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SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.47
Grozījumi Raunas novada domes 2011.gada 29.jūnija Saistošajos noteikumos
Nr.20 “Atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Raunas novadā”
Izdoti saskaņā ar
Atkritumu apsaimniekošanas likuma
8.panta pirmās daļas 3.punktu,
15.panta trešo daļu, 39.panta pirmo daļu
1. Izdarīt Raunas novada domes 2011.gada 29.jūnija saistošajos noteikumos Nr.20
“Atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Raunas novadā” šādus grozījumus:
1.1. Izteikt 43.punktu šādā redakcijā:
“43. Maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu veido:
43.1. maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, uzglabāšanu,
dalītās atkritumu savākšanas, šķirošanas un pārkraušanas infrastruktūras objektu izveidi un
uzturēšanu atbilstoši līgumam, ko noslēgusi Raunas novada pašvaldība un Atkritumu
apsaimniekotājs, kā arī izmaksas to sabiedrības izglītības pasākumu finansēšanai, kuri vērsti uz
Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas reģiona atkritumu radītāju izglītošanu atkritumu
apsaimniekošanas jomā;
43.2. sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprinātais tarifs par sadzīves atkritumu
apglabāšanu atkritumu poligonā "Daibe", ņemot vērā Atkritumu apsaimniekotāja saskaņā ar
43.1punktu pašvaldībai sniegto informāciju un aprēķinu;
43.3. dabas resursu nodoklis par atkritumu apglabāšanu normatīvajos aktos noteiktajā
apmērā, ņemot vērā Atkritumu apsaimniekotāja saskaņā ar 43.1punktu pašvaldībai sniegto
informāciju un aprēķinu.”
1.2. Papildināt noteikumus ar 43.1punktu šādā redakcijā:
“43.1 Atkritumu apsaimniekotājam ne retāk kā vienu reizi gadā līdz nākošā gada 1.aprīlim ir
pienākums iesniegt Raunas novada pašvaldībā informāciju par iepriekšējā gadā konstatēto savākto
sadzīves atkritumu svara un tilpuma attiecību, kā arī proporciju starp apglabāšanai nodoto un
faktiski apglabāto sadzīves atkritumu apjomu. Ja gadā, par kuru tiek sniegta minētā informācija, ir
mainījusies svara un tilpuma attiecība vai proporcija starp apglabāšanai nodoto un faktiski
apglabāto atkritumu apjomu attiecībā pret iepriekšējā Atkritumu apsaimniekotāja iesniegtajā
maksas aprēķinā norādīto par vairāk kā 10%, apsaimniekotāja sniegtajai informācijai pievienojams
precizēts maksas par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu aprēķins.”

2. Šie saistošie noteikumi stājas spēkā 2016.gada 1.janvārī.
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Paskaidrojuma raksts
Raunas novada domes 2015.gada 27.maija saistošajiem noteikumiem Nr.47
„Grozījumi Raunas novada domes 2011.gada 29.jūnija Saistošajos noteikumos
Nr.20 “Atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Raunas novadā”
1.Īss saistošo noteikumu satura izklāsts
Veicamās izmaiņas maksas par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu struktūrā saistītas

ar tās papildināšanu ar trīs jaunām maksu veidojošajām pozīcijām, vienlaikus
nemainot šobrīd spēkā esošo kopējo maksas apmēru. Atbilstoši “ZAAO” 2015.gada
20.marta dalībnieku sapulcē (protokols Nr.1-2/1, 5.punkts) nolemtajam maksā par
atkritumu apsaimniekošanu papildus esošajiem maksas veidojošajiem komponentiem
būtu jāiekļauj trīs jaunas komponentes:
1) maksa par dalīto atkritumu savākšanu, šķirošanu un pārkraušanu,
2) maksa par atkritumu savākšanas, šķirošanas un pārkraušanas
infrastruktūras izveidi un uzturēšanu,
3) izmaksas par sabiedrības izglītošanu atkritumu apsaimniekošanas jomā.
Minētās izmaksu pozīcijas faktiski jau šobrīd atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas
likuma normām ir iekļautas un veido kopējo maksu par atkritumu apsaimniekošanu,
tikai tās netika atsevišķi izdalītas un norādītas atkritumu radītājiem nosūtītajos
rēķinos. Šo izmaksu segšana tika veikta no tiem ienākumiem, kas tika gūti no pārējām
apstiprinātajām pozīcijām, nodrošinot, ka noteiktā maksa sedz visas pamatotās
atkritumu apsaimniekotāja izmaksas, kas saistītas ar sadzīves atkritumu
apsaimniekošanas sistēmas izveidi un uzturēšanu visā Ziemeļvidzemes atkritumu
apsaimniekošanas reģionā kopumā.
2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums

Atbilstoši Valsts kontroles 2015.gada 20.janvāra revīzijas ziņojumā Nr. 2.4.1-1411/2014 “Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas organizēšanas atbilstība plānotajiem
mērķiem un tiesību aktu prasībām” (turpmāk – VK ziņojums) norādītajam, kā arī
SIA “ZAAO” 2015.gada 20.marta dalībnieku sapulcē (protokols Nr.1-2/1, 5.punkts)
pieņemtajiem lēmumiem nepieciešams veikt izmaiņas maksas par sadzīves atkritumu
apsaimniekošanu struktūrā un aprēķināšanas kārtībā.
3. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu

Pašvaldība veic grozījumus ņemot vērā pašvaldības budžeta iespējas.
4. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Nav ietekmes.
5.Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām

Saistošie noteikumi tiks nosūtīti informācijai Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijai, tiks publicēti laikrakstā „Raunas novada vēstis”, kā arī Domes
mājas lapā www.rauna.lv.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Nav attiecināms.
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