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Dundagas novada pašvaldības 2010.gada 25 augusta Saistošie noteikumi Nr. 22. 
Grozījumi Dundagas novada pašvaldības 2010.gada 27.janvāra noteikumos Nr.3 

„PAR SADZ ĪVES ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANU 
Dundagas novada pašvaldības teritorij ā”  

      
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 

43.panta trešo daļu, likuma  “Par pašvaldībām” 
43.panta pirmās daļas 5.un 6.punktu un likuma  

 “Atkritumu apsaimniekošanas likums” 
 9.panta pirmās daļas 3.punktu 

 
  

Izdarīt Dundagas novada pašvaldības 2010.gada 27.janvāra noteikumos Nr.3 „Par sadzīves 
atkritumu apsaimniekošanu Dundagas  novada pašvaldības teritorijā” šādus grozījumus: 
 

1. papildināt 1.3. punktā  pirms vārda „apsaimniekošanas” ar vārdu „atkritumu”; 
   

2. papildināt 1.punktu ar 1.8. 1 punktu šādā redakcijā: 
„1.8. 1  Sadzīves atkritumu dalītās savākšanas punkts – ir speciāli aprīkota vieta dažādu 
veidu atkritumu dalītai savākšanai un īslaicīgai uzglabāšanai konteineros ne ilgāk kā 
nedēļu bioloģiski noārdāmiem atkritumiem un sešas nedēļas – pārējiem sadzīves 
atkritumiem pirms to pārvadāšanas. Sadzīves atkritumu dalītās savākšanas punktā 
nodrošina ne mazāk kā divu veidu atkritumu dalītu savākšanu.”; 
 

3. papildināt 4.2. punktu  ar 4.2.6. apakšpunktu šādā redakcijā: 
„4.2.6. Nosaka Dundagas administratīvās teritorijas dalījumu 2 atkritumu 
apsaimniekošanas zonās: 
4.2.6.1. Kolkas pagasta Vaides, Saunaga, Pitraga, Košraga, Mazirbes, Sīkraga ciemi, kur 
darbojas dalīta sadzīves atkritumu savākšana sistēma; 
4.2.6.2. pārējā Dundagas novada teritorija.”;  
 
 

4. izteikt 6.3.2. apakšpunktu šādā redakcijā: 
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„6.3.2. nodrošina māju iedzīvotājiem brīvu pieejamību atkritumu tvertņu laukumiem, kas 
paredzēti sadzīves atkritumu savākšanai un uztur tos kārtībā;”;  
 

5. izteikt 9.1.14. apakšpunktu šādā redakcijā: 
„9.1.14. pēc Dundagas novada domes pieprasījuma sagatavot ziņojumu par atkritumu 
apsaimniekošanas darbību novada teritorijā;”;  
 

6. izteikt 11.3. punktu šādā redakcijā: 
„11.3. Šķiroto sadzīves atkritumu apsaimniekotāji laikus informē atkritumu radītājus par 
jaunas šķiroto atkritumu apsaimniekošanas kārtības ieviešanu.”; 
 

7. izteikt 14.4. punktu šādā redakcijā: 
„14.4. Maksa par sadzīves atkritumu savākšanu un izvešanu tiek iekasēta no atkritumu 
radītājiem – fiziskajām un juridiskajām personām (neatkarīgi no īpašuma formas, darbības 
profila un izvedamo atkritumu daudzuma). Par šķiroto atkritumu apsaimniekošanu (stikls, 
kartons, plastmasa) atkritumu radītāji nemaksā.” 
 

8. izteikt 14.5.1. apakšpunktu šādā redakcijā: 
„14.5.1. pašvaldība - atbilstoši tarifam;”; 
 

9. izteikt 14.5.2. apakšpunktu šādā redakcijā: 
„14.5.2. atkritumu apsaimniekotāji – saskaņā ar apstiprināto tarifu un līgumu.”; 
 

10. izteikt 14.7.punktu šādā redakcijā: 
„14.7. Maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu (izņemot sadzīves atkritumu 
pārstrādi) atkritumu radītājiem vai valdītājiem (izņemot atkritumu radītājus, kuri atbilstoši 
normatīvajiem aktiem atbrīvoti no dabas resursu nodokļa maksāšanas par atsevišķu veidu 
atkritumu apsaimniekošanu vai kuri piedalās atsevišķu veidu atkritumu apsaimniekošanas 
sistēmās) nosaka pašvaldība un to veido: 
14.7.1 maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu un 
uzglabāšanu; 
14.7.2. sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprinātais tarifs par sadzīves atkritumu 
apglabāšanu atkritumu poligonos un izgāztuvēs; 
14.7.3. dabas resursu nodoklis par atkritumu apglabāšanu normatīvajos aktos noteiktajā 
apmērā.”.  
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