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Alūksnē
2016. gada 30.jūnijā
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.15/2016
apstiprināti ar Alūksnes novada domes
30.06.2016. lēmumu Nr.211
(protokols Nr.11, 10.punkts)
Grozījumi Alūksnes novada domes 2015.gada 5.oktobra saistošajos noteikumos
Nr. 20/2015 “Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Alūksnes novadā”
Izdoti saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma
8. panta pirmās daļas 3. punktu

Izdarīt Alūksnes novada domes 2015.gada 5.oktobra saistošajos noteikumos Nr.20/2015
„Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Alūksnes novadā” šādus grozījumus:
1.

Turpmāk izteikt šo noteikumu 22.3.apakšpunktu šādā redakcijā: “šķiroto atkritumu
laukuma Alūksnes pilsētā vai 5km rādiusā no tās robežām izveidošanu līdz šo noteikumu
58.punktā noteiktajam termiņam, kā arī tā tālāku uzturēšanu”.

2.

Turpmāk izteikt šo noteikumu 24.punktu šādā redakcijā: “Nešķiroto sadzīves atkritumu
apsaimniekošanā nodrošināt atkritumu radītājus ar trafaretiem atkritumu konteineriem
vai, izņēmuma gadījumā, ar priekšapmaksas maisiem, nodrošinot atkritumu konteineru
remontdarbus vai nomaiņu to nolietošanās gadījumā”.

3.

Aizstāt 26.2. apakšpunktā frāzi „pilsētā – 6 (sešas) reizes gadā, citur 1 (vienu) reizi
ceturksnī” ar frāzi “1(vienu) reizi ceturksnī”.

4.

Aizstāt 58. punktā frāzi „2017.gada 1.janvārī” ar frāzi “2018.gada 1.janvārī”.

Domes priekšsēdētājs

A.DUKULIS

PRECIZĒTS
ar Alūksnes novada domes
28.07.2016. lēmumu Nr.255
(protokols Nr.12, 21.punkts)
Alūksnes novada domes 2016.gada 30.jūnija saistošo noteikumu Nr.15/2016
“Grozījumi Alūksnes novada domes 2015. gada 5. oktobra saistošajos noteikumos
Nr. 20/2015 “Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Alūksnes novadā”
paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta
sadaļas
1. Projekta
nepieciešamības
pamatojums

2. Īss projekta satura
izklāsts

Norādāmā informācija
Atkritumu apsaimniekošanas likuma 8. panta pirmās daļas
3. punkts nosaka pašvaldības kompetenci izdot saistošos
noteikumus par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu savā
administratīvajā teritorijā.
1. Ar grozījumiem iepriekš izdotajos saistošajos
noteikumos tiek mainīta saistošie noteikumu 22.3.
apakšpunktā noteiktā norma – viena atkritumu savākšanas
laukuma izveide iepriekš paredzēto trīs šādu laukumu
vietā kas saistīts:
1.1. ar finansējuma trūkumu šādu atkritumu laukumu
izveidē (viena laukuma izveidošanas izmaksas var
sasniegt vairāk kā desmit tūkstošus euro, kā arī ar
lielam izmaksām šo laukumu uzturēšanā un
apsaimniekošanā, kas neapšaubāmi nepamatoti
palielinās atkritumu apsaimniekošanas izmaksas;
1.2. ar šādu atkritumu apsaimniekošanas laukumu
izveidošanas ekonomisko pamatojumu, tā kā šāda
atkritumu laukuma izveide pagastu teritorijās ar
nelielu iedzīvotāju skaitu, nav ekonomiski pamatota.
2. Saistošo noteikumu 26.2. apakšpunktā tiek precizēta
sadzīves atkritumu izvešanas minimālais biežums
apdzīvotās vienģimeņu, divģimeņu un rindu dzīvojamās
mājās – 1 (vienu) reizi ceturksnī.
3. Saistošajos noteikumos noteikta izņēmuma iespēja
priekšapmaksas atkritumu maisu izmantošanai atkritumu
glabāšanai, kas pamatota ar iepriekšējo pieredzi atkritumu
apsaimniekošanā, kā rezultātā tika konstatēts, ka tā kā
atkritumu savākšanas automašīnas savāc atkritumus no
iedzīvotājiem konkrētas dienas laikā, nevis noteiktās
stundās, kas lauku apstākļos nav iespējams. Ielu un ceļu
malās novietotie atkritumu maisi tiek bojāti (māju un
meža dzīvnieki, putni), kā rezultātā savāktie atkritumi
izkaisīti, piesārņota daba. Atkritumu izvešanas biežumu
iedzīvotājiem iespējams regulēt ar attiecīga lieluma
atkritumu konteinera izmantošanu.
4. Saistošo noteikumu 58.punkta grozījumi saistīti ar šķiroto
atkritumu laukumu izbūves iespējām. Pašvaldības budžetā
līdzekļi lai izbūvētu Ministru kabineta 2011.gada

22.novembra noteikumu Nr.898 “Noteikumi par atkritumu
savākšanas un šķirošanas vietām” prasībām atbilstošus
šķiroto atkritumu savākšanas laukumus nav paredzēti un
šāda norma bija iestrādāta Alūksnes novada pašvaldības
izsludinātā atklātā konkursa “Par sadzīves atkritumu
apsaimniekošanu Alūksnes novadā” nolikumā kā prasība
potenciālajam atkritumu apsaimniekotājam Alūksnes
novada administratīvajā teritorijā, pēc atklātā konkursa
nolikuma apstrīdēšanas Iepirkumu uzraudzības birojā
iepriekš noteiktais šādu laukumu izbūves termiņš vairs
nav iespējams.

3. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
pašvaldības budžetu

Ar saistošajiem noteikumiem pašvaldībai netiek uzlikti no
iepriekšējā regulējuma atšķirīgi jauni uzdevumi, līdz ar ko,
normatīvais regulējums nerada tiešu ietekmi uz pašvaldības
budžetu.

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

Nav.

5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām

Nav.

6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Saistošo noteikumu projekts ir ticis publicēts pašvaldības mājas
lapā www.aluksne.lv.

7. Cita informācija

Nav.

Domes priekšsēdētāja vietnieks,
pildot domes priekšsēdētāja pienākumus
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