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Rēzeknes novada pašvaldības 2013.gada 3.oktobra saistošo noteikumu Nr.7  

„Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības 2010.gada 19.augusta saistošajos 

noteikumos Nr.38 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Rēzeknes novadā””  

projekta paskaidrojuma raksts 
 

Paskaidrojuma 

raksta sadaļas 
Norādāmā informācija 

1. Projekta 

nepieciešamības 

pamatojums 

Uz doto brīdi sadzīves atkritumu apsaimniekošanas kārtību Rēzeknes 

novada administratīvajā teritorijā, nosaka Rēzeknes novada pašvaldības 

2010.gada 19.augusta saistošie noteikumi Nr.38 „Par sadzīves atkritumu 

apsaimniekošanu Rēzeknes novadā”, turpmāk - Saistošie noteikumi Nr.38,  kuri 

spēkā no 2011.gada 21.aprīļa (publicēti Rēzeknes novada pašvaldības 

bezmaksas izdevumā „Rēzeknes novada ziņas” Nr.2 (08) 2011.gada 20.aprīlī). 
Atbilstoši Saistošo noteikumu Nr.38 2.nodaļai, atkritumu saimniecības 

mērķi un uzdevumi ir noteikt atkritumu apsaimniekošanas kārtību, lai 

aizsargātu cilvēku dzīvību un veselību, vidi, kā arī personu mantu; veicināt 

atkritumu apsaimniekošanu, tajā skaitā dalītu vākšanu un atkārtotu 

izmantošanu, lai samazinātu apglabājamo atkritumu daudzumu; novērst 

atkritumu rašanos, palielinoties ekonomiskajai izaugsmei, un nodrošināt 

ievērojamu kopējo radīto atkritumu daudzumu samazināšanu, izmantojot 

labākas atkritumu rašanās novēršanas iespējas, labākos pieejamos tehniskos 

paņēmienus, resursu izmantošanas efektivitātes palielināšanu un ilgtspējīgākas 

patērētāju uzvedības veicināšanu. 

Saskaņā ar Saistošo noteikumu Nr.38 7.nodaļu, ir noteikts ikviena 

atkritumu radītāja pienākums apmaksāt izdevumus par sadzīves atkritumu 

apsaimniekošanu saskaņā ar atkritumu apsaimniekošanas līgumā noteikto 

apmēru un kārtību. 

Pielietojot praksē Saistošos noteikumus Nr.38, Rēzeknes novada pašvaldība  

ir konstatējusi nepieciešamību paplašināt atkritumu saimniecības  mērķi un 

uzdevumus, noteikt papildus pienākumus atkritumu radītājiem, papildināt 

Saistošos noteikumus Nr.38 ar jaunu nodaļu „Šķidro sadzīves atkritumu 

apsaimniekošana”, kā arī papildināt Saistošos noteikumu Nr.38 VII.Nodaļu 

„Maksa par atkritumsaimniecības sniegtajiem pakalpojumiem” ar noteikumiem, 

kas nosaka kārtību, kādā veicami maksājumi par sadzīves atkritumu 

apsaimniekošanu. 

Bez tam nepieciešams precizēt Saistošo noteikumu nodaļu un punktu 

numerāciju atbilstoši ministru kabineta 2009.gada 3.februāra noteikumiem 

Nr.108 „Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi”. 

Ņemot vērā minēto, nepieciešams veikt grozījumus Saistošo noteikumu 

Nr.38, izdodot jaunus Saistošos noteikumus. 

2. Īss projekta satura 

izklāsts 

 

Rēzeknes novada pašvaldības 2013.gada __._________ saistošo noteikumu 

Nr.__ „Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības 2010.gada 19.augusta 

saistošajos noteikumos Nr.38 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu 

Rēzeknes novadā”” projekts, turpmāk - Saistošo noteikumu projekts, izdots 

saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 16.punktu, 
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Atkritumu apsaimniekošanas likuma 8.panta pirmās daļas 3.punktu. 
Saistošo noteikumu projekta izdošanas mērķis – izdarīt grozījumus spēkā 

esošajos Saistošajos noteikumos Nr.38. 
Saistošo noteikumu projekts paredz paplašināt atkritumu saimniecības  

mērķi un uzdevumus, noteikt papildus pienākumus atkritumu radītājiem, 

papildināt Saistošos noteikumus Nr.38 ar jaunu nodaļu „Šķidro sadzīves 

atkritumu apsaimniekošana”, kā arī papildināt Saistošos noteikumu Nr.38 VII. 

Nodaļu „Maksa par atkritumsaimniecības sniegtajiem pakalpojumiem”, kā arī 

precizēt Saistošo noteikumu Nr.38 punktu un nodaļu numerāciju. 

3. Informācija par 

plānoto projekta 

ietekmi uz 

pašvaldības budžetu 

Saistošo noteikumu projekta īstenošana neietekmē pašvaldības budžetu. 
Lai nodrošinātu saistošo noteikumu projekta izpildi nav nepieciešams 

veidot jaunas institūcijas vai radīt jaunas darba vietas. 

4. Informācija par 

plānoto projekta 

ietekmi uz 

uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

Ar Saistošo noteikumu projektu nav noteikta mērķgrupa, uz kuru 

attiecināms saistošo noteikumu projekta tiesiskais regulējums. 
Uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Saistošo noteikumu projekts 

neskars. 

5. Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām 

Personas Saistošo noteikumu projekta piemērošanas jautājumos var 

griezties Rēzeknes novada pašvaldības administrācijā un pašvaldības pagastu 

pārvaldēs. 
Saistošo noteikumu projekts neskar administratīvās procedūras un nemaina 

līdzšinējo kārtību, kas noteikta ar Saistošajiem noteikumiem Nr.38. 

6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

Sabiedrības līdzdalība Saistošo noteikumu projekta izstrādāšanā tika 

nodrošināta informējot iedzīvotājus ar Rēzeknes novada pašvaldības mājas 

lapas un Rēzeknes novada pašvaldības pagasta pārvalžu starpniecību, lūdzot 

izteikt viedokļus un priekšlikumus par papildinājumiem vai grozījumiem 

Saistošo noteikumu projektā. 

Saistošo noteikumu projekta izstrādāšanā notika konsultēšanās ar SIA 

„Austrumlatgales atkritumu apsaimniekošanas sabiedrību”. 
Viedokļi par Saistošo noteikumu projektu: nav saņemti 

 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                M.Švarcs 

 


