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Grozījumi pašvaldības 28.06.2010. saistošajos noteikumos Nr.14
“Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Skrīveru novadā”
Izdoti saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas
likuma 8.panta pirmās daļas 3.punktu,
39.panta pirmo daļu
Izdarīt Skrīveru novada pašvaldības 2010.gada 28.jūnija saistošajos noteikumos Nr.14
„Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Skrīveru novadā” šādus grozījumus:
1. Izteikt norādi, uz kāda likuma pamata noteikumu projekts sagatavots, šādā redakcijā”:
„Izdoti saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 8.panta pirmās daļas 3.punktu,
39.panta pirmo daļu”
2. Papildināt 3.punktu ar šādu teikumu:
„Atkritumu apsaimniekotāja izvēle notiek saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas
likuma 18.panta prasībām.”
3. Izteikt 4.punktu šādā redakcijā:
„4. Skrīveru novada teritorija ir viena atkritumu apsaimniekošanas zona. Pašvaldības
teritorijā radītos sadzīves atkritumus nogādā to pārstrādātājam vai ved uz atkritumu poligonu
„Dziļā Vāda”. Pašvaldība nosaka prasības atkritumu savākšanai, pārvadāšanai, pārkraušanai ,
atkritumu savākšanai paredzēto tilpņu veidus (tvertnes, konteineri, urnas), kā arī citas
prasības, kuras noteiktas ar šo noteikumu trešo punktu un citiem LR likumdošanas aktiem.”
4. Papildināt saistošos noteikumus ar 9.1 un 9.2 punktiem šādā redakcijā:
„9.1 Sadzīvē radušos bīstamo atkritumu radītājs (fiziska persona) atdala bīstamos
atkritumus no citu veidu atkritumiem un uzglabā bīstamos atkritumus tā, lai tie neapdraudētu
cilvēku dzīvību un veselību, vidi un personu mantu, kā arī 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 un veic šī pakalpojuma apmaksu.

9.2 Juridiskām personām, kuras bīstamos atkritumus uzglabā ilgāk par 3 mēnešiem, ir
pienākums saņemt atļauju bīstamo atkritumu uzglabāšanai un veikt Atkritumu
apsaimniekošanas likumā noteiktās darbības.”
5. Izteikt 20.punktu šādā redakcijā:
„20. Maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu (izņemot sadzīves atkritumu
pārstrādi) nosaka pašvaldība ar domes lēmumu, ievērojot Atkritumu apsaimniekošanas likumā
noteiktos atkritumu apsaimniekošanas izmaksas veidojošos faktorus.”
6. Papildināt saistošos noteikumus ar 20.1 punktu šādā redakcijā:
„20.1 Grozījumus apstiprinātajā apsaimniekošanas maksā var izdarīt ar domes lēmumu,
ja būtiski izmainās apsaimniekošanas izmaksas ietekmējošie faktori. Grozījumi stājas spēkā
ne agrāk kā vienu mēnesi pēc tam, kad par izmaiņām ir informētas atkritumu
apsaimniekošanā iesaistītās personas.”
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Saistošo noteikumu Nr.15
„Grozījumi pašvaldības 28.06.2010. saistošajos noteikumos Nr.14 “Par sadzīves
atkritumu apsaimniekošanu Skrīveru novadā””
paskaidrojuma raksts
Sadaļas nosaukums
1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

Sadaļas paskaidrojums
2010.gada 28.oktobrī Saeimā pieņemts jauns
Atkritumu apsaimniekošanas likums un spēku zaudēja
2000.gada 14.decembra Atkritumu apsaimniekošanas
likums. Attiecīgi ir jāprecizē un jāgroza spēkā esošie
pašvaldības saistošie noteikumi, lai tie atbilstu jaunā
likuma prasībām.
2. Īss projekta satura izklāsts
Pilnvarojums izdot saistošos noteikumus par sadzīves
atkritumu apsaimniekošanu novadā izriet no Atkritumu
apsaimniekošanas likuma 8.panta pirmās daļas
3.punkta, kas nosaka, ka pašvaldība izdod saistošos
noteikumus par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu
savā administratīvajā teritorijā, nosakot šīs teritorijas
dalījumu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas zonās,
prasības atkritumu savākšanai, arī minimālajam
sadzīves atkritumu savākšanas biežumam,
pārvadāšanai, pārkraušanai un uzglabāšanai, kā arī
kārtību, kādā veicami maksājumi par šo atkritumu
apsaimniekošanu. Likuma 39.panta pirmajā daļā
noteikts, ka pašvaldība ar saistošajiem noteikumiem
nosaka sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas
noteikšanas kārtību atkritumu radītājam vai valdītājam.
Grozījumu būtība ir noteikt vienotu maksāšanas kārtību
par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Skrīveru
novadā un noteikt sadzīvē radušos bīstamo atkritumu
apsaimniekošanas kārtību. Būtiskākie grozījumi izdarīti
saistošo noteikumu 2. nodaļā „Sadzīves atkritumu
radītāju pienākumi” un 4.nodaļā „Maksa par sadzīves
atkritumu apsaimniekošanu”. Precizēts saistošo
noteikumu izdošanas tiesiskais pamatojums.
3.Informācija par plānoto projekta Nav attiecināms
ietekmi uz pašvaldības budžetu
4.Informācija par plānoto projekta Saistošo noteikumu tiesiskais regulējums attiecas uz
ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi
fiziskām un juridiskām personām, kuras ir atkritumu
pašvaldības teritorijā
radītājas novada administratīvajā teritorijā.
Saistošie noteikumi nemaina personām veicamo
darbību līdzšinējo kārtību.
5.Informācija par
Nav attiecināms
administratīvajām procedūrām
6.Informācija par konsultācijām
Nav attiecināms
ar privātpersonām
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