APSTIPRINĀTI
ar Ādažu novada domes
2018.gada 23.oktobra sēdes lēmumu
(protokols Nr.25 §13)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Ādažu novadā
2018.gada 23.oktobrī

Nr. 31/2018

Grozījumi Ādažu novada domes 2018. gada 29.maija saistošajos noteikumos
Nr.15/2018 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Ādažu novadā”
Izdoti
saskaņā
ar
Atkritumu
apsaimniekošanas likuma 8.panta pirmās
daļas 3.punktu un 39.panta pirmo daļu
Izdarīt Ādažu novada domes 2018.gada 29.maija saistošajos noteikumos Nr.15/2018„Ādažu
novada pašvaldības nolikums” (turpmāk – Noteikumi) šādus grozījumus:
1.

Aizstāt Noteikumu 9.1. apakšpunktā ciparu un vārdus “2 reizes mēnesī ”ar ciparu un vārdiem
“1 reizi mēnesī.”

2.

Svītrot Noteikumu 20.15.apakšpunkta pēdējo teikumu.

3.

Svītrot Noteikumu 20.17. apakšpunktu.

4.

Papildināt Noteikumus ar 21.9. apakšpunktu šādā redakcijā:
“21.9. novietot lielgabarīta atkritumus blakus sadzīves atkritumu konteineriem bez
saskaņošanas ar pašvaldību, daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldnieku vai
apsaimniekotāju”.

Domes priekšsēdētājs

M.Sprindžuks

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Ādažu novadā
Ādažu novada domes 2018.gada 23.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.31/2018
„Grozījumi Ādažu novada domes 2018.gada 29.maija saistošajos noteikumos
Nr.15/2018„Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Ādažu novadā”.
Paskaidrojuma raksta sadaļas
1. Īss projekta satura izklāsts

Norādāmā informācija
1.1. Grozījumi saistošajos noteikumos Nr. 15/2018
“Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Ādažu
novadā” (turpmāk – Noteikumi) izdoti saskaņā
ar Atkritumu
apsaimniekošanas
likuma 8.panta pirmās daļas 3.punktu.

2. Projekta nepieciešamības pamatojums

1.2. Grozījumu mērķis – atteikties no izvedamo
atkritumu svēršanas metodes, ņemot vērā pašvaldības
organizētā iepirkuma rezultātus, kā rezultātā
atkritumu apsaimniekošanas maksa no 2019.gada
marta iedzīvotājiem pieaugtu orientējoši par 300 %
un samazināt individuālām dzīvojamām mājām
minimālo atkritumu izvēšanas biežumu.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi Noteikumu
īstenošanas
finansiālās
ietekmes
uz pašvaldības budžetu
prognoze uz pašvaldības budžetu nav prognozēta.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi 4.1. Noteikumu mērķgrupa, uz kuru attiecināms
uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības
saistošo noteikumu tiesiskais regulējums, ir Ādažu
teritorijā
novada administratīvās teritorijas atkritumu radītāji
vai valdītāji, kuru īpašumā, valdījumā vai lietojumā
ir
nekustamais
īpašums,
un
atkritumu
apsaimniekotājs, ar kuru pašvaldībai noslēgts līgums
par atkritumu apsaimniekošanu.
4.2. Noteikumu tiesiskais regulējums labvēlīgi
ietekmēs sabiedrību, samazinot sadzīves atkritumu
izmaksas iedzīvotājiem.
5. Informācija par administratīvajām
5.1. Institūcija, kurā privātpersona var vērties
procedūrām
Noteikumu piemērošanā ir Ādažu novada dome.
5.2. Noteikumu izpilde neietekmēs tās institūcijas
funkcijas un uzdevumus, kura nodrošinās Noteikumu
izpildi.
6. Informācija par konsultācijām ar
6.1. Noteikumu izstrādes procesā notikušas
privātpersonām
konsultācijas
ar
Ādažu
novada
domes
Administrācijas darbiniekiem, lielāko Ādažu novada
daudzdzīvokļu māju apsaimniekotāju - SIA “Ādažu
Namsaimnieks”.

Domes priekšsēdētājs

M.Sprindžuks
2

