LATVIJAS REPUBLIKA

APES NOVADA DOME
Reģ. Nr. LV 90000035872 , Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337,
tālrunis / fakss 643 07220, e-pasts:
2019.gada 24.oktobrī

Sēdes protokols Nr. 13, 7.p .
Apē
APSTIPRINĀTI
Ar Apes novada domes
24.10.2019. sēdes lēmumu Nr.174
(prot.Nr.13, 7. p.)

Apes novada domes 24.10. 2019. saistošie noteikumi Nr.19/2019 „Grozījumi Apes novada
pašvaldības domes 29.09.2011. saistošajos noteikumos Nr.11/2011 “Par atkritumu
apsaimniekošanu Apes novadā”””
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu,
43.panta pirmās daļas 13.punktu,
Atkritumu apsaimniekošanas likuma 8.pantu
Izdarīt Apes novada pašvaldības domes 29.09.2011. saistošajos noteikumos Nr.11/2011 „Par atkritumu
apsaimniekošanu Apes novadā” šādus grozījumus:
1. Izteikt 10.2.punktu šādā redakcijā:
„10.2. Kontrolēt noteikumu izpildi, ierosināt administratīvā akta, kas uzliek adresātam par pienākumu
izpildīt noteiktu darbību izdošanu un sastādīt administratīvā pārkāpuma protokolus atbilstoši savai
kompetencei, ir tiesīgi:
10.2.1. Apes novada pašvaldības administratīvās lietvedības inspektors;
10.2.2. Pašvaldības policijas amatpersonas (pašvaldības policijas, ar kuru Apes novada pašvaldībai
slēgts deleģēšanas līgums par funkciju veikšanu)”.
2. Svītrot 10.3. punktu.
3. Izteikt 10.4. punktu jaunā redakcijā”
“10.4. Par šo noteikumu prasību neievērošanu izsaka brīdinājumu vai piemēro naudas sodu fiziskām
personām –no 10 līdz 500 euro, bet juridiskām personām –no 10 līdz 1500 euro”.
4. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2019.gada 1.novembrī.
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Paskaidrojuma raksts
Apes novada domes 24.10.2019. saistošajiem noteikumiem Nr.19/2019 „Grozījumi Apes novada
pašvaldības domes 29.09.2011. saistošajos noteikumos Nr.11/2011 “Par atkritumu
apsaimniekošanu Apes novadā”””
Paskaidrojuma raksta
sadaļas
1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

2. Īss projekta satura
izklāsts

3. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
pašvaldības budžetu
4. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām

Norādāmā informācija
1.1. Apes novada dome 2011.gada 29.septembrī apstiprināja saistošos
noteikumus Nr.11/2011 „Par atkritumu apsaimniekošanu Apes novadā”
(turpmāk –saistošie noteikumi).
1.2. Nepieciešams saistošajos noteikumos izteikt jaunā redakcijā 10.2.
punktu, kas nosaka atbildīgās amatpersonas, kuras ir tiesīgas sastādīt
administratīvā pārkāpuma protokolu par saistošo noteikumu neievērošanu,
kā arī precizēt 10.4. punktā noteikto soda naudas apmēru par izdarīto
administratīvo pārkāpumu saistošo noteikumu ietvaros.
2.1. Ievērojot paskaidrojuma raksta 1.2. punktu, tiek grozīts Saistošo
noteikumu 10.2. punkts, nosakot, ka kontrolēt saistošo noteikumu izpildi,
ierosināt administratīvā akta, kas uzliek adresātam par pienākumu izpildīt
noteiktu darbību izdošanu un sastādīt administratīvā pārkāpuma protokolus
atbilstoši savai kompetencei, ir tiesīgi:
10.2.1. Apes novada pašvaldības administratīvās lietvedības inspektors;
10.2.2. Pašvaldības policijas amatpersonas (pašvaldības policijas, ar kuru
Apes novada pašvaldībai slēgts deleģēšanas līgums par funkciju
veikšanu)”.
2.2. Paredzēts svītrot saistošo noteikumu 10.3. punktu, lai neradītu tiesību
normu dublēšanos.
2.3. Saistošo noteikumu 10.4. punkts izteikts jaunā redakcijā, lai precizētu
noteikto soda naudas apmēru par izdarīto administratīvo pārkāpumu saistošo
noteikumu ietvaros
Nav būtiskas ietekmes uz pašvaldības budžetu.
Saistošie noteikumi ir saistoši jebkuram pašvaldības atkritumu
apsaimniekotājam, atkritumu radītājam, kuram ir noslēgts atkritumu
apsaimniekošanas līgums ar atkritumu apsaimniekotāju, kā arī jebkurai
fiziskai un juridiskai personai Apes novada pašvaldības administratīvajā
teritorijā.
5.1.Visas personas, kuras skar šo noteikumu piemērošana, var griezties pie
atkritumu apsaimniekotāja – SIA ZAAO (Rīgas iela 32, Valmiera, LV-4201)
vai Apes novada vienotajā valsts un pašvaldības Klientu apkalpošanas
centrā, Stacijas iela 2, Apē, Apes novadā.
5.2. Atkritumu apsaimniekotāja vai atbildīgās amatpersonas, kura ir tiesīga
sastādīt administratīvo pārkāpumu protkolus saistošo noteikumu ietvaros,
lēmumu vai faktisko rīcību likumā noteiktajā kārtībā var apstrīdēt pie Apes
novada domes izpilddirektora Administratīvā procesa likumā noteiktajā
kārtībā.
5.3.Saistošie noteikumi tiks publicēti Apes novada pašvaldības bezmaksas
izdevumā „Apes novada ziņas” un ievietoti Apes novada pašvaldības
interneta mājaslapā www.apesnovads.lv.

6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

6.1. Saistošo noteikumu izstrādes procesā nav notikušas konsultācijas ar
privātpersonām.
6.2. Pēc saistošo noteikumu projekta un tam pievienotā paskaidrojuma
raksta izskatīšanas Apes novada domes pastāvīgās komitejas sēdē un
publicēšanas pašvaldības mājaslapā internetā www.apesnovads.lv, saņemto
priekšlikumu vai iebildumu apkopošanas, tos, izvērtējot lietderības
apsvērumus, paredzēts iekļaut saistošajos noteikumos.
6.4.Plānotais sabiedrības līdzdalības veids – priekšlikumu un iebildumu
ievērtēšana pēc projekta publicēšanas pašvaldības mājaslapā internetā
www.apesnovads.lv.
6.5. Sabiedrības pārstāvju izteiktie priekšlikumi vai iebildumi - paredzēts
izvērtēt pēc to saņemšanas
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