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SĒDES PROTOKOLA IZRAKSTS 
Viesītes novada Viesītē 

 

2012.gada 31.jūlijā                                                                                                 Nr.13 

16.# 

Par Viesītes novada pašvaldības 2012.gada saistošo noteikumu Nr.7 

 „Par grozījumu 2011.gada 5.oktobra saistošajos noteikumos Nr.11 „Par 

sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Viesītes novadā ”” apstiprināšanu 

----------------------------------------------------------------------------------- 
J.Līcis, I.Zīriņa 

 

          Sakarā ar to, ka Viesītes novada pašvaldībā ir izveidota pašvaldības policija un pašvaldības 

policijas inspektora funkciju sekmīgai pildīšanai nepieciešami grozījumi  2011.gada 5.oktobra  

saistošajos noteikumos „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Viesītes novadā”, atklāti 

balsojot, par – 8 balsis (J.Līcis, A.Baldunčiks, V.Broničs, G.Kļaviņa, I.Līce, M.Malcenieks, 

S.Nažinska, A.Pečauska) pret- nav, atturas- nav,  

Viesītes novada dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Viesītes novada pašvaldības 2012.gada saistošos noteikumus Nr.7 

„Par grozījumu 2011.gada 5.oktobra saistošajos noteikumos Nr.11 „Par sadzīves 

atkritumu apsaimniekošanu Viesītes novadā””. 

2. Saistošie noteikumi Nr.7 „Par grozījumu 2011.gada 5.oktobra saistošajos 

noteikumos Nr.11 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Viesītes novadā”” 

stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas pašvaldības informatīvajā 

izdevumā „Viesītes novada vēstis”. 

3. Pēc to stāšanās spēkā pašvaldības kancelejai publicēt saistošos noteikumus 

pašvaldības mājaslapā internetā, nodrošināt to pieejamību novada pašvaldības ēkā 

un pagastu pārvaldēs. 

4. Pašvaldības kancelejai, saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 45.panta prasībām, 

nosūtīt saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu elektroniski Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai publicēšanai ministrijas mājaslapā 

internetā. 
Pielikumā: 2012.gada saistošie noteikumi Nr.7  uz  1 lapas.  

Sēdes vadītājs 

Novada domes priekšsēdētājs       (paraksts)                                                                         J.Līcis 

 

IZRAKSTS PAREIZS 
Viesītes novada pašvaldības 

Kancelejas vadītāja                                                                                D.Vītola  

Viesītē, 02.08.2012. 
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Saistošie noteikumi Nr.7 

Apstiprināti Viesītes novada domes sēdē 

2012.gada 31.jūlijā  (prot.Nr.13;16.#) 

 

 

Par grozījumu 2011.gada 5.oktobra saistošajos noteikumos Nr.11 

Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Viesītes novadā   
 

Viesītes novadā Viesītē 

 

Izdoti  saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”  

21.panta 1.daļas 16.punktu 

un saskaņā ar „Atkritumu apsaimniekošanas likuma” 

 8.panta pirmās daļas 3.punktu 

 

           Veikt grozījumu Viesītes novada pašvaldības 2011.gada 5.oktobra saistošajos 

noteikumos Nr.11 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Viesītes novadā ” un 

papildināt saistošo noteikumu 9.3.punktu ar vārdiem- un valsts un pašvaldības 

policijas darbinieki izsakot to šādā redakcijā: 
 

        9.3. Par šo noteikumu pārkāpšanu administratīvā pārkāpuma protokolus ir tiesīgi 

sastādīt Viesītes novada pašvaldības pagastu pārvalžu vadītāji, domes deputāti un novada 

pašvaldības izpilddirektors, un valsts un pašvaldības policijas darbinieki. 

 

 

 

 

 

 

Sēdes vadītājs 

Novada domes priekšsēdētājs       (personiskais paraksts)                                       J.Līcis 

 

 

 


