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Pielikums 
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APSTIPRINĀTI 

ar Ķeguma novada domes  
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lēmumu Nr.82 

 

 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI  
Ķegumā 

 

2016.gada 2.martā                                        Nr.3/2016  

 

Grozījumi Ķeguma novada domes 2012.gada 23.maija saistošajos noteikumos Nr.7 „Par 

atkritumu apsaimniekošanu Ķeguma novadā”  

Izdoti saskaņā ar 

 Atkritumu apsaimniekošanas likuma 

 8.panta pirmās daļas 3.punktu,  

39.panta pirmo daļu 

 

Izdarīt grozījumus  Ķeguma novada domes 2012.gada 23.maija saistošajos noteikumos 

Nr.7 „Par atkritumu apsaimniekošanu Ķeguma novadā”:  

1. izteikt 61.2. punktu šādā redakcijā:  

„61.2. dedzināt atkritumus, tai skaitā tvertnēs, urnās, ugunskuros un dārza kamīnos, 

izņemot koksnes atkritumus  (sausie koku, krūmu zari bez lapām, kokmateriālu 

atkritumi), kas savākti dedzināšanai paredzētā vietā, nodrošinot  ugunsdrošības 

prasību ievērošanu un, ka netiek traucēti vai apdraudēti citi sabiedrības locekļi 

(atkritumu dedzināšanas vieta netiek ierīkota kaimiņu īpašuma ēku logu tuvumā vai 

vietā, kur dedzināšanas radītie dūmi var samazināt redzamību, apdraudot satiksmes 

drošību pie ielu krustojumiem, gājēju pārejām u.tml.); 

2. no  64.punkta izslēgt tekstu „un Ķeguma novada domes saistošo noteikumu „Par 

sabiedrisko kārtību Ķeguma novada administratīvajā teritorijā”.  

  

Sēdes vadītājs    (personiskais paraksts)    R.Ozols 

02.03.2016. 
datums 

 



PASKAIDROJUMA RAKSTS 

Ķeguma novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.3/2016 

 „Par  Grozījumi Ķeguma novada domes 2012.gada 23.maija saistošajos noteikumos 

Nr.7 „Par atkritumu apsaimniekošanu Ķeguma novadā” 

 

Paskaidrojuma raksta 

sadaļas 

Norādāmā informācija 

1.Projekta 

nepieciešamības 

pamatojums 

Izskatīti iedzīvotāju un pašvaldības darbinieku priekšlikumi par 

iespēju sadedzināt sausos koku, krūmu zarus bez lapām, 

kokmateriālu atkritumus. Atkritumu apsaimniekošanas likuma 

8.panta pirmās daļas 3.punkts paredz, ka pašvaldība izdod saistošos 

noteikumus par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu savā administratīvajā 

teritorijā. 

2.Īss projekta satura 

izklāsts 

Saistošie noteikumi papildināti ar iespēju dedzināt koksnes 

atkritumus- sausos kokus, krūmu zarus bez lapām, kokmateriālu 

atkritumus, kas savākti dedzināšanai paredzētā vietā, nodrošinot  

ugunsdrošības prasību ievērošanu un, ka netiek traucēti vai 

apdraudēti citi sabiedrības locekļi (atkritumu dedzināšanas vieta 

netiek ierīkota kaimiņu īpašuma ēku logu tuvumā vai vietā, kur 

dedzināšanas radītie dūmi var samazināt redzamību, apdraudot 

satiksmes drošību pie ielu krustojumiem, gājēju pārejām u.tml.).   

3.Informācija par 

plānoto projekta ietekmi 

uz pašvaldības budžetu 

Neietekmēs. 

4.Informācija par 

plānoto projekta ietekmi 

uz sabiedrību 

(mērķgrupām) un 

uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

Neietekmēs. 

5.Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām 

Neietekmēs. 

6.Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

Privātpersonas iesniegušas priekšlikumus.  

 

 

 

Sēdes vadītājs    (personiskais paraksts)    R.Ozols 

02.03.2016. 
datums 

 


