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LATVIJAS  REPUBLIKA 

VIĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBA 
 

Reģ.Nr. 90009114114,   Kultūras laukums 1A, Viļāni,Viļānu novads LV – 

4650,tālr.64628030,fakss 646 28035,e-pasts-novads@vilani.lv 

 Viļānu novadā 

Saistošie noteikumi Nr. 38 

„Grozījumi Viļānu novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.22 „Sadzīves atkritumu 

apsaimniekošanas noteikumi Viļānu novadā”” 

Izdoti saskaņā ar likuma ―Par pašvaldībām‖ 21., 

43.pantu, un Atkritumu apsaimniekošanas likuma 8.pantu. 

Izdarīt 2010.gada 09.septembra Viļānu novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.22 

„Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Viļānu novada‖ šādus grozījumus:  

1. Aizstāt norādē, uz kāda normatīvā akta pamata pašvaldības saistošie noteikumi izdoti, 

vārdus „Atkritumu apsaimniekošanas likuma 9.pantu‖ ar vārdiem „Atkritumu 

apsaimniekošanas likuma 8.pantu ‖. 

 

2. Izteikt 1.nodaļu šādā redakcijā: 

„1.Noteikumos lietotie termiņi. 

1.1. atkritumi — jebkurš priekšmets vai viela, no kuras tās valdītājs atbrīvojas, ir nolēmis vai 

spiests atbrīvoties;  

1.2. bīstamie atkritumi — atkritumi, kuriem piemīt viena vai vairākas īpašības, kas padara tos 

bīstamus;  

1.3. sadzīves atkritumi — mājsaimniecībā, tirdzniecībā, pakalpojumu sniegšanas procesā vai 

citur radušies atkritumi, ja tie īpašību ziņā ir pielīdzināmi mājsaimniecībās radītajiem 

atkritumiem;  

1.4. ražošanas atkritumi — atkritumi, kas radušies ražošanas procesā vai būvniecībā;  

1.5. bioloģiskie atkritumi - ir 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. 

1.6. atkritumu radītājs — ikviena fiziskā vai juridiskā persona, kuras darbība rada atkritumus 

(sākotnējais atkritumu radītājs) vai kura veic atkritumu priekšapstrādi, sajaukšanu vai citas 

darbības, kā rezultātā mainās atkritumu sastāvs vai īpašības;  

1.7. atkritumu apsaimniekošana — atkritumu savākšana, uzglabāšana, pārvadāšana, 

reģenerācija un apglabāšana (tai skaitā sadedzināšana sadzīves atkritumu sadedzināšanas 
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iekārtās), šo darbību pārraudzība, atkritumu apglabāšanas vietu aprūpe pēc to slēgšanas, kā 

arī tirdzniecība ar atkritumiem un starpniecība atkritumu apsaimniekošanā;  

1.8. atkritumu savākšana — atkritumu vākšana, arī atkritumu iepriekšēja šķirošana un 

glabāšana, lai tos nogādātu uz atkritumu reģenerācijas vai apglabāšanas iekārtām vai tādām 

iekārtām, kurās tiek veikta atkritumu sagatavošana reģenerācijai vai apglabāšanai; 

1.9. atkritumu dalītā savākšana — atkritumu savākšana, atsevišķi nodalot atkritumus pēc to 

veida un īpašībām, lai veicinātu atkritumu sagatavošanu reģenerācijai vai apglabāšanai, kā arī 

reģenerāciju vai apglabāšanu;  

1.10. atkritumu poligons — tāda speciāli ierīkota un aprīkota vieta atkritumu apglabāšanai uz 

zemes vai zemē, kur nodrošināti normatīvajos aktos noteiktie vides aizsardzības pasākumi;  

1.11. atkritumu apsaimniekotājs — komersants, arī atkritumu tirgotājs un atkritumu 

apsaimniekošanas starpnieks, kurš ir saņēmis attiecīgu atļauju atkritumu apsaimniekošanai 

šajā likumā vai normatīvajos aktos par piesārņojumu noteiktajā kārtībā‖.  

 

3. Izteikt punktu Nr.2.1. šādā redakcijā: 

„2.1. Viļānu novada pašvaldība, savas administratīvās teritorijas ietvaros organizē un kontrolē 

atkritumu apsaimniekošanu, saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu un šiem noteikumiem. Saskaņā 

ar Atkritumu apsaimniekošanas likumu, Viļānu novada pašvaldība savā administratīvajā 

teritorijā, kura ir vienota sadzīves atkritumu apsaimniekošanas zona:‖ 

4. Izteikt punktu Nr.2.4. šādā redakcijā: 

„2.4. Bīstamo atkritumu apsaimniekošana notiek atbilstoši attiecīgajiem normatīvajiem aktiem, 

kuros ir noteikta kārtība, kādā apsaimniekojami attiecīgie atkritumi un kuru apsaimniekošanai to 

bīstamības vai citu īpašību dēļ ir izvirzāmas īpašas prasības. To kontrolē Valsts vides dienests‖. 

 

5. Izteikt punktu Nr.3.1.2. šādā redakcijā: 

„3.1.2. Pakāpeniski ieviest otrreizēji izmantojamo sadzīves atkritumu  (stikls, koks, papīrs, 

plastmasa, metāls, būvgruži, bioloģiskie atkritumi) savākšanu, šķirošanu un pārstrādi, tādējādi 

samazinot poligonā nogādājamo atkritumu daudzumu.‖ 

 

6. Izteikt punktu Nr.3.1.4. šādā redakcijā: 

„3.1.4. aizsargāt vidi, cilvēku dzīvību un veselību.‖ 

 

7. Aizstāt punktā Nr.4.1. vārdus „pilsētas teritorijā‖ ar vārdiem „Viļānu novada pašvaldības 

teritorijā‖. 

 

8. Aizstāt punktā Nr.4.2. vārdus „pilsētas kopējā atkritumu apsaimniekošanas sistēmā‖ ar 

vārdiem „Viļānu novada pašvaldības kopējā atkritumu apsaimniekošanas sistēmā‖. 

 

9. Papildināt punktu Nr.4.2.2. ar apakšpunktu 4.2.2.1. šādā redakcijā: 

„4.2.2.1. privātmāju īpašniekiem vai tiesiskajiem valdītājiem, kurās ir deklarēti un/vai uz cita 

tiesiska pamata dzīvo ne vairāk kā 2 (divas) personas – atkritumu izvešanas biežums tiek noteikts 
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ne retāk kā vienu reizi trijos mēnešos, ja noslēgtā līguma ietvaros ar attiecīgo atkritumu 

apsaimniekotāju, ir iznomāts atkritumu savākšanas konteiners (vai ir valdījumā) ar tilpumu ne 

mazāku par 0.24 m
3
.‖ 

 

10. Papildināt punktu Nr.4.2.2. ar apakšpunktu 4.2.2.2. šādā redakcijā: 

„4.2.2.2.pārējiem šo saistošo noteikumu 4.2.2.1.punktā neminētajiem atkritumu radītājiem – 

atkritumu izvešanas biežums tiek noteikts ne retāk kā vienu reizi mēnesī.‖ 

 

11. Svītrot punkta 4.2.3.otro daļu. 

 

12. Papildināt punktu Nr.4.2. ar apakšpunktu 4.2.4. šādā redakcijā: 

„4.2.4.maksas par atkritumu apsaimniekošanu apmēriem un tās maksāšanas kārtību.‖   

 

13. Papildināt punktu Nr.4.3. ar apakšpunktu 4.3.11. šādā redakcijā: 

„4.3.11. nešķirotos, bet apglabāt paredzētos atkritumus nogādāt Austrumlatgales atkritumu 

apsaimniekošanas reģiona teritorijā atrodošajā atkritumu poligonā „Križevnieki‖, Ozolaines 

pagasts Rēzeknes novads.‖ 

 

14. Aizstāt punktā Nr.4.3.1. vārdu „pilsētas‖ ar vārdiem „Viļānu novada pašvaldības‖. 

 

15. Izteikt punktu Nr.4.3.3. šādā redakcijā: 

„4.3.3. uzturēt kārtībā atkritumu tvertņu laukumus, kas paredzēti sadzīves atkritumu savākšanai, 

un nodrošināt ērtu specializētā transportlīdzekļa piekļūšanu atkritumu tvertnēm to iztukšošanas 

dienās jebkurā gadalaikā, laukumu ap tvertnēm pienācīgi sakopjot pēc atkritumu izvešanas.‖ 
 

16. Aizstāt punktā Nr. 4.3.7. vārdus „pilsētas rajonā‖ ar vārdiem „pašvaldības administratīvās 

teritorijas daļā‖. 

 

17. Izteikt punktu Nr.4.3.8. šādā redakcijā: 

„4.3.8. nodrošināt lielgabarīta mājsaimniecības atkritumu (mēbeļu, dažāda materiāla iepakojumu, 

sadzīves tehnikas priekšmetu u.tml.) nogādāšanu ar savu transportu vai izmantojot atkritumu 

apsaimniekotāja pakalpojumus (par to vienojoties atsevišķi) uz pašvaldības izveidotajām 

savākšanas vietām, par kurām informē pašvaldība‖. 

18. Papildināt 4.nodaļu ar punktu 4.4.
1
 šādā redakcijā: 

„4.4.
1
 Aizliegts ierīkot patvaļīgas izgāztuves, ar atkritumiem piesārņot apkārtējo vidi, tai skaitā, 

ielas, skvērus, parkus, mežus u.c., mest atkritumus upēs, grāvjos un citās ūdens tilpnēs.‖ 

 

19. Papildināt 4.nodaļu ar punktu 4.4.
2
 šādā redakcijā: 

„4.4.
2
 Aizliegts atkritumus dedzināt tvertnēs un atklātā veidā.‖ 

 

20. Izteikt punktu Nr.4.5. šādā redakcijā: 
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„4.5. bioloģiskos atkritumus ir atļauts kompostēt tiesiskajā valdījumā vai īpašumā esošajos 

nekustamajos īpašumos – piemājas dārzos, ja kompostēšanas process tiek rūpīgi novērots, 

kontrolēts un veikts atbilstoši attiecīgo normatīvo aktu prasībām.‖ 

21. Svītrot punktu Nr.4.6. 

 

22. Aizstāt punktā Nr.4.8. vārdus „informējot vietējo pašvaldību‖ ar vārdiem „informējot 

Viļānu novada pašvaldību.‖   

 

23. Papildināt saistošo noteikumus ar 4.
1 

nodaļu šādā redakcijā: 
 

„4.
1
 Sadzīves bīstamo atkritumu apsaimniekošana un dalītā vākšana. 

4.
1
 1. Sadzīvē radušos bīstamo atkritumu radītājs: 

4.
1
 1.1. atdala bīstamos atkritumus no citu veidu atkritumiem; 

4.
1
 1.2. uzglabā bīstamos atkritumus tā, lai tie neapdraudētu cilvēku dzīvību un veselību, vidi, kā 

arī personu mantu; 

4.
1
 1.3. nogādā bīstamos atkritumus speciāli aprīkotās bīstamo atkritumu savākšanas vietās vai 

slēdz līgumu par bīstamo atkritumu apsaimniekošanu ar komersantu, kurš veic bīstamo atkritumu 

apsaimniekošanu un ir saņēmis atļauju veikt bīstamo atkritumu apsaimniekošanu; 

4.
1
 1.4. apmaksā bīstamo atkritumu apsaimniekošanas izmaksas; 

4.
1
 2. Juridiskām personām, kuras bīstamos atkritumus uzglabā ilgāk par 3 mēnešiem, saņemt 

atļauju bīstamo atkritumu uzglabāšanai un veikt Atkritumu apsaimniekošanas likumā noteiktās 

darbības.‖ 

24. Svītrot 5.nodaļu. 

 

25. Izteikt punktu Nr.6.1. šādā redakcijā: 

„6.1. Ikvienam sadzīves atkritumu apsaimniekotājam pirms savas darbības uzsākšanas 

jāsaņem likumdošanā noteiktā kārtībā speciāla atļauja, jānoslēdz līgums ar Viļānu novada 

pašvaldību par atkritumu apsaimniekošanu, atbilstoši šajos noteikumos noteiktajai 

kārtībai. Atkritumu apsaimniekotājam jābūt apgādātam ar specializēto autotransportu 

(atbilstoši Latvijas valsts standartam LVS-87 ―Transportlīdzekļu tipi un to definīcijas‖), 

iekārtām un ierīcēm, kas nepiesārņo vidi un gaisu un nepārsniedz pieļaujamo trokšņu 

līmeni.‖ 

 

26. Izteikt punkta Nr.6.2. šādā redakcijā: 

„6.2. Atkritumu apsaimniekotāja pienākums ir apgādāt atkritumu radītāju, pēc attiecīgā 

līguma noformēšanas, ar atkritumu konteineriem (vai citām atkritumu savākšanai 

piemērotām iekārtām) pietiekamā daudzumā, kā arī nodrošināt atkritumu regulāru 

izvešanu no atkritumu laukumiem (vai atkritumu vadiem daudzdzīvokļu mājās). 
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Atkritumi, kurus iedzīvotāji nogādā tieši specializētajā atkritumu automašīnā, jāsavāc 

iedzīvotājiem zināmā laikā (ievērojot attiecīgo, abpusēji saskaņoto grafiku). 

Atkritumu apsaimniekotājs darba laiku un atkritumu savākšanas kārtību saskaņo ar 

Viļānu novada pašvaldību.‖ 

Atkritumu apsaimniekotājs līgumus ar konkrētajiem atkritumu radītājiem slēdz: 

- Viļānu pilsētas un Viļānu pagasta ietvaros – Viļānu novada pašvaldības administratīvā 

ēka, pēc adreses Kultūras laukums 1A, Viļāni; 

-Sokolku pagasta teritorijas ietvaros – Sokolku pagasta pārvaldes administratīvā ēka, pēc 

adreses c.Strupļi, Sokolku pagasts, Viļānu novads; 

- Dekšāres pagasta teritorijas ietvaros – Dekšāres pagasta pārvaldes administratīvā ēka, 

pēc adreses c.Dekšāres, Dekšāres pagasts, Viļānu novads.‖ 

 

27. Izteikt punktu Nr.6.5. šādā redakcijā: 

„6.5. Atkritumu apsaimniekotājs veic ar atkritumu apsaimniekošanu saistīto uzskaiti, 

uzglabā, apkopo informāciju, kā arī saskaņā ar pastāvošo likumdošanu sniedz to 

attiecīgajām institūcijām, Viļānu novada pašvaldībai un sabiedrībai. Atkritumu 

apsaimniekotājam, pēc Viļānu novada pašvaldības pieprasījuma, jāiesaistās akcijās par 

vides tīrību novadā, bukletu un citu ar atkritumu apsaimniekošanu saistītu informatīvo 

materiālu izgatavošanā un izplatīšanā.‖ 

 

28. Izteikt punktu Nr.6.6. šādā redakcijā: 

„6.6. Kārtība, kādā izdarāmi maksājumi par atkritumu apsaimniekotāja sniegtajiem 

pakalpojumiem, tiek noteikta līgumā, ko atkritumu radītājs slēdz ar atkritumu 

apsaimniekotāju. Atkritumu apsaimniekotājam parauglīgumu jāsaskaņo ar Viļānu novada 

pašvaldību.‖ 

 

29. Aizstāt punktā Nr.6.7. vārdus „Viļānu novada domes‖ ar vārdiem „Viļānu novada 

pašvaldības‖ . 

 

30. Izteikt punktu Nr.7.1. šādā redakcijā: 

„7.1. Sadzīves atkritumu savākšanas sistēmas un veidus Viļānu novada pašvaldības 

administratīvajā teritorijā nosaka Viļānu novada pašvaldība.‖ 

 

31. Izteikt punktu Nr.7.2. šādā redakcijā: 

„7.2. Sadzīves atkritumi Viļānu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā tiek vākti, 

atkritumus nogādājot uz īpaši iekārtotiem atkritumu savākšanas laukumiem vai uzkrājot 

tiesiskajā valdījumā esošajos atkritumu konteineros.‖ 
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32. Aizstāt punktā Nr.7.3. vārdus „Viļānu novada domi‖ ar vārdiem „Viļānu novada 

pašvaldību‖. 

 

33. Izteikt punktu Nr.7.4. šādā redakcijā: 

7.4. Viļānu novadā pakāpeniski tiks ieviesta sašķiroto sadzīves atkritumu savākšana. 

Ražošanā otrreiz izmantojamos materiālus attiecīgais atkritumu apsaimniekotājs nogādās 

attiecīgo atkritumu veidu pārstrādes uzņēmumos, kas būs noslēguši līgumus ar Viļānu 

novada pašvaldību par šāda veida atkritumu pārstrādi.‖ 

 

34. Izteikt punktu Nr.9.2. otro daļu šādā redakcijā: 

„Līdz jauna līguma noslēgšanai ar komersantu, kurš izvēlēts publisko iepirkumu vai 

publisko un privāto partnerību regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, maksā 

par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu ietverts pēdējais regulatora apstiprinātais tarifs 

par sadzīves atkritumu apglabāšanu poligonā, kas noteikts pirms Atkritumu 

apsaimniekošanas likumu spēkā stāšanās.‖ 

 

35. Izteikt punktu Nr.9.3. šādā redakcijā: 

„9.3. Maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu pašvaldība noteiks atbilstoši Atkritumu 

apsaimniekošanas likumam, no brīža, kad tiks slēgts līgums ar komersantu, kurš tiks izvēlēts 

publisko iepirkumu vai publisko un privāto partnerību regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā 

kārtībā.‖ 

 

36. Izteikt punktu Nr.9.4. šādā redakcijā: 

„9.4. Kārtība, kādā izdarāmi maksājumi par atkritumu apsaimniekotāja sniegtajiem 

pakalpojumiem, tiek noteikta saskaņā ar noslēgto līgumu noteikumiem.‖ 

 

37. Izteikt punktu Nr.10.1. šādā redakcijā: 

„10.1. Sūdzības par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumu neievērošanu vai 

sniegto pakalpojumu kvalitāti, adresējamas Viļānu novada pašvaldībai vai Sabiedrisko 

pakalpojumu regulēšanas komisijai.‖ 

 

Viļānu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs   A.Pudulis 

 

 


