. pasākuma organizators – fiziska vai juridiska persona vai arī valsts vai pašvaldības
iestāde, kas plāno un organizē publisku pasākumu publiskā vietā neatkarīgi no īpašuma
piederības;
2.11. pašvaldība – Jelgavas novada pašvaldība;
2.12. sadzīvē radušies bīstamie atkritumi – atkritumi, kuriem piemīt viena vai vairākas
īpašības, kas padara tos bīstamus (sadzīves ķīmija un tās iepakojums, dzīvsudraba
termometri, dienas gaismas lampas, dzīvsudraba spuldzes, nederīgie medikamenti, laku,
krāsu, organisko šķīdinātāju, augu aizsardzības līdzekļu, fotoķimikāliju atkritumi u.c.);
2.13. vasaras sezona – laika periods no 1. maija līdz 15. oktobrim;
2.14. videi kaitīgi preču atkritumi – visa veida nolietotās riepas, nolietotās baterijas un
akumulatori, mājsaimniecības elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi,
transportlīdzekļu apkopes atkritumi – motoreļļa, eļļas filtri.
3. Noteikumi ir saistoši visām fiziskajām un juridiskajām personām Jelgavas novada
administratīvajā teritorijā.
II.
Novada administratīvās teritorijas atkritumu apsaimniekošanas zonas
4. Jelgavas novada administratīvā teritorija ir sadalīta divās atkritumu apsaimniekošanas zonās:
1. zona – Ozolnieku, Cenu un Salgales pagastu teritorijas, 2. zona – Elejas, Glūdas,
Jaunsvirlaukas, Kalnciema, Lielplatones, Līvbērzes, Platones, Sesavas, Svētes, Valgundes,
Vilces, Vircavas un Zaļenieku pagastu teritorijas.
5. Pašvaldība informē sadzīves atkritumu radītājus un valdītājus par atkritumu apsaimniekotāju,
ar kuru pašvaldība noslēgusi līgumu par atkritumu apsaimniekošanu pašvaldības teritorijas
zonās, informāciju publicējot Jelgavas novada pašvaldības tīmekļa vietnē
www.jelgavasnovads.lv.
Prasības atkritumu savākšanai, tai skaitā minimālajam sadzīves atkritumu
savākšanas biežumam un pārvadāšanai
6. Atkritumu radītājam vai valdītājam ir pienākums piedalīties un iekļauties pašvaldības
noteiktajā atkritumu apsaimniekošanas sistēmā, atbilstoši šo saistošo noteikumu prasībām
noslēdzot līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju, ar kuru pašvaldībai ir noslēgts līgums par
sadzīves atkritumu apsaimniekošanu.
7. Atkritumu savākšanai novada administratīvajā teritorijā tiek izmantoti atkritumu konteineri
un marķēti priekšapmaksas maisi.
8. Atkritumu apsaimniekotājs savāc nešķirotos sadzīves atkritumus ne retāk kā:
8.1. no daudzdzīvokļu dzīvojamajām mājām – vienu reizi nedēļā;
8.2.no individuālajām dzīvojamajām mājām (privātmājas, dvīņu un rindu mājas katra sekcija)
– vienu reizi četrās nedēļās;
8.3. no nekustamajiem īpašumiem (ēkas vai telpu grupas) ar galveno lietošanas veidu –
komercdarbība – vienu reizi četrās nedēļās;
8.4. no vasarnīcām vasaras sezonā – vienu reizi četrās nedēļās.
9. Atkritumu apsaimniekotājs savāc šķirotos sadzīves atkritumus ne retāk kā reizi četrās nedēļās.
10. Atkritumu apsaimniekotājs liela izmēra atkritumus savāc:
10.1. no daudzdzīvokļu mājām - trīs darba dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas;
10.2. no individuālajām mājām - trīs darba dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas.
III.
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11. Atkritumu radītājs vai valdītājs nešķirotos atkritumus ievieto tikai tajā atkritumu konteinerā,
kas norādīts ar atkritumu apsaimniekotāju noslēgtajā līgumā.
12. Atkritumu radītājs vai valdītājs izveido un uztur tīrībā un kārtībā atkritumu konteineru
novietni, kā arī novieto konteineru vai marķētus priekšapmaksas maisus ar atkritumu
apsaimniekotāju saskaņotā vietā.
13. Atkritumu radītājs vai valdītājs novieto konteinerus (arī marķētus maisus) atkritumu izvešanas
dienās specializētajiem transportlīdzekļiem pieejamā vietā tā, lai netraucētu gājēju un citu
transportlīdzekļu kustību, kā arī pēc atkritumu savākšanas novieto tos pastāvīgajā atrašanās
vietā.
14. Līgumā ar sadzīves atkritumu apsaimniekotāju atbilstoši sadzīves atkritumu daudzumam
nosaka sadzīves atkritumu savākšanai nepieciešamo konteineru skaitu, tilpumu un atkritumu
izvešanas biežumu, kas nevar būt mazāks, kā šajos saistošajos noteikumos noteiktais.
15. Marķētu priekšapmaksas maisu izmantošana pieļaujama tikai kā papildus atkritumu
savākšanas veids līgumā noteiktajam vai gadījumā, ja objektīvu iemeslu dēļ nav iespējams
nodrošināt vietu atkritumu konteineram un atkritumu apsaimniekotāja transportlīdzekļa
piekļuvi sadzīves atkritumu savākšanas punktam.
16. Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopība kā sadzīves atkritumu radītājs vai
mājas pārvaldnieks (ja tāds ir iecelts):
16.1. ierāda katram daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas iedzīvotājam attiecīgu atkritumu
savākšanas vietu, kas saskaņota ar zemes īpašnieku, ja zeme nepieder dzīvokļu īpašumu
kopībai, un atkritumu apsaimniekotāju;
16.2. nosaka sadzīves atkritumu savākšanai nepieciešamo konteineru skaitu un tilpumu, to
saskaņošanas kārtību, ņemot vērā sadzīves atkritumu daudzumu, konteineru iztukšošanas
biežumu un atkritumu izvešanas laika grafiku līgumā ar sadzīves atkritumu
apsaimniekotāju, atbilstoši konkrētajiem atkritumu apsaimniekošanas apstākļiem un
situācijai.
17. Nekustamā īpašuma valdītājs pie iestāžu, biroju, viesnīcu un tām līdzīga pielietojuma ēku,
vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības ēku ieejām vai to tuvumā, tirdzniecības vietās,
parkos un skvēros, autobusu pieturās un citās sabiedriskās vietās vai to tuvumā ierīko atkritumu
urnas un uztur tās kārtībā. Atkritumu urnas iztukšo pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā divas
reizes nedēļā.
Grozījumi: Jelgavas novada domes 2022.gada 23.februāra lēmums Nr.14(protokols Nr.9)

18. Atkritumu radītājam ir atļauts kompostēt bioloģiskos atkritumus (bioloģiski noārdāmos dārzu
un parku atkritumus), ja:
18.1. kompostēšana tiek veikta sava īpašuma teritorijā vai citā speciāli tam paredzētā vietā, kas
ir iekārtota atbilstoši normatīvajiem aktiem, un saražoto kompostu izmantot tikai paša
saimnieciskajām vajadzībām;
18.2. tas nerada draudus cilvēku veselībai, videi, kā arī trešo personu mantai. Ja kompetenta
iestāde konstatē kādus normatīvo aktu pārkāpumus, kompostēšana tiek aizliegta līdz šo
pārkāpumu novēršanai.
19. Publisko pasākumu organizētājs ir atbildīgs par pasākuma laikā radīto atkritumu savākšanu.
Ja pasākuma organizētājs nav noslēdzis līgumu ar sadzīves atkritumu apsaimniekotāju
atbilstoši šo noteikumu 6.punktam vai arī atbilstoši noteikumu 6. punktā minētajā līgumā nav
paredzēta pasākumos radušos atkritumu apsaimniekošana, tad Pasākumu organizētājam pirms
pasākuma rīkošanas atļaujas saņemšanas ir pienākums noslēgt līgumu par publiskā pasākuma
laikā radīto sadzīves atkritumu apsaimniekošanu ar atkritumu apsaimniekotāju par atkritumu
konteineru izvietošanu pasākuma vietā un pasākuma laikā radīto sadzīves atkritumu (arī dalīti
savākto) savākšanu no izvietotajiem atkritumu konteineriem un nodrošināt:
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19.1. atkritumu konteineru pasūtīšanu no atkritumu apsaimniekotāja pietiekamā daudzumā,
nodrošinot, lai tie tiktu savlaicīgi iztukšoti un nebūtu pārpildīti;
19.2. attiecīgās teritorijas sakopšanu pēc pasākuma noslēguma;
19.3. atkritumu konteineru uzstādīšanas un noņemšanas izmaksas sedz pasākuma
organizators, vienojoties ar atkritumu apsaimniekotāju;
19.4. publisko pasākumu organizētājs nodrošina, ka pasākuma laikā radīto atkritumu
savākšana un izvešana no pasākuma norises vietas notiek ne vēlāk kā 3 dienu laikā pēc
pasākuma norises beigām.
Grozījumi: Jelgavas novada domes 2022.gada 23.februāra lēmums Nr.14 (protokols Nr.9)

20. Atkritumi tiek pārvadāti, izmantojot atkritumu apsaimniekošanai specializētos
transportlīdzekļus, iekārtas un ierīces, kas nerada kaitējumu cilvēku dzīvībai, veselībai, videi
un personu mantai.
21. Atkritumu radītājiem un valdītājiem Jelgavas novada administratīvajā teritorijā ir aizliegts:
21.1. izvietot (izmest) sadzīves atkritumus tam neparedzētās un nepiemērotās vietās;
21.2. aprakt atkritumus;
21.3. jebkādā veidā dedzināt sadzīves atkritumus;
21.4. pastāvīgi novietot atkritumu konteineru uz ielas vai trotuāra;
21.5. ievietot atkritumu konteineros kvēlojošus, degošus, viegli uzliesmojošus un eksplozīvus
priekšmetus, šķidrus atkritumus, infekcijas slimības izraisošus atkritumus, liela izmēra
atkritumus, būvniecības, mājsaimniecībā radītos būvniecības un būvju nojaukšanas
atkritumus, ražošanas atkritumus, ielu smiltis, parku un dārzu atkritumus, atkritumus,
kuri saskaņā ar normatīvajiem aktiem klasificējami kā bīstamie atkritumi, kā arī citus
bīstamos atkritumus vai videi kaitīgās preces;
21.6. ievietot atkritumus konteineros, kas ir nodoti lietošanā citiem atkritumu radītājiem, vai
kas ir citu personu īpašumā;
21.7. bojāt atkritumu konteinerus.
Grozījumi: Jelgavas novada domes 2022.gada 23.februāra lēmums Nr.14 (protokols Nr.9)

22. svītrots
Grozījumi: Jelgavas novada domes 2022.gada 23.februāra lēmums Nr.14 (protokols Nr.9)

IV.
Prasības atkritumu šķirošanai
23. Sadzīves atkritumu radītāji vai valdītāji šķirotos sadzīves atkritumus ievieto atbilstošos šķiroto
atkritumu konteineros.
24. Šķirotajiem atkritumiem jābūt tīriem, bez citu atkritumu veidu atlikumiem.
25. Aizliegts nešķirotos atkritumus ievietot šķiroto atkritumu konteineros.
26. Atkritumu radītājiem, kas darbojas kādā no pārtikas piegādes ķēdes posmiem – primārā
ražošana, pārstrāde, ražošana, pārtikas mazumtirdzniecība un citāda izplatīšana, restorāni un
sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumi, ir pienākums dalīti vākt bioloģiski noārdāmos un
pārtikas atkritumus, pārtikas eļļas un tauku atkritumus, kas rodas to saimnieciskās darbības
rezultātā. Atkritumu uzkrāšana veicama slēgtos, ūdensnecaurlaidīgos un izturīgos
konteineros. Atkritumu radītājs nodrošina attiecīgā konteinera nepieejamību trešajām
personām, kā arī grauzējiem, putniem un kaitēkļiem. Atkritumi nododami attiecīgo atkritumu
apsaimniekotājam ar kuru ir savstarpēji noslēgts līgums.
Grozījumi: Jelgavas novada domes 2022.gada 23.februāra lēmums Nr.14 (protokols Nr.9)

27. Informācija par novadā ierīkotajiem sadzīves atkritumu dalītās savākšanas punktiem un
šķiroto atkritumu savākšanas laukumiem, kā arī par tajos savācamo dalīto sadzīves atkritumu
veidiem tiek ievietota Jelgavas novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.jelgavasnovads.lv
28. Atkritumu apsaimniekotāji:
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28.1. informē atkritumu radītājus un pašvaldību par jauna šķiroto atkritumu savākšanas veida
ieviešanu un attiecīgo konteineru krāsojumu vai apzīmējumu ar attiecīgu paziņojumu
Jelgavas novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.jelgavasnovads.lv;
28.2. pēc atkritumu izvešanas nodrošina šķiroto atkritumu savākšanas vietu sakopšanu;
28.3. sadzīves atkritumu dalītās savākšanas punktā nodrošina vismaz četru veidu (papīru,
stiklu, plastmasu, metālu saturošu) atkritumu dalītu savākšanu;
28.4. nodrošina izveidoto sadzīves atkritumu dalītās savākšanas punktu pārvietošanu vai
likvidāciju.

29.

30.

31.

V.
Prasības liela izmēra atkritumu apsaimniekošanai
Daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji liela izmēra atkritumus novieto blakus sadzīves atkritumu
konteineriem, bet individuālo māju īpašnieki – iepretīm ieejai mājā, blakus braucamajai
daļai, iepriekš piesakot šo atkritumu izvešanu atkritumu apsaimniekotājam.
Atkritumu apsaimniekotājs ir tiesīgs, saskaņojot ar pašvaldību, veikt savākto liela izmēra
atkritumu pāršķirošanu, atsevišķi nodalot tos materiālus, kurus var nodot otreizējā pārstrādē
(piemēram, metāls, plastmasa, tekstils un tml.) vai izmantot kā kurināmo (piemēram, koks).
Liela izmēra atkritumi novietojami tā, lai netraucētu gājēju un citu transportlīdzekļu kustībai.

Prasības sadzīvē radušos bīstamo un videi kaitīgo preču atkritumu
apsaimniekošanai
32. Sadzīvē radīto bīstamo un videi kaitīgo preču atkritumu radītājs vai valdītājs:
32.1.atdala bīstamos atkritumus un videi kaitīgos preču atkritumus no citu veidu atkritumiem;
32.2. uzglabā tos tā, lai tie neapdraudētu cilvēku dzīvību un veselību, vidi, kā arī personu
mantu;
33. Videi kaitīgo preču atkritumus – visa veida riepas, elektroniskos un elektriskos atkritumus
atkritumu radītājs vai valdītājs nodod atkritumu savākšanas laukumos, ko organizē pēc valstī
noteiktā ražotāja atbildības principa.
34. Sadzīvē radušos bīstamos atkritumus atkritumu radītājs vai valdītājs nodod bīstamo
atkritumu savākšanas punktos, ko organizē pēc valstī noteiktā ražotāja atbildības principa.
35. Juridiskās personas slēdz līgumu par bīstamo atkritumu apsaimniekošanu ar atkritumu
apsaimniekotāju, kurš veic bīstamo atkritumu apsaimniekošanu un ir saņēmis atļauju veikt
bīstamo atkritumu apsaimniekošanu, un sedz visas bīstamo atkritumu apsaimniekošanas
izmaksas.
36. Atkritumu radītājiem aizliegts sajaukt dažādu veidu bīstamos atkritumus ar sadzīves vai
ražošanas atkritumiem. Nav pieļaujama sadzīvē radīto bīstamo atkritumu (elektropreču,
akumulatoru u.c.) ievietošana sadzīves atkritumu konteinerā vai novietošana pie tiem.
37. svītrots
VI.

Grozījumi: Jelgavas novada domes 2022.gada 23.februāra lēmums Nr.14 (protokols Nr.9)

VII. Prasības mājsaimniecībās radīto būvniecības atkritumu apsaimniekošanai
Mājsaimniecībā radītos būvniecības atkritumus to radītājs vai valdītājs savāc atsevišķi no
citiem sadzīves atkritumiem.
39. Mājsaimniecībā radīto būvniecības atkritumu izvešanai izmanto tā atkritumu
apsaimniekotāja pakalpojumus, kurš ir saņēmis atbilstošu Valsts vides dienesta atļauju vai
tāda komersanta pakalpojumus, kurš normatīvajos aktos noteiktā kārtībā ir tiesīgs veikt
ražošanas atkritumu pārvadāšanu, vai arī tos patstāvīgi nogādā būvniecības atkritumu
savākšanas vietā.
40. Ražošanas un būvniecības atkritumu konteineri novietojami tā, lai netraucētu gājēju un citu
transportlīdzekļu kustībai.
38.
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41.

svītrots
Grozījumi: Jelgavas novada domes 2022.gada 23.februāra lēmums Nr.14 (protokols Nr.9)

42.

VIII. Kārtība, kādā veicami maksājumi par atkritumu apsaimniekošanu
svītrots
Grozījumi: Jelgavas novada domes 2022.gada 23.februāra lēmums Nr.14 (protokols Nr.9)

Atkritumu radītājs vai valdītājs patstāvīgi norēķinās ar atkritumu apsaimniekotāju par tā
radīto atkritumu savākšanu saskaņā ar noslēgto līgumu, maksājot atkritumu
apsaimniekošanas maksu.
44. Atkritumu apsaimniekotājs izraksta rēķinu atkritumu radītājam vai valdītājam ik mēnesi par
iepriekšējā mēnesī izvesto atkritumu apjomu.
45. Avansa maksājumi par atkritumu izvešanu pieļaujami atkritumu radītājam vai valdītājam
savstarpēji vienojoties ar atkritumu apsaimniekotāju. Atkritumu apsaimniekotājs nav tiesīgs
atteikties parakstīt līgumu par atkritumu apsaimniekošanu ar atkritumu radītāju vai valdītāju,
tikai tāpēc, ka tas atsakās no avansa maksājumiem.
43.

Atbildība par noteikumu neievērošanu un amatpersonu kompetenci administratīvā
procesa veikšanā
46. Par atkritumu apsaimniekošanas jomu regulējošo normatīvo aktu pārkāpumiem personas ir
saucamas pie atbildības normatīvajos aktos par atkritumu apsaimniekošanu un
Administratīvās atbildības likuma noteiktajā kārtībā.
47. Administratīvais sods šo noteikumu pārkāpēju neatbrīvo no pienākuma novērst pārkāpuma
sekas un segt materiālos zaudējumus.
IX.

X.
Noslēguma jautājumi
48. Ja šo noteikumu spēkā stāšanās brīdī starp atkritumu apsaimniekotāju un pašvaldību
noslēgtajos līgumos par atkritumu apsaimniekošanu ir punkti, kas neatbilst šo noteikumu
normām, piemērotas tiek attiecīgā līguma normas, bet ne ilgāk, kā līdz līguma termiņa beigām.
49. Saistošos noteikumus publicēt oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” un pašvaldības
tīmekļa vietnē www.jelgavasnovads.lv. Noteikumi stājas spēkā likuma „Par pašvaldībām”
45.pantā noteiktajā kārtībā.
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50. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Ozolnieku novada pašvaldības
2013.gada 9. jūlija saistošie noteikumi Nr. 6/2013 "Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu
Ozolnieku novadā".
51. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Jelgavas novada pašvaldības 2018. gada
28. novembra saistošie noteikumi Nr. 11 "Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Jelgavas
novada administratīvajā teritorijā".
52. Pašvaldība sadarbībā ar atkritumu apsaimniekotāju savā administratīvajā teritorijā uzsāk šādu
dalīto atkritumu savākšanu šādos termiņos:
52.1. tekstilmateriālu ar 2023. gada 1. janvāri;
52.2. bioloģiskos atkritumus ar 2023. gada 31. decembri;
52.3. bīstamos sadzīves atkritumus ar 2024. gada 31. decembri.
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