LATVIJAS REPUBLIKA

ILŪKSTES NOVADA DOME
Brīvības ielā 7, Ilūkstē, LV-5447
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APSTIPRINĀTI
ar Ilūkstes novada domes
23.01.2020. lēmumu Nr.4
(prot. Nr.2, 3.§)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Ilūkstē
2020.gada 23.janvārī

Nr. 2/2020

Grozījumi Ilūkstes novada pašvaldības 2011.gada 28.jūlija saistošajos noteikumos
Nr.7/2011 “Par atkritumu apsaimniekošanu Ilūkstes novadā”
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 16.punktu un Atkritumu apsaimniekošanas
likuma 8.panta pirmās daļas 3.punktu

1. Izdarīt Ilūkstes novada pašvaldības 2011.gada 28.jūlija saistošajos noteikumos Nr.7/2011 “Par
atkritumu apsaimniekošanu Ilūkstes novadā“ šādus grozījumus:
1.1. papildināt saistošos noteikumus ar 3.1 punktu šādā redakcijā:
“3.1 Visa Ilūkstes novada administratīvā teritorija ir viena sadzīves atkritumu apsaimniekošanas
zona”;
1.2. aizstāt saistošo noteikumu 12.punktā vārdu “ceturksnī” ar vārdu “pusgadā”;
1.3. aizstāt saistošo noteikumu 20.punktā vārdu “dārzos” ar vārdiem “sava īpašuma vai valdījumā
esošā teritorijā”;
1.4. papildināt saistošos noteikumus ar 20.1 punktu šādā redakcijā:
“201. Atkritumu radītājiem atļauts pašvaldības izsludināto “Tīrības dienu” laikā sava īpašuma vai
valdījumā esošā teritorijā sadedzināt kritušās lapas, zāli, sausos zarus, ievērojot ugunsdrošības
noteikumus”;
1.5. papildināt saistošo noteikumu 21.punktu aiz vārda “izmantošana” ar vārdiem “vai tiek utilizēti
izmantojot atkritumu apsaimniekotāja organizācijas pakalpojumus”;
1.6. papildināt saistošo noteikumu 34.punktu aiz vārda “konteineros” ar vārdiem “vai atstāt tos pie
konteineriem”;
1.7. svītrot saistošo noteikumu 40.punktā vārdus “bet ne retāk kā vienu reizi ceturksnī”;
1.8. aizstāt saistošo noteikumu 45.punktā vārdus “teritorijas pārvaldes, apsaimniekošanas un
sabiedriskās kārtības nodaļu” ar vārdiem “pagastu un pilsētu pārvaldēm”;

1.9. papildināt saistošos noteikumus ar 54.1 punktu šādā redakcijā:
“54.1 Administratīvā pārkāpuma lietu izskata Ilūkstes novada domes Administratīvā komisija”;
1.10. izteikt 55.punktu šādā redakcijā:
“55. Par saistošo noteikumu prasību neievērošanu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu – fiziskām
personām - no 2 naudas soda vienībām līdz 30 naudas soda vienībām, juridiskām personām – no 10
naudas soda vienībām līdz 100 naudas soda vienībām”;
1.11. izteikt 56.punktu šādā redakcijā:
“56. Administratīvā pārkāpuma procesu līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic šādu
publisko personu iestāžu amatpersonas:
56.1. Ilūkstes novada pašvaldības izpilddirektors;
56.2. Ilūkstes novada pašvaldības izpilddirektora vietnieks;
56.3. Ilūkstes novada pašvaldības pagastu un pilsētas pārvaldes vadītāji (pārvaldnieki);
56.4. Ilūkstes novada pašvaldības iestāžu vadītāji;
56.5. Ilūkstes novada domes administratīvās komisijas;
56.6. Ilūkstes novada pašvaldības būvvaldes;
56.7. Ilūkstes novada pašvaldības policijas;
56.8. Valsts policijas”.
2. Šo saistošo noteikumu 1.10. un 1.11. punkti stājas spēkā vienlaikus ar Administratīvās atbildības
likumu.
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Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības 1.1. Saistošie noteikumi izdoti saskaņā ar Atkritumu
pamatojums
apsaimniekošanas likuma 8.panta pirmās daļas 3.punktu un likuma
"Par pašvaldībām" 43.panta pirmās daļas 13. punktu.
1.2. Saistošo noteikumu mērķis ir uzlabot atkritumu apsaimniekošanas
sistēmu un kārtību, lai samazinātu apglabājamo atkritumu daudzumu,
kā arī samazināt un novērst vides piesārņojumu, uzturēt higiēnisku un
cilvēka veselībai drošu vidi.
1.3 2017.gadā Ilūkstes novada administratīvajā teritorijā tika ierīkoti
un šobrīd darbojas atkritumu šķirošanas punkti, kas ir pieejami visiem
novada iedzīvotājiem.
2. Īss projekta satura
izklāsts

2.1. Saistošo noteikumu grozījumu mērķis ir mainīt šobrīd spēkā
esošās redakcijas saistošajos noteikumos noteikto minimālo atkritumu
izvešanas biežumu, precizēt kārtību pašvaldības izveidotajos
atkritumu šķirošanas punktos, kā arī noteikt celtniecības atkritumu
apsaimniekošanas kārtību.

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.
3.3. Noteikumu izpilde tiek nodrošināta apstiprinātā budžeta ietvaros.

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

4.1. Sabiedrības mērķgrupa, uz kuru attiecināms saistošo noteikumu
tiesiskais regulējums, ir novada administratīvās teritorijas un valsts
iedzīvotāji, privātpersonas - fiziskas un juridiskās personas, kurām
pieder vai ir valdījumā īpašums Ilūkstes novadā.
4.2. Saistošo noteikumu īstenošanai netiek prognozēta tieša ietekme
uz uzņēmējdarbības vidi novada pašvaldības teritorijā.

5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām

5.1. Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās atkritumu apsaimniekotājs,
ar kuru pašvaldībai ir noslēgts līgums par atkritumu apsaimniekošanu.

6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

6.1. Tika ņemti vērā iedzīvotāju ierosinājumi par atkritumu minimālo
izvešanas biežuma samazināšanu no reizi ceturksnī uz reizi pusgadā.
6.2. Plānotais sabiedrības līdzdalības veids - informācijas publicēšana
pašvaldības mājaslapā internetā un iesniegto priekšlikumu
izvērtēšana.
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