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Grozījumi Daugavpils novada domes 2011.gada 12.maija saistošajos noteikumos Nr.12 „Par 

sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Daugavpils novada administratīvajā teritorijā” 

_______________________________________________________________________________ 

 

Izdoti saskaņā ar likuma “Par 

pašvaldībām” 43.panta trešo daļu un 

Atkritumu apsaimniekošanas likuma 

8.panta pirmās daļas 3.punktu 
 

 

1. Izdarīt Daugavpils novada domes 2011.gada 12.maija saistošajos noteikumos Nr.12 

„Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Daugavpils novada administratīvajā teritorijā” 

šādus grozījumus: 

 

1.1. Papildināt saistošos noteikumus ar 2.14.apakšpunktu šādā redakcijā: 

“2.14. marķēts atkritumu maiss- savākto atkritumu novietošanai paredzēts 

priekšapmaksas speciāli marķēts maiss, kura minimālais tilpums ir 60 litri.” 

1.2. Izteikt saistošo noteikumu 7.punktu šādā redakcijā: 

 “7. Daugavpils novada pašvaldība organizē un kontrolē atkritumu apsaimniekošanu tās 

administratīvajā teritorijā saskaņā ar likumu "Par pašvaldībām", normatīvajiem aktiem 

atkritumu apsaimniekošanas un administratīvās atbildības jomā, šiem saistošajiem 

noteikumiem un atkritumu apsaimniekošanas valsts plānu.” 

1.3. Papildināt saistošo noteikumus ar 14.4.apakšpunktu šādā redakcijā: 

“14.4. ievieto savus radītos atkritumus tikai tajā atkritumu tvertnē vai marķētajā 

atkritumu maisā, kas saskāņā ar noslēgto līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju ir 

paredzēts konkrētā nekustamā īpašuma apsaimniekošanai.” 

1.4. Izslēgt saistošo noteikumu 18.6.apakšpunktu; 

1.5. Izteikt saistošo noteikumus ar 18.8.apakšpunktu šādā redakcijā: 

“18.8. nodrošināt atkritumu savākšanai nepieciešamo atkritumu tvertņu skaitu, veidu 

un tilpumu, kā arī nodrošina iespēju iegādāties marķētus atkritumu maisus, ņemot vērā 

atkritumu daudzumu un izvešanas biežumu.” 

1.6. Papildināt saistošos noteikumus ar 18.18.apakšpunktu šādā redakcijā: 

“18.18. nodrošināt daudzdzīvokļu māju atkritumu tvertnes ar norādēm par 

piesaistītajām daudzdzīvokļu māju adresēm.” 

1.7.  Izteikt saistošo noteikumu 21.punktu šādā redakcijā: 



“21. Atkritumu apsaimniekotājs, vienojoties ar  atkritumu radītājiem par atbilstošu 

atkritumu izvešanas grafiku, nodrošina nešķiroto sadzīves atkritumu izvešanu, ne retāk 

kā: 

21.1.  individuālām dzīvojamām mājām – 1 reizi mēnesī; 

21.2.  daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām – 4 reizes mēnesī; 

21.3.  vasarnīcām, vasaras mītnēm vai citām īslaicīgas apmešanās ēkām (laika posmā 

no aprīļa līdz oktobrim)– 1 reizi mēnesī; 

21.4.  juridiskām personām – 1 reizi mēnesī.” 

1.8. Papildināt saistošos noteikumu ar 27.1punktu šādā redakcijā: 

 “27.1 Dalītie sadzīves atkritumi jāizved pēc nepieciešamības, kad atkritumu tvertnes ir 

piepildītas, saskaņā ar izvešanas grafiku. 

1.9. Izteikt saistošo noteikumu 41.punktu šādā redakcijā: 

“41. Maksu par atkritumu izvešanu nosaka pēc faktiski izvesto atkritumu daudzuma.” 

1.10. Svītrot saistošo noteikumu XIII. nodaļu. 

 

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Daugavpils 

novada pašvaldības bezmaksas izdevumā “Daugavpils novada vēstis”. 

 

3. Saistošo noteikumu 1.2. un 1.10.punkts stājas spēkā vienlaikus ar Administratīvās 

atbildības likumu. 

 

 

juriskonsulte        D.Laizāne 
 

  



PASKAIDROJUMA RAKSTS 

Daugavpils novada domes 2020.gada ___.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.____ 

„Grozījumi Daugavpils novada domes 2011.gada 12.maija saistošajos noteikumos Nr.12 „Par 

sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Daugavpils novada administratīvajā teritorijā”” 

 

Paskaidrojuma 

raksta sadaļas 
Norādāmā informācija 

1. Projekta 

nepieciešamības 

pamatojums 

Saistošie noteikumi izdoti saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas 

likuma 8.panta pirmās daļas 3.punktu. 

Radās nepieciešamība paredzēt noteikumos iespēju uzstādīt mazākus 

konteinerus vai arī marķētus atkritumu maisus, mazāka atkrituma 
daudzuma rašanās gadījumā. 

Sakarā ar Administratīvās atbildības likuma spēkā stāšanos š.g.1.jūlijā, 

ar kuru vienlaicīgi stājas spēkā grozījumi Atkritumu apsaimniekošanas 

likumā, kurā tiek paredzēta jauna X nodaļa Administratīvie pārkāpumi 

atkritumu apsaimniekošanas jomā un kompetence administratīvo 

pārkāpumu procesā, līdz ar to nepieciešams svītrot no saistošajiem 

noteikumiem tās normas, kuras dublējas ar likumu. 

2. Īss projekta 

satura izklāsts 

Noteikumi precizē atkritumu izvešanas biežumu Daugavpils novada 

administratīvajā teritorijā, kā arī paredz to, ka atkritumu radītāji tiek 

nodrošināti ar dažādu tilpumu konteineriem vai marķētiem atkritumu 
maisiem, ņemot vērā atkritumu rašanās daudzumu. 

Tāpat sakarā ar Administratīvās atbildības likuma spēkā stāšanos,tiek 

svītrota saistošo noteikumu XIII.nodaļa, kas paredz atbildību par 

saistošo noteikumu neievērošanu. 

3. Informācija par 

plānoto projekta 

ietekmi uz 

pašvaldības budžetu 

Nav attiecināms 

4. Informācija par 

plānoto projekta 
ietekmi 

uzņēmējdarbības 

vidi pašvaldības 

teritorijā 

Saistošo noteikumu grozījumi neietekmēs uzņēmējdarbības vidi.  

5. Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām 

Nav attiecināms 

6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

Konsultācijas notika ar vietējo atkritumu apsaimniekotāju. 

 

 


