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Riebiņu novada Riebiņu pagastā 

 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR. 3/2020 

2020. gada 18. februārī 

Apstiprināti 

ar Riebiņu novada domes 18.02.2020.   

sēdes lēmumu Nr. 13 (Protokola Nr. 3 ) 

 

Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Riebiņu novadā 
 

Izdoti saskaņā ar 

                                                                                                       likuma "Par pašvaldībām"  

                                           15.panta pirmās daļas 1.punktu,  21.panta pirmās daļas 16.punktu,                         

                                         Atkritumu apsaimniekošanas likuma 8. panta pirmās daļas 3. punktu 

 

I. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI 

 

1.Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka atkritumu apsaimniekošanas kārtību 

Riebiņu novada (turpmāk – novads) administratīvajā teritorijā, lai aizsargātu vidi, cilvēku 

dzīvību un veselību, nodrošinātu atkritumu dalītu savākšanu, pārstrādi, otrreizēju 

izmantošanu un reģenerāciju, kā arī veicinātu dabas resursu efektīvu izmantošanu un 

apglabājamo atkritumu apjoma samazināšanu, tajā skaitā: 

1.1  novada administratīvās teritorijas atkritumu apsaimniekošanas zonu, 

atkritumu      apsaimniekošanas organizēšanas kārtību;  

1.2. atkritumu radītāja tiesības un pienākumus;  

1.3. atkritumu apsaimniekotāja tiesības un pienākumus;  

1.4. aizliegumus un prasības atkritumu savākšanai, tajā skaitā prasības sadzīvē 

radušos bīstamo atkritumu apsaimniekošanai, atkritumu dalītai savākšanai un 

šķirošanai, kā arī prasības minimālajam sadzīves atkritumu savākšanas 

biežumam;  

1.5. kārtību, kādā veicami maksājumi par atkritumu apsaimniekošanu;  

1.6. administratīvo atbildību par noteikumu pārkāpšanu. 

2. Sadzīves atkritumu apsaimniekošana novadā tiek veikta saskaņā ar atkritumu 

apsaimniekošanas valsts plānu, normatīvajiem aktiem atkritumu apsaimniekošanas jomā, 

kā arī šiem noteikumiem. 

3. Noteikumos tiek lietoti termini atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likuma 

1.pantam, kā arī: 

3.1. pašvaldība – šo noteikumu izpratnē Riebiņu novada dome; 

3.2. atkritumi - jebkurš priekšmets vai viela, no kuras tās valdītājs atbrīvojas, ir 

nolēmis vai spiests atbrīvoties, un kura atbilst atkritumu klasifikatorā noteiktajām 

kategorijām;  

3.3. sadzīvē radušies bīstamie atkritumi – bīstamo atkritumu veidi, kas radušies 

mājsaimniecībās, piemēram, sadzīves ķīmija un iepakojums, dzīvsudraba termometri, 

dienas gaismas lampas, dzīvsudraba spuldzes, nolietotās baterijas un akumulatori, 

http://m.likumi.lv/doc.php?id=57255
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transportlīdzekļu apkopes atkritumi – atstrādāta motoreļļa, eļļas filtri, riepas, kā arī 

nederīgie medikamenti, laku, krāsu, organisko šķīdinātāju, augu aizsardzības līdzekļu un 

insekticīdu atkritumi un citi;  

3.4. bioloģiskie atkritumi – bioloģiski noārdāmi dārzu vai parku atkritumi, 

piemēram, koku lapas un zari, nopļauta zāle, mājsaimniecību, sabiedriskās ēdināšanas 

iestāžu un mazumtirdzniecības pārtikas un virtuves atkritumi un citi tiem pielīdzināmi 

pārtikas ražošanas atkritumi (piemēram: virtuves pārtikas atkritumi, dārzeņu un augļu 

atkritumi, tējas un kafijas biezumi u.tml.);  

3.5. lielgabarīta atkritumi – atkritumi, kurus to izmēru dēļ nevar un nedrīkst 

ievietot sadzīves atkritumu konteineros, tai skaitā mēbeles;  

3.6. trafarēts priekšapmaksas maiss – savākto atkritumu novietošanai paredzēts 

priekšapmaksas speciāls marķēts maiss;  

3.7. atkritumu apsaimniekotājs – komersants, kurš noslēdzis līgumu par sadzīves 

atkritumu apsaimniekošanu novada administratīvajā teritorijā;   

3.8. atkritumu apsaimniekošanas zona – novada administratīvā teritorija, kas 

veido vienu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas zonu.   

3.9. atkritumu poligons – Dienvidlatgales reģiona sadzīves atkritumu poligons 

„Cinīši”, kas ir speciāli ierīkota un aprīkota atkritumu apglabāšanas vieta Daugavpils 

novada Demenes pagastā, kurā tiek nodrošināti normatīvajos aktos noteiktie vides 

aizsardzības pasākumi. 

4. Pašvaldība savas funkcijas atkritumu apsaimniekošanas jomā realizē, slēdzot līgumu 

ar atkritumu apsaimniekotāju, kurš saņēmis atļauju atkritumu apsaimniekošanas darbības 

veikšanai Atkritumu apsaimniekošanas likumā vai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

5.Atkritumu apsaimniekošanu novada administratīvajā teritorijā veic atbilstoši normatīvo 

aktu prasībām, nodrošinot, ka netiek:  

5.1. radīts apdraudējums ūdeņiem, gaisam, augsnei, kā arī cilvēkiem un 

dzīvniekiem;  

5.2. radīti traucējoši trokšņi vai smakas;  

5.3. nelabvēlīgi ietekmētas ainavas un īpaši aizsargājamās dabas teritorijas;  

5.4. piesārņota un piegružota vide. 

6. Novada administratīvajā teritorijā savāktie nešķirotie sadzīves atkritumi, kurus nav 

iespējams reģenerēt, nododami apglabāšanai atkritumu poligonā “Cinīši” , adrese 

“Cinīši”, Demenes pagasts, Daugavpils novads. 

7. Noteikumi ir saistoši visiem atkritumu radītājiem, kas pastāvīgi dzīvo vai īslaicīgi 

uzturas savā, valdījumā vai lietojumā esošajā nekustamajā īpašumā, vai strādā, tajā skaitā 

nodarbojas ar komercdarbību novada administratīvajā teritorijā. 

 

II. ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS ORGANIZĒŠANA 

 

8.Visa novada administratīvā teritorija veido vienu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas 

zonu (turpmāk – atkritumu apsaimniekošanas zona). 

9. Pašvaldība kontrolē pašvaldības izpildinstitūciju un atkritumu apsaimniekotāju darbību 

atkritumu apsaimniekošanas organizēšanas jomā un nosaka maksu par sadzīves atkritumu 

apsaimniekošanu novada administratīvajā teritorijā; 

10.Atkritumu savākšanas sistēmu  novada administratīvajā teritorijā veido:  

10.1. publisko iepirkumu regulējošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā izvēloties 

atkritumu apsaimniekotāju,  kurš veic sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, 

pārkraušanu, šķirošanu un uzglabāšanu novada administratīvajā teritorijā. 

10.2. atkritumu radītāja noslēgts līgums ar atkritumu apsaimniekotāju par 

sadzīves  atkritumu apsaimniekošanu;  

10.3. atkritumu nogādāšana speciāli izveidotos dalīto atkritumu savākšanas 

punktos, ko veic atkritumu radītājs, sadzīves atkritumu savākšana (tai skaitā arī atkritumu 
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dalītā savākšana), pārvadāšana, pārkraušana, šķirošana, uzglabāšana un savākto sadzīves 

atkritumu, kuri nav izmantojami pārstrādei vai atkārtotai izmantošanai, apglabāšana 

sadzīves atkritumu poligonā;  

10.4. citu funkciju izpilde atbilstoši šiem noteikumiem un atkritumu 

apsaimniekošanas jomu regulējošajiem normatīvajiem aktiem. 

 11.Atkritumu apsaimniekošanas zonā sadzīves atkritumus apsaimnieko viens atkritumu 

apsaimniekotājs. 

 12.Atkritumu apsaimniekošanas zonā pašvaldība organizē pasākumu kopumu, kas 

nodrošina apsaimniekojamo sadzīves atkritumu daudzuma samazināšanu, tajā skaitā: 

12.1. attīsta atkritumu dalītu savākšanu;  

12.2. ietver bioloģiski noārdāmu sadzīves atkritumu kompostēšanas veicināšanu;  

12.3. iesaista sabiedrību un veic tās izglītošanu jautājumos, kas saistīti ar 

atkritumu šķirošanu. 

      13. Atkritumu savākšanai tiek izmantoti atkritumu konteineri vai trafarēti 

priekšapmaksas maisi. Atkritumus izved saskaņā ar atkritumu apsaimniekotāja izvešanas 

grafiku, bet ne retāk kā:  

13.1. individuālās dzīvojamās mājās, kā arī vasarnīcās, dārza mājās, kas tiek 

izmantotas patstāvīgai dzīvošanai ne retāk kā  – 1 reizi mēnesī;  

13.2. daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās ne retāk kā  – 2  reizes mēnesī;  

13.3. nekustamos īpašumos (ēkās vai telpu grupās) ar galveno lietošanas veidu – 

komercdarbība ne retāk kā  – 1 reize mēnesī;  

13.4. ja nekustamā īpašuma lietošanai ir sezonāls raksturs un kuras kompostē vai 

šķiro bioloģiski noārdāmos atkritumus (vasarnīca, dārza māja, u.tml.) ne retāk kā  – reizi 

ceturksnī; 

 

III. ATKRITUMU RADĪTĀJA PIENĀKUMI UN ATBILDĪBA 

 

14.Atkritumu radītāju pienākumi ir:  

14.1. piedalīties un iekļauties pašvaldības izveidotajā atkritumu apsaimniekošanas 

sistēmā atbilstoši normatīvajiem aktiem par atkritumu apsaimniekošanu, un ievērot šo 

noteikumu prasības;  

14.2. ne vēlāk kā viena mēneša laikā no dienas, kad pašvaldība informējusi par 

sadzīves atkritumu apsaimniekotāju, ar kuru noslēgts līgums par sadzīves atkritumu 

savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu un uzglabāšanu attiecīgajā sadzīves 

atkritumu apsaimniekošanas zonā slēgt līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju par 

atkritumu apsaimniekošanu;  

14.3. izmantot atkritumu savākšanai un uzglabāšanai tikai noteiktam atkritumu 

veidam atbilstošos konteinerus, vai trafarētus priekšapmaksas maisus;  

14.5. atkritumu izvešanas dienās nodrošināt konteinera vai trafarēto 

priekšapmaksas maisu novietošanu tā, lai specializētajam transportlīdzeklim būtu brīva 

piekļuve, un kur tas netraucē gājēju, un citu transportlīdzekļu kustību. Pēc atkritumu 

izvešanas konteineru novieto atpakaļ tā pastāvīgajā atrašanās vietā; 

14.6 pēc pašvaldības pieprasījuma sniegt ziņas par to iedzīvotāju skaitu, kas dzīvo 

attiecīgajā nekustamajā īpašumā, kā arī par komersantiem un citām personām, kas veic 

saimniecisko darbību attiecīgajā nekustamajā īpašumā; 

15.Pārtikas, dārza un zaļos atkritumus ir atļauts kompostēt sava īpašuma teritorijā, 

ievērojot visas normatīvajos aktos noteiktās prasības. Kompostēšanas procesam jātiek 

rūpīgi novērotam, kontrolētam un kurš nav pretrunā ar sanitārajām prasībām. 

 

IV. ATKRITUMU APSAIMNIEKOTĀJA PIENĀKUMI UN TIESĪBAS 
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16.Atkritumu apsaimniekotājs koordinē un savas kompetences ietvaros uzrauga 

atkritumu apsaimniekošanu novada administratīvajā teritorijā saskaņā ar normatīvajiem 

aktiem atkritumu apsaimniekošanas jomā, valsts un reģionālo atkritumu 

apsaimniekošanas plānu, kā arī šiem noteikumiem un noslēgto līgumu starp pašvaldību 

un atkritumu apsaimniekotāju. 

17.Atkritumu apsaimniekotājam ir pienākums:  

17.1. slēgt līgumus ar atkritumu radītājiem par sadzīves atkritumu savākšanu un 

izvešanu, piemērojot pašvaldības apstiprināto maksu par sadzīves atkritumu 

apsaimniekošanu;    

17.2. nodrošināt regulāru sadzīves atkritumu savākšanu no atkritumu radītājiem;   

17.3. nogādāt savāktos nešķirotos sadzīves atkritumus pašvaldības noteiktajā 

sadzīves atkritumu poligonā ar šim nolūkam paredzētu specializēto transportlīdzekli; 

17.4. ziņot pašvaldībai par atkritumu radītāju iespējamiem administratīvajiem 

pārkāpumiem;   

17.5. saskaņā ar noslēgto līgumu starp pašvaldību un atkritumu apsaimniekotāju 

informēt atkritumu radītāju par izmaiņām saistībā ar atkritumu apsaimniekošanu; 

17.6. pašvaldībai sniegt šādu informāciju: par kopējo savākto atkritumu 

daudzumu, nešķiroto sadzīves atkritumu daudzumu, dalīti savākto atkritumu daudzumu 

un veidu, lielgabarīta atkritumu daudzumu, būvniecībā radušos atkritumu daudzums (ja 

pakalpojums sniegts), atkārtotai izmantošanai sagatavotais atkritumu daudzums (ja 

pakalpojums sniegts), pārstrādei un reģenerācijai nodotais atkritumu daudzums, noslēgto 

atkritumu apsaimniekošanas līgumu skaits.  

17.7. sadarbībā ar pašvaldību veikt sabiedrības izglītošanas pasākumus par 

atkritumu apsaimniekošanu, sadzīves atkritumu dalītu vākšanu un atkritumu rašanās 

novēršanu; 

17.8. nodrošināt sadzīves atkritumu savākšanas vietu sakopšanu pēc sadzīves 

atkritumu savākšanas, ja piesārņojums radies konteineru iztukšošanas laikā. 

 

V. ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS AIZLIEGUMI 

 

18. Novada administratīvajā teritorijā aizliegts:  

18.1. sadzīves atkritumu apsaimniekošanu realizēt bez atkritumu konteinera vai 

trafarēta priekšapmaksas maisa, novietot tos ārpus atkritumu konteineriem vai 

nemarķētos atkritumu maisos;  

18.2. novietot sadzīves atkritumus vietās, kur to savākšana, uzglabāšana vai 

apglabāšana nav atļauta, ierīkot patvaļīgas izgāztuves;  

18.3. novietot (pastāvīgi) atkritumu konteinerus, trafarētos priekšapmaksas 

maisus uz gājēju ietves vai braucamās daļas (izņemot, ielas, kur atkritumu konteineri vai 

trafarētie priekšapmaksas maisi netraucē satiksmi vai gājēju plūsmu, kā arī vietās, kur tas 

ir vienīgais iespējamais risinājums);  

18.4. ievietot atkritumu konteineros un trafarētajos priekšapmaksas maisos 

degošus, viegli uzliesmojošus un eksplozīvus priekšmetus, šķidrus atkritumus, infekcijas 

slimības izraisošus atkritumus, lielgabarīta atkritumus, būvniecības un būvju nojaukšanas 

atkritumus, ielu smiltis, un sadzīvē radušos bīstamos atkritumus;   

18.5. iesaldēt vai dedzināt atkritumus atkritumu konteineros vai trafarētajos 

priekšapmaksas maisos, vai kā citādi bojāt vai iznīcināt atkritumu konteinerus vai 

trafarētos priekšapmaksas maisus;  

18.6. ievietot nešķirotus atkritumus dalītās atkritumu savākšanas konteineros.  

19. Atkritumu apsaimniekotājam, veicot atkritumu savākšanu, aizliegts bojāt ēkas (būves) 

labiekārtojumu, apstādījumus un apstādījuma elementus. Ja ir pārkāpts minētais 

aizliegums, tad atkritumu apsaimniekotājam atlīdzina trešajām personām nodarītie 

zaudējumi. 
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VI. PRASĪBAS SADZĪVĒ RADUŠOS BĪSTAMO ATKRITUMU 

APSAIMNIEKOŠANAI 

 

20.Aizliegts sajaukt sadzīvē radušos bīstamos atkritumus, ar citiem sadzīves atkritumiem.  

21.Sadzīves bīstamo atkritumu radītājs:  

21.1. atdala sadzīves bīstamos atkritumus no citu veidu atkritumiem;  

21.2. uzglabā sadzīves bīstamos atkritumus tā, lai tie neapdraudētu cilvēku 

dzīvību un veselību, vidi, kā arī personu mantu;  

21.3. slēdz līgumu ar sadzīves bīstamo atkritumu apsaimniekotāju, kas veic 

bīstamo atkritumu apsaimniekošanu, un ir saņēmis atļauju veikt bīstamo atkritumu 

apsaimniekošanu; 22. Maksu par sadzīves bīstamo vai ražošanas atkritumu savākšanu, 

pārvadāšanu, pārkraušanu, uzglabāšanu, reģenerāciju vai ražošanas atkritumu 

apglabāšanu sadzīves atkritumu poligonā nosaka sadzīves bīstamo vai ražošanas 

atkritumu radītājam vienojoties ar atkritumu apsaimniekotāju, kas veic attiecīgās 

atkritumu apsaimniekošanas darbības. 

 

VII. MAKSA PAR SADZĪVES ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANU 

 

23.Maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu tiek apstiprināta ar pašvaldības sēdes 

lēmumu, pamatojoties uz Atkritumu apsaimniekošanas likumu un šajos noteikumos 

noteikto kārtību. 

24. Maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu veido: 

24.1. maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, 

uzglabāšanu, dalītās atkritumu savākšanas, šķirošanas un pārkraušanas infrastruktūras 

objektu uzturēšanu atbilstoši līgumam, ko noslēgusi pašvaldība un atkritumu 

apsaimniekotājs; 

24.2. sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprinātais tarifs par sadzīves 

atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonā „Cinīši”; 

24.3. dabas resursu nodoklis par atkritumu apglabāšanu normatīvajos aktos 

noteiktajā apmērā. 

25. Atkritumu apsaimniekotājs ir tiesīgs iesniegt maksas aprēķinu par sadzīves atkritumu 

apsaimniekošanu un lūgt pašvaldību izmainīt maksu par sadzīves atkritumu 

apsaimniekošanu saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likumā noteikto kārtību. 

26. Atkritumu apsaimniekotājs nodrošina sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, 

pārkraušanu un uzglabāšanu, atkritumu dalītās savākšanas, šķirošanas un pārkraušanas 

infrastruktūras objektu uzturēšanu par vienādu maksu visiem atkritumu radītājiem 

atkritumu apsaimniekošanas zonā, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā 

noslēgtajam līgumam ar pašvaldību. 

27. Pašvaldība 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas iepriekš informē atkritumu radītāju par 

maksas par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu un tarifa izmaiņām, ievietojot attiecīgo 

paziņojumu pašvaldības informatīvajā izdevumā “RIEBIŅU NOVADA ZIŅAS” vai 

tīmekļvietnē www.riebini.lv. 

 

VIII. ADMINISTRATĪVĀ ATBILDĪBA PAR NOTEIKUMU PĀRKĀPŠANU UN 

KOMPETENCE ADMINISTRATĪVĀ PĀRKĀPUMU PROCESĀ  

28. Par sadzīves atkritumu radītāja (jebkurā fiziskā vai juridiskā persona) vai īpašnieka 

un nomnieka (kura īpašuma teritorijā tiek radīti sadzīves atkritumi) nepiedalīšanos 

Riebiņu novada organizētajā sadzīves atkritumu savākšanā un par šo noteikumu 

http://www.riebini.lv/
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neievērošanu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu no 2 līdz 10 (desmit) naudas soda 

vienībām.  

29. Par līguma neslēgšanu par īpašumā radīto sadzīves atkritumu apsaimniekošanu 

piemēro brīdinājumu vai naudas sodu no 2 līdz 10 (desmit) naudas soda vienībām.  

30. Administratīvā pārkāpuma procesu par šo noteikumu 28. un 29.punktā minēto 

pārkāpumu līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic pašvaldības kārtībnieki.  

31.Administratīvā pārkāpuma lietu izskata pašvaldības administratīvā komisija.  

32. Saistošo noteikumu  28., 29., 30. un 31. punkts stājas spēkā vienlaikus ar 

Administratīvās atbildības likumu.  

IX. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI 

33. Riebiņu novada dome informē (ievietojot informāciju bezmaksas informatīvajā 

izdevumā “RIEBIŅU NOVADA ZIŅAS” un pašvaldības mājas lapā www.riebini.lv) 

novada administratīvās teritorijas atkritumu radītājus par atkritumu apsaimniekotāju, ar 

kuru noslēgts līgums par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, 

šķirošanu un uzglabāšanu atkritumu apsaimniekošanas zonā, 1 (viena) mēneša laikā no 

līguma noslēgšanas dienas. 

34. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Riebiņu novada domes 2005. gada 12. 

jūnija saistošie noteikumi Nr. 2 “PAR RIEBIŅU NOVADA SADZĪVES ATKRITUMU 

SAVĀKŠANU, TRANSPORTĒŠANU, ŠĶIROŠANU, PĀRSTRĀDI UN 

NOGLABĀŠANU”. 

35. Noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas. 

 

Riebiņu novada domes priekšsēdētājs                P. Rožinskis 
 

 

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU 

ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 
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Saistošo noteikumu Nr. 3/2020 

“Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Riebiņu novadā” 

paskaidrojuma raksts 

1.  Īss projekta satura 

izklāsts 

1.1. Riebiņu novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 3/2020 

“Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Riebiņu novadā” 

izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas                                                                                               

likuma "Par pašvaldībām" 15.panta pirmās daļas 1.punktu,  

21.panta pirmās daļas 16.punktu un Atkritumu 

apsaimniekošanas likuma 8. panta pirmās daļas 3. punktu 

  

2.  Projekta 

nepieciešamības 

pamatojums  

2.1. Saistošo noteikumu projekta izdošanas mērķis ir noteikt 

atkritumu apsaimniekošanas kārtību Riebiņu novada (turpmāk – 

novads) administratīvajā teritorijā, lai aizsargātu vidi, cilvēku 

dzīvību un veselību, nodrošinātu atkritumu dalītu savākšanu, 

pārstrādi, otrreizēju izmantošanu un reģenerāciju, kā arī veicinātu 

dabas resursu efektīvu izmantošanu un apglabājamo atkritumu 

apjoma samazināšanu. 

3.  Informācija uz 

plānoto projekta 

ietekmi uz 

pašvaldības 

budžetu.  

3.1. Saistošo noteikumu projekta īstenošana ietekmē pašvaldības 

budžetu, bet pašlaik nav iespējams veikt konkrētus aprēķinus.  

3.2.Lai nodrošinātu saistošo noteikumu projekta izpildi nav 

nepieciešams veidot jaunas institūcijas vai radīt jaunas 

darbavietas. 

4.  Informācija par 

plānoto projekta 

ietekmi uz 

uzņēmējsabiedrības 

vidi pašvaldības 

teritorijā  

4.1. Uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā saistošie 

noteikumi neskars. 

5.  Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām  

5.1. Administratīvās procedūras netiek mainītas.  

6.  Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

 

6.1. Konsultācijas nav notikušas. 

 

 

Riebiņu  novada domes priekšsēdētājs    Pēteris Rožinskis 

 

http://m.likumi.lv/doc.php?id=57255

