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Liepājā 2015.gada 22.janvārī (prot. Nr.1, 47.§)

Liepājas pilsētas sadzīves atkritumu apsaimniekošanas
noteikumi

Izdoti saskaņā ar Atk ritumu apsaimniekošanas likuma 
8.panta pirmās daļas 3.punk tu

I. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka:

1.1. sadzīves atkritumu (turpmāk – atkritumi) apsaimniekošanas kārtību;

1.2. Liepājas pilsētas administratīvās teritorijas dalījumu atkritumu apsaimniekošanas zonās;

1.3. prasības atkritumu savākšanai, pārvadāšanai, pārkraušanai un uzglabāšanai;

1.4. minimālo atkritumu savākšanas biežumu;

1.5. sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas noteikšanas kārtību;

1.6. kārtību, kādā veicami maksājumi par atkritumu apsaimniekošanu;

1.7. atbildību par šo noteikumu neievērošanu.

2. Šo noteikumu mērķis ir:

2.1. nodrošināt Liepājas pilsētas pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) autonomās funkcijas – atkritumu
apsaimniekošanas organizēšana Liepājas pilsētas administratīvajā teritorijā – izpildi;

2.2. noteikt atkritumu apsaimniekošanas kārtību Liepājas pilsētas administratīvajā teritorijā, lai radītu un
uzturētu higiēnisku un cilvēka veselībai drošu vidi, aizsargātu cilvēka dzīvību un veselību un novērstu iespējamu
kaitējumu personu mantai;

2.3. radīt normatīvo aktu prasībām atbilstošu atkritumu apsaimniekošanas sistēmu, tajā skaitā veicināt
atkritumu dalītu vākšanu un atkritumu atkārtotu izmantošanu, lai samazinātu apglabājamo atkritumu daudzumu
un veicinātu dabas resursu efektīvu izmantošanu.

3. Šajos noteikumos lietotie termini un to skaidrojums:
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3.1. šajos noteikumos lietotie termini atbilst terminiem, kuri noteikti normatīvajos aktos atkritumu
apsaimniekošanas jomā.

3.2. noteikumos lietotie termini:

3.2.1. bioloģiskie atkritumi – bioloģiski noārdāmie dārzu vai parku atkritumi, mājsaimniecību, restorānu,
sabiedriskās ēdināšanas iestāžu un mazumtirdzniecības telpu pārtikas un virtuves atkritumi un līdzvērtīgi
pārtikas rūpniecības uzņēmumu atkritumi;

3.2.2. lielgabarīta atkritumi – atkritumi, kurus to izmēru dēļ nevar un nedrīkst ievietot atkritumu tvertnēs
(mēbeles, matrači u.c.);

3.2.3. būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumi – atkritumi, kas radušies būvniecības un būvju (ēku)
nojaukšanas rezultātā (betons, ķieģeļi, flīzes, keramika un ģipša materiāli, koks, stikls, plastmasa, asfalts,
darva un darvas produkti, metāli un to sakausējumi, izolācijas materiāli);

3.2.4. atkritumu apsaimniekotājs – komersants, kurš ir saņēmis attiecīgu atļauju atkritumu
apsaimniekošanai Atkritumu apsaimniekošanas likumā noteiktajā kārtībā (tai skaitā savākšanai,
pārvadāšanai, arī sadzīves bīstamo atkritumu savākšanai un pārvadāšanai) un ar kuru Liepājas pilsētas
pašvaldība ir noslēgusi līgumu, kas paredz atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšanu Liepājas
pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā;

3.2.5. atkritumu poligons – sadzīves atkritumu poligons "Ķīvītes", kas ir speciāli ierīkota un aprīkota
atkritumu apglabāšanas vieta Grobiņas novadā, Grobiņas pagastā, kurā tiek nodrošināti normatīvajos aktos
noteiktie vides aizsardzības pasākumi.

4. Šie noteikumi ir saistoši visām fiziskajām un juridiskajām personām Liepājas pilsētas administratīvajā teritorijā.

5. Liepājas pilsētas administratīvā teritorijā ir divas atkritumu apsaimniekošanas zonas:

5.1. zona A – Liepājas pilsētas administratīvā teritorija no pilsētas dienvidu robežas līdz Tirdzniecības kanālam;

5.2. zona B – Liepājas pilsētas administratīvā teritorija no Tirdzniecības kanāla līdz pilsētas ziemeļu robežai.

6. Pašvaldība:

6.1. organizē, koordinē un savas kompetences ietvaros kontrolē atkritumu apsaimniekošanu savā
administratīvajā teritorijā saskaņā normatīvajiem aktiem atkritumu apsaimniekošanas jomā, šiem noteikumiem,
ievērojot atkritumu apsaimniekošanas valsts plānu un reģionālo plānu, nodrošinot atkritumu apsaimniekošanas
pakalpojumu sniegšanas nepārtrauktību;

6.2. publisko iepirkumu vai privāto partnerību regulējošajos normatīvajos aktos noteiktā kārtībā, izvēlas atkritumu
apsaimniekotāju, ar kuru slēdz līgumu par atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu un uzglabāšanu,
kurš savukārt slēdz līgumu par atkritumu apsaimniekošanu ar atkritumu radītājiem vai valdītājiem;

6.3. ar lēmumu nosaka atkritumu apsaimniekošanas maksu un tās maksāšanas kārtību;

6.4. informē atkritumu radītājus un valdītājus par atkritumu apsaimniekotāju, ar kuru pašvaldība ir noslēgusi
līgumu par atkritumu apsaimniekošanu, informāciju publicējot vietējos laikrakstos un pašvaldības interneta
mājaslapā www.liepaja.lv.

7. Atkritumu savākšana Liepājas pilsētas administratīvajā teritorijā tiek veikta, izmantojot atkritumu konteinerus vai
marķētus atkritumu maisus (tajā skaitā dalītās vākšanas atkritumu konteinerus vai šim mērķim paredzētus marķētus
maisus), un atkritumu urnas:

7.1. nešķirotu atkritumu konteineru atrašanās vietu un izvešanas kārtību regulē atkritumu radītāja vai valdītāja un
atkritumu apsaimniekotāja savstarpēji noslēgts līgums;
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7.2. atkritumu urnām jābūt izvietotām pie tirdzniecības vietām, sabiedriskā transporta pieturu vietās, publiskās
atpūtas vietās un pie publiskas lietošanas ēkām (izglītības iestādes, bibliotēkas, ārstniecības iestādes,
sabiedriskās ēdināšanas un tirdzniecības vietas u.c.). Šo urnu izvietošanu veic attiecīgā nekustamā īpašuma
īpašnieks vai valdītājs;

7.3. dalīto atkritumu konteinerus izvieto dalīto atkritumu vākšanas punktos, daudzdzīvokļu dzīvojamo māju
pagalmos, pie tirdzniecības vietām un dalīto atkritumu vākšanas laukumos;

7.4. atkritumu maisu saņemšanas, izmantošanas un savākšanas kārtību regulē atkritumu radītāja vai valdītāja
un atkritumu apsaimniekotāja savstarpēji noslēgts līgums;

7.5. lielgabarīta atkritumu izvešanas kārtību regulē atkritumu radītāja vai valdītāja un atkritumu apsaimniekotāja
savstarpēji noslēgts līgums;

7.6. būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumu izvešanas kārtību regulē atkritumu radītāja vai valdītāja un
atkritumu apsaimniekotāja savstarpēji noslēgts līgums.

8. Liepājas pilsētas administratīvajā teritorijā savāktie nešķirotie atkritumi, kurus nav iespējams reģenerēt,
nogādājami sadzīves atkritumu poligonā "Ķīvītes".

II. ATKRITUMU RADĪTĀJU UN VALDĪTĀJA PIENĀKUMI UN 
AIZLIEGUMI DARBĪBĀM AR ATKRITUMIEM

9. Atkritumu radītājam vai valdītājam ir pienākums iekļauties pašvaldības organizētajā atkritumu apsaimniekošanas
sistēmā, noslēdzot atkritumu apsaimniekošanas līgumu ar pašvaldības izraudzīto atkritumu apsaimniekotāju.

10. Atkritumu radītājam vai valdītājam ir pienākums iesaistīties sadzīves atkritumu dalītas savākšanas pasākumos
un veikt atkritumu šķirošanu.

11. Nešķirotus atkritumus pirms ievietošanas atkritumu konteineros vēlams ievietot aizsietos atkritumu maisos, kā
arī atdalīt no tiem stikla taras (pudeles, burkas un tml.) izstrādājumus. Asie priekšmeti ir iesaiņojami tādā apmērā, lai
izvairītos no kaitējuma nodarīšanas cilvēku veselībai, kā arī atkritumu apsaimniekošanas iekārtu bojājumiem.

12. Ikvienai personai Liepājas pilsētas administratīvajā teritorijā ir aizliegts:

12.1. izvietot (izmest) atkritumus tam neparedzētās un nepiemērotās vietās;

12.2. dedzināt atkritumus, tai skaitā atkritumu konteineros un atkritumu urnās;

12.3. ievietot atkritumu konteineros vai atkritumu urnās degošus, viegli uzliesmojošus un eksplozīvus
priekšmetus, šķidrus atkritumus, infekcijas slimības izraisošus atkritumus, lielgabarīta atkritumus, būvniecības
un būvju nojaukšanas atkritumus, ražošanas atkritumus, ielu smiltis, parku un dārzu atkritumus un bīstamos
atkritumus vai videi kaitīgas preces;

12.4. atkritumus konteineros cieši sablīvēt un iesaldēt;

12.5. ievietot nešķirotus atkritumus vai neatbilstoši šķirotus atkritumus atkritumu konteineros, kas paredzēti
dalītai atkritumu vākšanai;

12.6. ievietot atkritumus atkritumu konteineros, kas paredzēti cita nekustamā īpašuma apkalpošanai.

III. NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA ĪPAŠNIEKA VALDĪTĀJA UN LIETOTĀJA PIENĀKUMI
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13. Nekustamā īpašuma īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam, kura teritorijā tiek radīti sadzīves atkritumi papildus
šo noteikumu II. nodaļā noteiktajam ir šādi pienākumi:

13.1. noslēgt līgumu ar pašvaldības izraudzīto atkritumu apsaimniekotāju, kurš nodarbojas ar atkritumu
savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu un uzglabāšanu attiecīgajā pašvaldības noteiktajā atkritumu
apsaimniekošanas zonā. Iepriekš minētais atkritumu apsaimniekošanas līgums ir jāslēdz par katru īpašumā,
valdījumā vai lietošanā esošu nekustamo īpašumu;

13.2. vienojoties ar atkritumu apsaimniekotāju, norādīt piemērotu vietu atkritumu konteineru izvietošanai;

13.3. nodrošināt atkritumu apsaimniekotāja specializēto transportlīdzekļu piekļuvi vietām, kur novietoti atkritumu
konteineri. Ja objektīvu iemeslu dēļ tas nav iespējams, atkritumu konteineru iztukšošanas dienās atkritumu
konteineri jāpārvieto specializētajiem transportlīdzekļiem vai to apkalpei pieejamā vietā, kur tas netraucē gājēju
vai transportlīdzekļu kustību, kā arī pēc atkritumu konteineru iztukšošanas tie jānovieto atpakaļ to pastāvīgajā
atrašanās vietā;

13.4. ievietot savus radītos atkritumus tikai tajā atkritumu konteinerā vai atkritumu maisos, kas saskaņā ar
noslēgto līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju ir paredzēts konkrētā nekustamā īpašuma apsaimniekošanai;

13.5. veikt atkritumu šķirošanu to rašanās vietā, ja ir nodrošināti atkritumu konteineri atkritumu dalītai vākšanai
vai īpaši šim mērķim paredzēti atkritumu maisi;

13.6. nodrošināt tīrību un kārtību atkritumu konteineru novietošanas vietā;

13.7. pēc pašvaldības pieprasījuma sniegt ziņas par iedzīvotāju skaitu, kas dzīvo attiecīgajā nekustamajā
īpašumā vai komersantiem un citām personām, kuras veic saimniecisko vai cita veida darbību attiecīgajā
nekustamajā īpašumā.

14. Ja daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā esošo dzīvokļa īpašumu vai nedzīvojamo telpu izmanto saimnieciskajai
darbībai, attiecīgās saimnieciskās darbības veicējs slēdz atsevišķu līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju par atkritumu
apsaimniekošanu un saimnieciskās darbības rezultātā radušos atkritumus ievieto šim mērķim uzstādītā atkritumu
konteinerā.

15. Vasarnīcu, vasaras mītņu vai citu īslaicīgo apmešanās ēku īpašniekiem, valdītājiem, lietotājiem vai viņu
pilnvarotām personām, līgums par atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu un uzglabāšanu ar atkritumu
apsaimniekotāju jāslēdz par laika periodu, kurā uzturas vasarnīcā, vasaras mītnē vai citā īslaicīgā apmešanās ēkā.

16. Nekustamā īpašuma, kura teritorijā tiek radīti atkritumi, īpašniekam vai nekustamā īpašuma tiesiskajam
valdītājam līgums par atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu un uzglabāšanu ar atkritumu apsaimniekotāju
jānoslēdz ne vēlāk kā 1 (viena) mēneša laikā no maksāšanas pienākuma rašanās brīža par katru īpašumā, valdījumā
vai lietošanā esošu nekustamo īpašumu. Pienākums veikt maksājumus par atkritumu apsaimniekošanu rodas ar
nekustamā īpašuma īpašumtiesību vai lietošanas tiesību iegūšanas brīdi un izbeidzas ar minēto tiesību izbeigšanās
brīdi.

17. Nekustamā īpašuma īpašniekam, kura īpašumā prettiesiski novietoti atkritumi jānodrošina:

17.1. bīstamo atkritumu nodošana atkritumu apsaimniekotājam, kurš ir saņēmis atļauju attiecīgo bīstamo
atkritumu apsaimniekošanai, sedzot bīstamo atkritumu apsaimniekošanas izmaksas;

17.2. sadzīves atkritumu nodošana atkritumu apsaimniekotājam, kurš ir saņēmis atļauju attiecīgo atkritumu
apsaimniekošanai un kurš ir noslēdzis līgumu ar pašvaldību, sedzot attiecīgo atkritumu apsaimniekošanas
izmaksas;

17.3. nekustamā īpašuma īpašnieks ir tiesīgs prasīt zaudējumu atlīdzību no šo atkritumu radītāja.

IV. PUBLISKO PASĀKUMU ORGANIZĒTĀJU PIENĀKUMI
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18. Publisko pasākumu organizētājiem ir jāslēdz līgums ar atkritumu apsaimniekotāju par pasākuma laikā un vietā
radušos atkritumu savākšanu no izvietotajiem atkritumu konteineriem vai urnām. Iespēju robežās ir jānodrošina
atkritumu konteineri dalītai atkritumu vākšanai.

19. Par publiska pasākuma laikā un vietā radīto atkritumu savākšanu ir atbildīgs tā organizētājs, kuram
jānodrošina:

19.1. brīvi pieejami atkritumu konteineri vai urnas pasākumu norises vietā;

19.2. attiecīgās teritorijas sakopšana 4 (četru) stundu laikā pēc pasākuma beigām, ja pasākuma rīkošanas
atļaujā nav norādīts cits laiks.

V. ATKRITUMU APSAIMNIEKOTĀJA PIENĀKUMI

20. Atkritumu apsaimniekotājs nodrošina atkritumu apsaimniekošanu un savas kompetences ietvaros kontrolē
atkritumu apsaimniekošanu Liepājas pilsētas administratīvajā teritorijā saskaņā ar normatīvajiem aktiem atkritumu
apsaimniekošanas jomā, šiem noteikumiem, ievērojot atkritumu apsaimniekošanas valsts plānu un reģionālo plānu.

21. Atkritumu apsaimniekotājam ir šādi pienākumi:

21.1. piemērojot Liepājas pilsētas pašvaldības noteikto maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, slēgt
līgumus par atkritumu apsaimniekošanu ar atkritumu radītājiem un valdītājiem;

21.2. slēgt līgumus par atkritumu apsaimniekošanu ar publisko pasākumu organizētājiem par pasākumu laikā
un vietā radušos atkritumu apsaimniekošanu;

21.3. nodrošināt visus atkritumu radītājus un valdītājus ar atbilstoša skaita un tilpuma atkritumu konteineriem vai
atkritumu maisiem, kā arī nodrošināt to izvešanu;

21.4. izvietotos atkritumu konteinerus uzturēt lietošanas kārtībā, tīrus un pēc atkritumu radītāja un valdītāja vai
pašvaldības pieprasījuma nodrošināt atkritumu konteinera dezinfekciju vai mazgāšanu;

21.5. atkritumu apsaimniekošanā izmantot specializētus transportlīdzekļus, iekārtas un ierīces, kas nerada
apdraudējumu cilvēka dzīvībai, veselībai, videi, nepārsniedz pieļaujamo trokšņu līmeni;

21.6. atbilstoši normatīvo aktu un starp atkritumu radītāju un atkritumu apsaimniekotāju noslēgtā atkritumu
apsaimniekošanas līguma prasībām, nodrošināt regulāru visu Liepājas pilsētas administratīvajā teritorijā radīto
atkritumu izvešanu;

21.7. informēt pašvaldību par gadījumiem, kad atkritumu radītāji un valdītāji neievēro šos saistošos noteikumus
vai savstarpēji noslēgtos līgumus par atkritumu apsaimniekošanu;

21.8. visus savāktos nešķirotos atkritumus, kurus nav iespējams reģenerēt, nogādāt sadzīves atkritumu
poligonā "Ķīvītes".

22. Atkritumu apsaimniekotājs nešķiroto atkritumu konteinerus iztukšo vai atkritumu maisus savāc atbilstoši
noslēgtajam līgumam ar atkritumu radītāju un valdītāju, bet ne retāk kā:

22.1. daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās – 2 (divas) reizes nedēļā;

22.2. nedzīvojamās telpās (valsts vai pašvaldību iestādes, komercdarbību vietas u.tml.) – 4 (četras) reizes
mēnesī;

22.3. individuālās dzīvojamās mājās – 2 (divas) reizes mēnesī.

23. Ja atkritumu apsaimniekotājs vai atkritumu radītājs un valdītājs konstatē, ka savstarpēji noslēgtajā līgumā
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nolīgtais atkritumu konteineru iztukšošanas reižu skaits noteiktajā laika periodā neatbilst faktiski radītajam atkritumu
daudzumam, atkritumu apsaimniekotājam un atkritumu radītājam un valdītājam ir jāvienojas par tādu konteineru
iztukšošanas vai atkritumu maisu savākšanas reižu skaitu, kas atbilst faktiskajai situācijai.

24. Atkritumu apsaimniekotājs nodrošina atkritumu konteineru, tai skaitā arī konteineru atkritumu dalītai vākšanai,
regulāru iztukšošanu. Gadījumos, kad atkritumu konteineri dalītai atkritumu vākšanai ir piepildīti un atkritumu
apsaimniekotājs tos nav iztukšojis, pēc pašvaldības vai atkritumu radītāja un valdītāja pieprasījuma, tie jāiztukšo ne
vēlāk kā 12 (divpadsmit) stundu laikā.

VI. DALĪTU SADZĪVES ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA

25. Liepājas pilsētas administratīvajā teritorijā atkritumu radītājam un valdītājam ir pienākums iesaistīties dalītās
atkritumu vākšanas sistēmā:

25.1. veicot atkritumu šķirošanu to rašanās vietā, ja ir nodrošināti atkritumu konteineri atkritumu dalītai vākšanai
vai īpaši šim mērķim paredzēti atkritumu maisi;

25.2. veicot atkritumu šķirošanu īpaši šim mērķim izveidotās vietās, kuras ir nodrošinātas ar atkritumu
konteineriem atkritumu dalītai vākšanai;

25.3. iesaistoties pašvaldības vai atkritumu apsaimniekotāja rīkotajās akcijās.

26. Dalīti savāktie atkritumi (papīrs, metāls, stikls, plastmasa), bioloģiski noārdāmie atkritumi, kā arī sadzīvē
radušies bīstamie atkritumi un videi kaitīgās preces vai cita veida dalītie atkritumi ir savācami un uzkrājami sašķiroti.
Šķirošana veicama atbilstoši prasībām, ko dalīti vācamajiem atkritumiem nosaka normatīvie akti un atkritumu
apsaimniekotājs.

27. Atkritumu apsaimniekotājs nodrošina šķiroto atkritumu dalītu savākšanu un to nodošanu otrreizējai pārstrādei,
reģenerācijai vai atkārtotai izmantošanai.

VII. SADZĪVĒ RADUŠOS BĪSTAMO ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA

28. Par sadzīvē radušos bīstamo atkritumu apsaimniekošanu atbild attiecīgo atkritumu radītājs vai valdītājs.

29. Sadzīvē radušos bīstamo atkritumu radītājs un valdītājs bīstamos atkritumus:

29.1. atdala no cita veida atkritumiem;

29.2. uzglabā tā, lai tie neapdraudētu cilvēku dzīvību un veselību, vidi un neradītu kaitējumu personu mantai;

29.3. nogādā speciāli paredzētās bīstamo atkritumu apsaimniekošanas vietās vai slēdz līgumu par bīstamo
atkritumu apsaimniekošanu ar atkritumu apsaimniekotāju, kurš veic bīstamo atkritumu apsaimniekošanu un ir
saņēmis atļauju veikt bīstamo atkritumu apsaimniekošanu;

29.4. sedz visus bīstamo atkritumu apsaimniekošanas izdevumus

VIII. MAKSA PAR SADZĪVES ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANU

30. Ikviena atkritumu radītāja un valdītāja pienākums ir segt izmaksas, kas saistītas ar viņa radīto atkritumu
apsaimniekošanu normatīvajos aktos un atkritumu apsaimniekošanas līgumā noteiktajā kārtībā un apmērā.
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Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

Spēkā esošie saistošie noteikumi Nr.4 "PAR LIEPĀJAS PILSĒTAS SADZĪVES
ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANU" ir apstiprināti 2003.gada 15.maijā [Latvijas
Vēstnesis, 11.06.2003., Nr.23 84 (2852)].
Šobrīd Atkritumu apsaimniekošanas likums nosaka papildus citas prasības, kas
iekļaujamas pašvaldības saistošajos noteikumos, tāpēc ir izstrādāti jauni saistošie
noteikumi "LIEPĀJAS PILSĒTAS SADZĪVES ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS
NOTEIKUMI" (turpmāk – saistošie noteikumi).
Saistošie noteikumi izdoti saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 8.panta
pirmās daļas 3.punktu un likuma "Par pašvaldībām" 43.panta pirmās daļas
13.punktu.
Saistošo noteikumu mērķis ir uzlabot atkritumu apsaimniekošanas sistēmu un
kārtību, lai samazinātu apglabājamo atkritumu daudzumu, kā arī samazināt un
novērst vides piesārņojumu, uzturēt higiēnisku un cilvēka veselībai drošu vidi
Liepājas pilsētas administratīvajā teritorijā.

31. Maksu par atkritumu apsaimniekošanu nosaka Liepājas pilsētas dome ar savu lēmumu.

32. Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksu veido:

32.1. maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, uzglabāšanu, dalītās atkritumu
savākšanas, šķirošanas un pārkraušanas infrastruktūras objektu uzturēšanu atbilstoši līgumam, kuru noslēgusi
pašvaldība un atkritumu apsaimniekotājs;

32.2. sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprinātais tarifs par sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu
poligonos un izgāztuvēs;

32.3. dabas resursu nodoklis par atkritumu apglabāšanu normatīvajos aktos noteiktajā apmērā.

33. Apstiprinātā atkritumu apsaimniekošanas maksa stājas spēkā Liepājas pilsētas domes lēmumā norādītajā
datumā.

IX. ATBILDĪBA PAR NOTEIKUMU NEIEVĒROŠANU

34. Par šo noteikumu pārkāpumiem fiziskajām un juridiskajām personām ir paredzēta atbildība saskaņā ar Latvijas
Administratīvo pārkāpumu kodeksu.

X. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI

35. Atzīt par spēku zaudējušiem Liepājas pilsētas domes 2003.gada 15.maija saistošos noteikumus Nr.4 "PAR
LIEPĀJAS PILSĒTAS SADZĪVES ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANU".

36. Noteikumi publicējami un stājas spēkā likuma "Par pašvaldībām" 45.pantā noteiktajā kārtībā.

Saistošo noteikumu "Liepājas pilsētas sadzīves atkritumu apsaimniekošanas
noteikumi" 

paskaidrojuma raksts
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2. Īss projekta satura izklāsts Saistošajos noteikumos paredzēts noteikt Liepājas pilsētas administratīvās
teritorijas dalījumu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas zonās, fizisko un juridisko
personu pienākumus un tiesības, prasības atkritumu savākšanai, arī minimālajam
sadzīves atkritumu savākšanas biežumam, pārvadāšanai un uzglabāšanai, kā arī
kārtību, kādā veicami maksājumi par šo atkritumu apsaimniekošanu un atbildību par
saistošo noteikumu neievērošanu un administratīvā soda piemērošanu.

3. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz pašvaldības
budžetu

Tiešas ietekmes nav.

4. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā

Saistošie noteikumi ir saistoši visām fiziskām un juridiskām personām Liepājas
pilsētas administratīvajā teritorijā.

5. Informācija par
administratīvajām procedūrām

Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās atkritumu apsaimniekotāji, ar kuriem
pašvaldībai ir noslēgti līgumi par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu.

6. Informācija par konsultācijām
ar privātpersonām

Nav attiecināms.

Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs U.Sesks
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