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Alūksnē 

 

2015.gada 27.novembrī                           sēdes protokols Nr.19, 7.p. 

 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

 

LĒMUMS Nr.377 

 

Par saistošo noteikumu Nr.22/2015 „Grozījumi Alūksnes novada domes 2015.gada 

5.oktobra saistošajos noteikumos Nr.20/2015 “Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas 

noteikumi Alūksnes novadā”” izdošanu 

 

Pamatojoties uz Atkritumu apsaimniekošanas likuma 8.panta pirmās daļas 3.punktu,  

 

Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.22/2015 „Grozījumi Alūksnes novada domes 

2015.gada 5.oktobra saistošajos noteikumos Nr.20/2015 “Sadzīves atkritumu 

apsaimniekošanas noteikumi Alūksnes novadā” un to paskaidrojuma rakstu. 

 

Domes priekšsēdētājs                             A.DUKULIS 
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2015.gada 27.novembra  

 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.22/2015 
    

                                                                             apstiprināti ar Alūksnes novada domes

      27.11.2015. lēmumu Nr.377 

(protokols Nr.19, 7.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. Aizstāt 26.1. apakšpunktā frāzi “pilsētā 2 (divas) reizes nedēļā, citur 1 (vienu) reizi 

mēnesī” ar frāzi “1 (vienu) reizi mēnesī”. 

 

2. Aizstāt 26.2. apakšpunktā frāzi „1 (vienu) reizi mēnesī” ar frāzi “pilsētā 6 (sešas) reizes 

gadā, citur 1 (vienu) reizi ceturksnī”. 

 

3. Aizstāt 26.3. apakšpunktā frāzi „pilsētā 2 (divas) reizes nedēļā, citur 1 (vienu) reizi 

mēnesī” ar frāzi “1 (vienu) reizi mēnesī”. 

 

 

Domes priekšsēdētājs        A.DUKULIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



APSTIPRINĀTS 

ar Alūksnes novada domes 

27.11.2015. lēmumu Nr.377 

(protokols Nr.19, 7.punkts) 

 

Alūksnes novada domes saistošo noteikumu “Grozījumi Alūksnes novada domes 

2015. gada 5. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 20/2015 “Sadzīves atkritumu 

apsaimniekošanas noteikumi Alūksnes novadā” 

paskaidrojuma raksts 

Paskaidrojuma raksta 

sadaļas 
Norādāmā informācija 

1. Projekta 

nepieciešamības 

pamatojums 

Atkritumu apsaimniekošanas likuma 8. panta pirmās daļas 

3. punkts nosaka pašvaldības kompetenci izdot saistošos 

noteikumus par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu savā 

administratīvajā teritorijā, cita starpā, tajos nosakot arī 

minimālo sadzīves atkritumu savākšanas biežumu.   

2. Īss projekta satura 

izklāsts 

Ar grozījumiem iepriekš izdotajos saistošajos noteikumos tiek 

samazināts minimālais sadzīves atkritumu savākšanas biežums, 

tādejādi motivējot atkritumu radītājus atbildīgāk šķirot sadzīves 

atkritumus. 

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 publicēts pašvaldības mājas lapā 

www.aluksne.lv.  

7. Cita informācija Nav. 

 

Domes priekšsēdētājs        A.DUKULIS 

 


