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PROJEKTS 

 

LATVIJAS REPUBLIKA 

SKRUNDAS NOVADA PAŠVALDĪBA 

Reģistrācijas Nr. 90000015912 

Raiņa iela 11, Skrunda, LV – 3326 

tālrunis 63331555, fakss 63350452, e-pasts dome@skrunda.lv 

 

 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI 

Skrundā, Skrundas novadā 

 

2018.gada __.____________             Nr. 3/2018 

 

APSTIPRINĀTI 

ar Skrundas novada domes  

sēdes lēmumu (prot. Nr. __, __.§) 

 

Grozījumi Skrundas novada pašvaldības 2010.gada 26.augusta  

saistošajos noteikumos Nr. 23/2010  

„Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Skrundas novadā” 
 

 

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 16.punktu,  

Atkritumu apsaimniekošanas likuma 8.panta pirmās daļas 3. punktu 

 

1. Izdarīt Skrundas novada pašvaldības 2010.gada 26.augusta saistošajos noteikumos Nr. 

23/2010 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Skrundas novadā” šādus grozījumus: 

 

1.1. Aizstāt I. nodaļas nosaukumā vārdu “noteikumi” ar vārdu “jautājumi”. 

 

1.2. Aizstāt 1.1.punktā vārdu “reglamentē” ar vārdu “nosaka”.  

 

1.3. Svītrot 1.7.punktā un 1.8.punktā vārdus “vai pašvaldību”. 

 

1.4. Izteikt 3.1.1.punktu šādā redakcijā: 

“3.1.1. atkritumu savākšana notiek atkritumu tvertnēs un/vai marķētos maisos, noslēdzot 

līgumu,”. 

 

1.5. Izteikt 3.4.punkta otro teikumu šādā redakcijā: 

“Šī informācija publicējama pašvaldības informatīvajā izdevumā “Skrundas novads” ne vēlāk 

kā vienu mēnesi pirms speciālo tvertņu uzstādīšanas.”. 

 

1.6. Izteikt 4.1.4.punktu šādā redakcijā: 

“4.1.4. nodrošināt lielgabarīta atkritumu (mēbeles, sadzīves tehnikas priekšmeti, iepakojumi un 

citi tamlīdzīgi priekšmeti) nogādāšanu uz pašvaldības atkritumu savākšanas laukumu vai vietu 

(pašvaldības noteiktā laikā) ar savu transportu vai izmantojot atkritumu apsaimniekotāja 

pakalpojumu;”. 

 

1.7. Papildināt noteikumus ar 4.1.2punktu šādā redakcijā: 

“4.1.1 Nekustamā īpašuma, kurā nav deklarēta neviena persona, īpašniekam, valdītājam vai 

lietotājam, vai šo personu pilnvarotam apsaimniekotājam, kurš pastāvīgi nerada sadzīves 
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atkritumus nekustamajā īpašumā, ir iespēja iegādāties pašvaldības noteiktā vietā sadzīves 

atkritumiem paredzētos marķētos maisus, pretī saņemot informāciju par to novietošanas 

iespējām noteiktās atkritumu savākšanas vietās pašvaldības teritorijā. (Skat. pielikumā)”. 

 

1.8. Papildināt noteikumus ar 4.2.1punktu šādā redakcijā: 

“4.2.1 Atdzisušus pelnus nelielos apjomos noslēgtos maisos fiziskām personām atļauts mest 

sadzīves atkritumu konteineros.”. 

 

1.9. Papildināt noteikumus ar 4.2.1punktu šādā redakcijā: 

“4.2.2 Dzīvojamo māju, sabiedrisko objektu, darījumu, jauktas dzīvojamās un darījumu, 

ražošanas, mazdārziņu teritorijās zāli, sausās lapas, zarus u.c. organiskos atkritumus drīkst 

dedzināt nelielos daudzumos ugunskuros, ievērojot ugunsdrošības noteikumus, neradot 

draudus cilvēku dzīvībai, veselībai, personu mantai, nenodarot kaitējumu lieliem kokiem un 

apstādījumiem. Turklāt organisko atkritumu dedzināšanai ir pieļaujama tikai nekustamā 

īpašuma īpašnieka, tiesiskā valdītāja vai lietotāja klātbūtnē.” 

 

1.10. Papildināt noteikumus ar 4.3.1punktu šādā redakcijā: 

“4.3.1 Sadzīves atkritumu marķētos maisos nav atļauts mest: 

 4.3.11. akmeņus, celtniecības atkritumus un būvgružus, 

 4.3.12. azbesta atkritumus, 

 4.3.13. kokmateriālu zāģēšanas atkritumus, koku zarus,  lapas lapkritī, 

 4.3.14. medicīniskos un veterināros atkritumus, 

 4.3.15. sprāgstošus un pašuzliesmojošus atkritumus, toksiskas vielas, 

 4.3.16. radioaktīvas vielas, dienasgaismas spuldzes, baterijas, 

 4.3.17. šķidrus atkritumus.” 

 

1.11. Svītrot 5.1.punktā vārdus “Nekustamā īpašuma reģistrā vai”. 

 

1.12. Papildināt noteikumus ar 5.3.punktu šādā redakcijā: 

“5.3. Nekustamā īpašuma īpašnieks, valdītājs vai lietotājs līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju 

par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, saskaņā ar pašvaldības atzinumu, var neslēgt, ja 

nekustamā īpašuma sastāvā ir tikai zeme, uz kuras nav ēku, īslaicīgas uzturēšanās būvju vai 

pārvietojamu konstrukciju, vai arī nekustamā īpašuma sastāvā esošās ēkas netiek apdzīvotas 

vai tajās netiek veikta saimnieciskā darbība.”.  

 

1.13. Papildināt noteikumus ar 6.2.punktu šādā redakcijā: 

“6.2. Dzīvokļu īpašnieki daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās, noslēdzot dzīvojamās mājas 

pārvaldīšanas līgumu ar daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas namu apsaimniekotāju, var deleģēt 

savu atbildību par radīto atkritumu savākšanu nekustamā īpašuma (tā daļas, dzīvojamās telpas) 

namu apsaimniekotājam. Šādos gadījumos par atkritumu savākšanas pasākumu īstenošanu ir 

atbildīgs namu apsaimniekotājs.” 

 

1.14. Izteikt 11.2.punktu šādā redakcijā: 

“11.2. Sastādīt administratīvā pārkāpuma protokolu par šo saistošo noteikumu pārkāpumiem ir 

tiesīgi Skrundas novada Pašvaldības policijas inspektori.”. 

 

2. Noteikumi stājas spēkā likuma “Par pašvaldībām” 45.panta noteiktā kārtībā. 

 

 

Skrundas novada 

Domes priekšsēdētāja                              L. Robežniece 
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PIELIKUMS 
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PASKAIDROJUMA RAKSTS 

Skrundas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 3/2018   

“Grozījumi Skrundas novada pašvaldības 2010.gada 26.augusta saistošajos noteikumos Nr. 

23/2010 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Skrundas novadā”” 

 

Paskaidrojuma raksta 

daļas 

Norādāmā informācija 

1. Projekta 

nepieciešamības 

pamatojums 

Skrundas novada pašvaldība, izvērtējot spēkā esošo Skrundas novada 

domes 2010.gada 26.augusta saistošo noteikumu Nr. 23/2010 “Par 

sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Skrundas novadā” spēkā esošo 

redakciju, konstatējusi, ka minētajos noteikumos ir nepieciešami 

grozījumi, precizējumi. Saskaņā ar Ministru kabineta 03.02.2009. 

noteikumu Nr. 108 "Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi" 

140. punktu saistošo noteikumu grozījumi nepārsniedz pusi no saistošo 

noteikumu normu apjoma, tāpēc nav nepieciešams izdot jaunus saistošos 

noteikumus. 

2. Īss projekta satura 

izklāsts 

Saistošo noteikumu mērķis ir precizēt šobrīd spēkā esošo saistošo 

noteikumu atsevišķu punktu redakcijas. 

3. Informācija par 

plānoto projekta 

ietekmi uz 

pašvaldības budžetu 

3.1. Saistošo noteikumu īstenošanai netiek prognozēta finansiāla ietekme 

uz pašvaldības budžetu.  

3.2. Saistošo noteikumu izpildes nodrošināšanai nav nepieciešams veidot 

jaunas pašvaldības institūcijas, darba vietas vai paplašināt esošo 

institūciju kompetenci. 

3.2. Noteikumu izpilde tiek nodrošināta apstiprinātā budžeta ietvaros. 

4. Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām 

Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās atkritumu apsaimniekotājs, ar kuru 

pašvaldībai ir noslēgts līgums par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu. 

Noteikumi ir saistoši visām Skrundas novada administratīvajā teritorijā 

esošajām fiziskajām un juridiskajām personām. 

5. Saistošo noteikumu 

projekta ietekme uz 

uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

5.1. Sabiedrības mērķgrupa, uz kuru attiecināms saistošo noteikumu 

tiesiskais regulējums, ir novada administratīvās teritorijas un valsts 

iedzīvotāji, fiziskas un juridiskas personas, kurām pieder īpašums 

Skrundas novadā. 

5.2. Saistošo noteikumu īstenošanai netiek prognozēta tieša ietekme uz 

uzņēmējdarbības vidi novada pašvaldības teritorijā. 

6. Normatīvie akti, 

saskaņā ar kuriem 

Saistošie noteikumi 

sagatavoti  

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 

16.punktu, Atkritumu apsaimniekošanas likuma 8.panta pirmās daļas 3. 

punktu. 

 

7. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

7.1. Pēc saistošo noteikumu grozījumu projekta un tam pievienotā 

paskaidrojuma raksta izskatīšanas domes pastāvīgo komiteju apvienotajā 

sēdē un publicēšanas pašvaldības mājaslapā internetā 

www.skrundasnovads.lv un saņemto sabiedrības pārstāvju izteikto 

priekšlikumu vai iebildumu apkopošanas, būtiskākos no tiem (izvērtējot 

lietderības apsvērumus) paredzēts iekļaut saistošajos noteikumos.  

7.2. Plānotais sabiedrības līdzdalības veids – informācijas publicēšana 

pašvaldības mājaslapā internetā un iesniegto priekšlikumu izvērtēšana. 

 

 

Skrundas novada pašvaldības 

Domes priekšsēdētāja         L.Robežniece 

https://likumi.lv/ta/id/187822-normativo-aktu-projektu-sagatavosanas-noteikumi
https://likumi.lv/ta/id/187822-normativo-aktu-projektu-sagatavosanas-noteikumi#p140
http://www.skrundasnovads.lv/

