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Jēkabpilī 

 

2011.gada 21.jūlijā         Precizēto saistošo noteikumu Nr.4 

   

   

Apstiprināti ar  

Jēkabpils novada domes 26.05.2011.  

sēdes lēmumu (protokols Nr.7, 30.§ 

pielikums) 

Precizēti ar Jēkabpils novada domes  

21.07.2011. sēdes lēmumu (protokols Nr.10.,20.§) 

 

Paskaidrojuma raksts 

 

 Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Jēkabpils novadā 

 

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija 

1.Projekta nepieciešamības 

pamatojums 

1.1. Pienākumu izdot šos saistošos noteikumus 

uzliek Atkritumu apsaimniekošanas likuma 8.panta 

pirmās daļas 3.punkts 

 1.2. Jēkabpils novadā līdz 2010.gada 1.oktobrim 

spēkā bija: 

1.2.1. Jēkabpils rajona Rubenes pagasta padomes 

2008.gada 19.jūnija saistošie noteikumi Nr. 4 „Par 

sadzīves atkritumu apsaimniekošanu”; 

1.2.2.  Jēkabpils rajona Dignājas pagasta padomes 

2004.gada 11.maija saistošie noteikumi Nr. 7 „Par 

sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Dignājas 

pagasta administratīvajā teritorijā”; 

1.2.3.  Jēkabpils rajona Ābeļu pagasta padomes 

2005.gada 16.decembra saistošie noteikumi Nr. 3 

„Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu”; 

1.2.4.  Jēkabpils rajona Zasas pagasta padomes 

2005.gada 28.oktobra saistošie noteikumi Nr. 5 „Par 

sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Dignājas 

pagasta administratīvajā teritorijā”. 

Minētie noteikumi zaudēja spēku ar grozījumiem 

likumā „Par pašvaldībām”, tāpēc Jēkabpils novadā 
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ir nepieciešams jauns tiesiskais regulējums sadzīves 

atkritumu apsaimniekošanas jomā. 

2. Īss projekta satura izklāsts 

 

2.1. Saistošie noteikumi izdoti saskaņā ar Atkritumu 

apsaimniekošanas likuma 8.panta pirmās daļas 

3.punktu un likuma „Par pašvaldībām” 43.panta 

pirmās daļas 13.punktu. 

 2.2. 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 nekaitīgu 

vidi Jēkabpils novada administratīvajā teritorijā. 

 2.3. Pieņemot šos saistošos noteikumus, tiks 

noteikta Jēkabpils novada administratīvās teritorijas 

vienota sadzīves atkritumu apsaimniekošanas zona, 

prasības atkritumu savākšanai, arī 

minimālajam sadzīves atkritumu savākšanas 

biežumam, pārvadāšanai, pārkraušanai un 

uzglabāšanai, kā arī kārtību, kādā veicami 

maksājumi par šo atkritumu apsaimniekošanu. 

3. Informācija par plānoto 

projekta 

ietekmi uz pašvaldības budžetu 

Saistošo noteikumu īstenošanai netiek prognozēta 

finansiāla ietekme uz pašvaldības budžetu. 

4. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

Nav attiecināms 

5. Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām 

Nav attiecināms 

6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

Nav attiecināms 


