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LATVIJAS REPUBLIKAS 

DUNDAGAS NOVADA PAŠVALDĪBA 
Pils iela 5-1, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads, LV-3270; tālrunis un fakss: 

63237851; e-pasts: dome@dundaga.lv 

___________________________________________________________ 

 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI 
Dundagas novada Dundagas pagastā 

 

2019.gada 26.septembrī                Nr. 12 

 

APSTIPRINĀTS 

ar Dundagas novada Domes 

2019.gada 26.septembra  lēmumu Nr.242.(prot. Nr.13.,22.p.) 
 

Dundagas novada domes 2019.gada 26.septembra saistošie noteikumi 

Grozījumi Dundagas novada domes 2011.gada 24.novembra saistošajos noteikumos 

Nr.23 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Dundagas novadā”” 

 

 Izdoti saskaņā ar  Atkritumu apsaimniekošanas likuma 8.panta 

pirmās daļas 3.punktu; likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās 

daļas 1.punktu 

 

Izdarīt Dundagas novada pašvaldības 2011.gada 24.novembra saistošajos noteikumos Nr.23 

„Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Dundagas novadā” šādus grozījumus: 

 

1. Izteikt saistošo noteikumu 6.punktu šādā redakcijā: 

“6. Dundagas novada pašvaldības atkritumu radītājiem un valdītājiem, fiziskām un 

juridiskām personām ir pienākums iesaistīties pašvaldības noteiktajā atkritumu 

apsaimniekošanas sistēmā, to iesaisti apliecina ar atkritumu apsaimniekotāju, kurš tiek 

izvēlēts saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 18. pantā noteikto kārtību, 

noslēgts līgums.” 

2. Papildināt saistošo noteikumu I. Nodaļu ar  7
1
.punktu sekojošā redakcijā:  

“ 7
1
. Atkritumu savākšanas sistēmu Dundagas novada administratīvajā teritorijā veido: 

 Noslēgtais līgums starp pašvaldību un atkritumu apsaimniekotāju, kurš veic 

sadzīves atkritumu apsaimniekošanu novada administratīvajā teritorijā; 

 Atkritumu radītāja noslēgtais līgums ar atkritumu apsaimniekotāju par sadzīves 

vai sadzīves un dalīti vākto atkritumu apsaimniekošanu; 

 Atkritumu nogādāšana speciāli izveidotajos dalīto atkritumu savākšanas 

punktos vai laukumos, ko veic atkritumu sākotnējais radītājs, sadzīves atkritumu 

savākšana (tai skaitā arī atkritumu dalītā savākšana), sadzīves atkritumu 

pārvadāšana, pārkraušana, šķirošana, uzglabāšana un savākto sadzīves atkritumu, 
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kuri nav izmantojami reģenerācijai vai atkārtotai izmantošanai, apglabāšana 

sadzīves atkritumu poligonā; 

 Citu ar atkritumu apsaimniekošanu saistītu funkciju izpilde, atbilstoši 

saistošajiem noteikumiem un atkritumu apsaimniekošanas jomu regulējošiem 

normatīvajiem aktiem” 

3. Izteikt saistošo noteikumu 20.punktu šādā redakcijā:  

“20.Nekustamā īpašuma īpašnieks, valdītājs vai lietotājs: 

20.1.iesaistās pašvaldības atkritumu apsaimniekošanas sistēmā atbilstoši normatīvo aktu 

prasībām; 

20.2.slēdz līgumu par atkritumu apsaimniekošanu, ņemot vērā īpašumā radīto atkritumu 

daudzumu (apjomu);  

20.3.nodrošina, lai atkritumi netiktu uzkrāti ārpus atkritumu konteineriem; 

20.4.saskaņo ar pašvaldību atkritumu konteineru novietošanas vietas un dizainu, ja tie ir 

attiecīgās personas īpašums un atrodas publiski redzamās vietās; 

20.5.iesaistās dalītā sadzīves atkritumu sistēmā atbilstoši normatīvo aktu prasībām un 

atkritumu apsaimniekošanas valsts plānam; 

20.6.pieprasa atkritumu apsaimniekotājam vai pats nodrošina atkritumu savākšanai 

nepieciešamo konteineru skaitu, ņemot vērā sadzīves atkritumu daudzumu un 

konteineru iztukšošanas biežumu; 

20.7.uztur īpašumā vai valdījumā esošos konteinerus lietošanas kārtībā, nodrošina 

konteineru lietošanas atbilstību atkritumu apsaimniekotāja prasībām, kas noteiktas 

līgumā par atkritumu apsaimniekošanu; 

20.8.nodrošina citu atkritumu veidu (piemēram, lielu izmēru atkritumu, būvniecības 

atkritumu, mēbeļu, matraču, liela izmēra sadzīves tehnikas, mājsaimniecības 

priekšmetu, iepakojumu u.tml.) nogādāšanu uz šķiroto atkritumu laukumiem, pārstrādes 

vietām vai sadzīves atkritumu poligoniem ar savu transportlīdzekli vai izmantojot 

atkritumu apsaimniekotāja pakalpojumus par atsevišķu samaksu”. 

4.Aizstāt 21.5. vārdu “tvertnei” ar vārdu “konteineram”. 

5.Aizstāt 21.6. vārdu “tvertnes” ar vārdu “konteinerus”. 

6.Aizstāt 21.7. vārdus “tvertnes tīras” ar vārdiem “konteinerus tīrus”. 

7. Izteikt 21.8. punktu sekojošā redakcijā: 

“21.8.atkritumu konteineru iztukšošanas dienās sadzīves atkritumu konteineri no privāto 

īpašumu slēgtajiem pagalmiem jānovieto specializētajiem transporta līdzekļiem 

pieejamā vietā, kur tie netraucē gājēju un transporta līdzekļu kustību. Pēc konteineru 

iztukšošanas jānodrošina to novietošana atpakaļ pastāvīgajā atrašanās vietā.” 

8.Aizstāt 21.9. punktā vārdus “tvertnes” ar vārdiem “konteinerus”. 

9.Aizstāt 21.10. punktā vārdu “tvertnes” ar vārdu “konteinerus”. 

10.Aizstāt 22.1. punktā vārdus “tvertnes” ar vārdiem “konteinerus”. 

11.Aizstāt 27.5. punktā vārdus “tvertnes” ar vārdiem “konteinerus”. 

12.Aizstāt 27.6. punktā vārdus “tvertnes” ar vārdiem “konteinerus”. 

13.Aizstāt 27.7. punktā vārdus “tvertnēs” ar vārdiem “konteineros”. 

14.Aizstāt 27.8. punktā vārdus “tvertnes” ar vārdiem “konteinerus”. 

15.Aizstāt 27.9. punktā vārdus “tvertnēs” ar vārdiem “konteineros”. 

16.Aizstāt 31. punktā vārdus “tvertnes” ar vārdiem “konteinerus”. 

17.Aizstāt 33. punktā vārdus “tvertnes” ar vārdiem “konteinerus”. 

18.Aizstāt 34. punktā vārdus “tvertņu” ar vārdiem “konteineru”. 

19.Aizstāt 35. punktā vārdus “tvertņu” ar vārdiem “konteineru”. 

20.Izteikt 43.1. apakšpunktu šādā redakcijā: 

“43.1.izmantojot dalīto atkritumu konteinerus;” 

21.Izteikt 43.2.apakšpunktu šādā redakcijā:. 
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“43.2.izmantojot nešķiroto atkritumu konteinerus”; 

22.Izteikt saistošo noteikumu 44.punktu šādā redakcijā:  

“44.Dundagas novada teritorijā atkritumu radītāji šķiro sadzīves atkritumus un ievieto 

tos speciāli apzīmētos atkritumu konteineros, kuri atrodas dalītās atkritumu vākšanas 

punktos: 

44.1.šķirošanas konteiners zaļā krāsā, ar apaļu atveri – stikla iepakojums; 

44.2. šķirošanas konteiners dzeltenā krāsā, ar apaļu vai taisnstūra atveri – PET, skārda 

iepakojums, papīrs, kartons; 

44.3.šķirošanas konteiners/metāla režģis ar apaļu atveri – PET, metāla iepakojums.” 

23.Aizstāt 46.punktā vārdu “tvertņu” ar vārdu “konteineru”  

24.Izteikt 48.punktu šādā redakcijā: 

“48.Dalīto sadzīves atkritumu apsaimniekotājs pēc konteineru iztukšošanas nodrošina 

dalītās atkritumu apsaimniekošanas vietu sakopšanu.” 

 

 

Domes priekšsēdētājs _______________________A.Felts 
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Paskaidrojuma raksts 
Dundagas novada domes 2019.gada 26.septembra  saistošajiem noteikumiem Nr.12 

Grozījumi Dundagas novada domes 2011.gada 24.novembra saistošajos noteikumos 

Nr.23 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Dundagas novadā”” 

 

1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts 

Tiek norādīts uz atkritumu savākšanas sistēmu Dundagas novada administratīvajā teritorijā. 

Kā arī tiek norādīts uz atkritumu konteineru izmēriem, izskatu un to pielietojumu. 

2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 08.08.2019. Nr.1-132/7562 atbildes 

vēstule ar izvērtējumu un priekšlikumiem par Dundagas novada domes 2019.gada 24.maija 

saistošos noteikumus Nr.9 “Grozījumi Dundagas novada pašvaldības 2011.gada 24.novembra 

saistošajos noteikumos Nr.23 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Dundagas novadā”” 

 

3. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu 

 Nemainās 

4. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības 

teritorijā 

Nemainās. 

5. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām 

Nemainās. 

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām 

Nav notikušas. 

 

 

Domes priekšsēdētājs A.Felts 

 


