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7.5.12. 

Grozījumi Kokneses novada domes 2011.gada 31.augusta   saistošajos noteikumos Nr. 8  

 “   Sadzīves atkritumu apsaimniekošas noteikumi  Kokneses novadā” 

 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta trešo daļu, 43.panta trešo daļu, 45.panta 

piekto,sesto un septīto daļu, Euro ieviešanas kārtības likuma 31.panta pirmo , trešo un ceturto 

daļu, ņemot vērā 23.10.2013. Finanšu un attīstības pastāvīgās komitejas ieteikumu, atklāti 

balsojot, PAR-15( Mudīte Auliņa, Valdis Biķernieks, Jānis Dzenis, Lidija Degtjareva, Pēteris 

Keišs,  Jānis Krūmiņš , Henriks Ločmelis , Ivars Māliņš, Edgars Mikāls, Jānis Miezītis ,  Artūrs 

Plūme,  Māris Reinbergs, Uldis Riekstiņš, Gita Rūtiņa, Dainis Vingris) , PRET-nav, 

ATTURAS- nav, Kokneses novada dome NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr 28” Grozījumi Kokneses novada domes 2011.gada 

31.augusta   saistošajos noteikumos Nr. 8  “   Sadzīves atkritumu apsaimniekošas 

noteikumi  Kokneses novadā”(pielikumā). 

2. Saistošie noteikumi triju dienu laikā pēc parakstīšanas nosūtāmi elektroniskā veidā 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai. 

3.  Publicēt saistošos noteikumus Kokneses novada bezmaksas  laikrakstā “Kokneses 

Novada Vēstis”  un Kokneses novada mājas lapā www koknese.lv.  

 

 

Pielikums 

Kokneses novada domes saistošie noteikumi Nr.28  

 

Apstiprināti ar 

Kokneses novada domes  

2013.gada  30. oktobra 

lēmumu Nr.7.5.12.(protokols Nr.14)  

 

” Grozījumi Kokneses novada domes 2011.gada 31.augusta   saistošajos noteikumos Nr. 8  

 “   Sadzīves atkritumu apsaimniekošas noteikumi  Kokneses novadā” 

 
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43.panta pirmās daļas 13.punktu,  

21.panta pirmās daļas 16.punktu un   

Atkritumu apsaimniekošanas likuma 8.panta pirmās daļas 3.punktu  

 

1. Izdarīt  Kokneses novada domes 2011.gada 31.augusta   saistošajos noteikumos Nr. 8   

“   Sadzīves atkritumu apsaimniekošas noteikumi  Kokneses novadā” šādus grozījumus: 

 

1.1. Aizstāt  41.2.1.apakšpunktā simbolisko apzīmējumu, skaitli un vārdus “Ls 100, (viens 

simts latu)“ ar skaitli un vārdu “ 140,00 euro”.  

1.2 .Aizstāt 41.2.2.apakšpunktā simbolisko apzīmējumu, skaitli un vārdus “ Ls 50 ( piecdesmit  

latu” ar skaitli un vārdu” 70 euro” un simbolisko apzīmējumu, skaitli un vārdus “ Ls 500 ( 

piece simti  latu” ar skaitli un vārdu” 700 euro”  . 



 2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī. 

Kokneses novada domes saistošo noteikumu Nr.28 ” Grozījumi Kokneses novada domes 

2011.gada 31.augusta   saistošajos noteikumos Nr. 8  “   Sadzīves atkritumu apsaimniekošas 

noteikumi  Kokneses novadā”’’paskaidrojuma raksts 

 

I. Normatīvā akta izstrādes nepieciešamība 

1. Pamatojums  Saistošo noteikumu projekts (turpmāk- projekts) 

izstrādāts, saskaņā ar Euro ieviešanas kārtības likuma  

31.panta pirmo un trešo  daļu . 

      2. Pašreizējā  

situācija un   

problēmas 

Ievērojot minēto un to, ka ar 2014.gada 1.janvāri  

Latvijā plānots ieviest euro, minētajos saistošajos  

noteikumos nepieciešams izdarīt grozījumus . 

      3. Normatīvā akta  

projekta mērķis  

un būtība 

Projekta mērķis ir pielāgot saistošos noteikumus euro 

Ieviešanai. Projekts sagatavots atbilstoši Euro ieviešanas 

 kārtības likuma 6.panta otrajai daļai. 

Aprēķins veikts, izmantojot neatsaucami fiksētu euro  

maiņas kursu latu pārejai uz euro  

(EUR 1= LVL 0,702804).Aprēķina rezultātā netiek  

radīta ietekme uz pašvaldības budžetu.   

II.Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde 

1. Kā tiks nodrošināta  

normatīvā akta  

izpilde no  

pašvaldības puses 

-vai tiek radītas 

jaunas institūcijas 

vai paplašinātas 

esošo institūciju 

funkcijas 

Jaunas institūcijas netiks radītas un esošo institūciju 

funkcijas netiks paplašinātas. 

2. Kā sabiedrība tiks 

informēta par  

normatīvā akta  

ieviešanu 

 

Normatīvais akts tiks publicēts Kokneses novada domes 

bezmaksas laikrakstā “ Kokneses Novada Vēstis” un  

Kokneses novada domes mājas lapā internet 

www.koknese.lv 

III Cita informācija 

Nav   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


