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JAUTĀJUMI UN ATILDES PAR ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANU NĪCAS NOVADĀ 
 
Ja ir aizpildīta un parakstīta līguma forma, un iemesta L&T pastkastē, kad būs iespējams saņemt 
konteineru? 
Atbilde: L&T pastkastes tiek iztukšotas 1xnedēļā (ceturtdiena vai piektdiena), attiecīgi konteineri tiks 
uzstādīti nākamās nedēļas beigās (ceturtdienā vai piektdienā). Ja līguma pieteikums ir aizpildīts 
internetā, tad konteineri tiks uzstādīti pēc klienta parakstīta līguma saņemšanas. 
 
Kāpēc atkritumu konteineros nedrīkst mest smiltis, slapjas lapas, būvniecības atkritumus, 
lielgabarīta, ielu uzlaušanas atkritumus? 
Atbilde: Šie atkritumi ir daudz smagāki un blīvāki nekā sadzīves atkritumi. Konteineri, piepildīti ar šāda 
veida atkritumiem ir ļoti smagi - lielais svars tos var deformēt un salauzt, turklāt tas ir bīstami no darba 
drošības viedokļa. Protams, ka sadzīvē pilnībā atdalīt šāda tipa atkritumus ne vienmēr ir iespējams un 
minimāls šo atkritumu piejaukums būs vienmēr. Tāpēc ~1-1,5% šādu atkritumu piejaukums ir 
pieļaujams. 
 
Kāpēc atkritumu konteineros nedrīkst izmest bīstamos atkritumus (baterijas, akumulatorus, 
dienasgaismas spuldzes, riepas, dzīvsudraba termometrus, veco datoru un radioaktīvus 
atkritumus)?  
Atbilde:  Šāda tipa atkritumi rada nopietnu apdraudējumu apkārtējai videi. LR likumdošana, MK 
noteikumi un ES direktīvas neļauj šāda tipa atkritumus jaukt un noglabāt kopā ar sadzīves atkritumiem, 
bet gan stingri nosaka kārtību, kā un kur šādi atkritumi ir jāutilizē. Par noteikumu neievērošanu ir 
paredzētas nopietnas soda sankcijas un virkne nepatīkamu procedūru gan atkritumu radītājiem, gan 
apsaimniekotājiem.  
 
Vai ir iespēja mainīt līguma nosacījumus, kā konteineru skaitu, tilpumu, izvešanas biežumu? 
Atbilde: Šādas izmaiņas ir iespējams veikt jebkurā brīdī. Divas reizes gadā šādas izmaiņas var veikt bez 
maksas un līdz 31.12.2012 ir iespējams veikt vēl divas papildus līguma bezmaksas izmaiņas. Pārējos 
gadījumos par izmaiņu veikšanu papildus būs jāsedz administratīvie izdevumi (izmaiņu apstrāde, pasta 
izdevumi, rēķinu izsūtīšana). 
 
Cik bieži tiks izrakstīti rēķini? 
Atbilde: Rēķinu izrakstīšanas biežums ir norādīts līgumā. Atkarībā no pakalpojuma apjoma un summas 
tas var būt 1x mēnesī; 1x ceturksnī, 1x pusgadā. Rēķinos vienmēr tiks iekļautas korekcijas par 
iepriekšējo periodu. 
 
Atkritumu maksas aprēķināšanas princips 
Par pamatu maksas aprēķināšanai ir konteinera tilpums, kas ir objektīva mērvienība, un konteineru 
izvešanas biežums un 1 kubikmetra cena, tāpēc klientiem ir jāizvērtē sevis radīto atkritumu apjoms un 
attiecīgi jāizvēlas piemērotākais konteinera tilpums, skaits un izvešanas biežums. Lai precīzi noteiktu 
nepieciešamo konteinera tilpumu, skaitu un izvešanas grafiku. Līgumā ir iestrādāti nosacījumi, ka divas 
reizes gadā un vēl divas reizes līdz 31.12.2012. izmaiņas līguma nosacījumos ir iespējams veikt bez 
maksas, tāpat divas reizes gadā ir iespēja atteikt konteinera iztukšošanu. Piemēram: ja ģimene ir 
noslēgusi līgumu par 0,24m3 konteinera izvešanu 1x mēnesī, tad mēnesī par atkritumu 
apsaimniekošanu būs jāmaksā: 0,24m3 (konteinera tilpums) x 5,93Ls/m3 + PVN (1 kubikmetra cena) = 
Ls 1,42 + PVN. 
 
Tiek noteikta soda nauda 0,2% par saistību neizpildi 
Klientiem par maksājumu, savukārt L&T par pakalpojuma kavēšanu ir noteikta soda nauda 0,2% apmērā 
par katru nokavēto dienu. Soda nauda ir noteikta vienlīdzīga abām pusēm atbilstoši neapmaksātā rēķina 
vai nesniegtā pakalpojuma lielumam. Soda naudas mērķis ir disciplinēt gan klientu, gan pakalpojuma 
sniedzēju. 
 
Vai ir iespēja noslēgt līgumu par citiem konteineriem vai izvešanas biežumiem, kas nav minēti 
standarta līgumā? 



Atbilde:  Gadījumos, kad vēlaties noslēgt līgumu par konteineriem vai izvešanas biežumiem, kas nav 
minēti standarta līgumā, lūdzam sazināties ar SIA „L&T” - katrs gadījums tiks izskatīts individuāli, un 
iespēju robežās piemeklēts labākais risinājums. 
 
Kur un kā var nodot šķirotos atkritumus? 
Atbilde: Iedzīvotāji Nīcas novadā atkritumus var šķirot speciāli izveidotos šķiroto atkritumu punktos. 
Šobrīd Nīcas novadā darbojas pieci šķirošanas punkti un drīzumā tiks izveidoti vēl astoņi šķirošanas 
punkti pa visu novadu. Par punktu izvietojumu lūgums sazināties ar pašvaldību. Juridiskām personām 
par šķiroto atkritumu nodošanu lūgums sazināties ar SIA „L&T”. 


