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Pļaviņu novada domes 2019.gada 25. jūlija saistošo noteikumu Nr.11 „Par sadzīves
atkritumu apsaimniekošanu Pļaviņu novadā” paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksts
sadaļas
1. Projekta
nepieciešamības
pamatojums

2. Īss projekta satura
izklāsts

3. Informācija par
plānoto projekta
ietekmi uz pašvaldības
budžetu
4. Informācija par
plānoto projekta
ietekmi uz sabiedrību
(mērķgrupām) un
uzņēmējdarbības vidi

Norādāmā informācija
Pļaviņu novadā ir spēkā 2010.gada 22.decembra saistošie
noteikumi Nr.16 “Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi
Pļaviņu novadā”.
Saistošajos noteikumos nepieciešams veikt apjomīgus grozījumus.
2009.gada 3.februāra MK noteikumu Nr.108 “Normatīvo aktu
projektu sagatavošanas noteikumi” punkts Nr.140 nosaka, ka
“Grozījumu noteikumu projektu nesagatavo, ja tā normu apjoms
pārsniegtu pusi no spēkā esošo noteikumu normu apjoma. Šādā
gadījumā sagatavo jaunu noteikumu projektu.”
Pamatojoties uz iepriekš minēto tika sagatavots jauns saistošo
noteikumu projekts par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu
Pļaviņu novadā.
Ar saistošajiem noteikumiem tiek noteikta:
1) Atkritumu apsaimniekošanas organizēšana;
2) Minimālais atkritumu izvešanas biežums;
3) Atkritumu radītāja tiesības un pienākumi;
4) Atkritumu apsaimniekotāja tiesības un pienākumi;
5) Atkritumu apsaimniekošanas aizliegumi;
6) Atkritumu dalītās savākšanas un šķirošanas noteikumi;
7) Prasības
sadzīvē
radušos
bīstamo
atkritumu
apsaimniekošanai;
8) Kārtība kādā veicami maksājumi par sadzīves atkritumiem;
9) Atbildība par noteikumu pārkāpšanu.
Nav būtiskas ietekmes uz pašvaldības budžetu.

Mērķgrupa, uz kuru attiecināms saistošo noteikumu tiesiskais
regulējums ir novada administratīvās teritorijā esošo nekustamo
īpašumu īpašnieki, to tiesiskie valdītāji (lietotāji), kas ir atkritumu
radītāji (valdītāji) un atkritumu apsaimniekotājs.
Ņemot vērā, ka tiek noteikts minimālais atkritumu izvešanas

pašvaldības teritorijā
5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām
6. Konsultācijas

biežums un paredzēta iespēja izvest atkritumus izmantojot
atkritumu maisus, būs nepieciešams pārslēgt līgumus par sadzīves
atkritumu izvešanu.
Ņemot vērā, ka tiek noteikts minimālais atkritumu izvešanas
biežums un paredzēta iespēja izvest atkritumus izmantojot
atkritumu maisus, būs nepieciešams pārslēgt līgumus par sadzīves
atkritumu izvešanu.
Saistošo
noteikumu
projekts
publicēts
mājas
lapā
www.plavinunovads.lv.
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