
 
Saistošie noteikumi Nr._____ 

 
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 27.1.apakšpunktu šādā redakcijā: 
 
“27.1. izvietot atkritumus tam neparedzētās un nepiemērotās vietās;” 
 
2. Izslēgt 27.2.apakšpunktu. 
 
3. Izteikt saistošo noteikumu 51.punktu šādā redakcijā: 
 
“ 51. Maksu par atkritumu apsaimniekošanu ar savu lēmumu nosaka Dundagas novada dome, 
un to veido: 
 
51.1. maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, uzglabāšanu, 
dalītās atkritumu savākšanas, šķirošanas un pārkraušanas infrastruktūras objektu uzturēšanu 
atbilstoši līgumam, kuru noslēgusi pašvaldība un Atkritumu apsaimniekošanas likuma 
18.panta pirmajā daļā minētais atkritumu apsaimniekotājs; 
 
51.2. sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprinātais tarifs par sadzīves atkritumu 
apglabāšanu atkritumu poligonos un izgāztuvēs; 
 
51.3. dabas resursu nodoklis par atkritumu apglabāšanu normatīvajos aktos noteiktajā 
apmērā.” 
 
 
 
 
Dundagas novada domes priekšsēdētāja G.Abaja 



Paskaidrojuma raksts 
Dundagas novada domes 2011.gada ___._______________ 

 saistošajiem noteikumiem Nr._____ 
 

“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 precizēti Dundagas novada domes 2011.gada 24.novemra saistošie 
noetikumi Nr.23 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Dundagas novadā”. 
 
2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums 
 
Dundagas novada pašvaldībā 2011.gada 28.decembrī saņemta Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrijas vēstulē, kurā ministrija informē par iepriekš minēto 
saistošo noteikumu pieņemšanu zināšanai. Ministrija lūdz vērst uzmanību uz diviem 
aspektiem, kurus izvērtējot secināms, ka nepieciešams papildināt divus saistošo 
noteikumu apakšpunktus un viens apakšpunkts izslēdzams no saistošajiem 
noteikumiem. 
 
Tiek precizēts saistošo noteikumu 27.1.apakšpunkts. No līdzšinējās redakcijas nav 
skaidrs, kas ir vietas, kur ir aizliegts atkritumus savākt. Ņemot vērā ministrijas 
ieteikumu, apakšpunktā tiek lietots vispārīgs aizliegums “izvietot atkritumus tam 
neparedzētās un nepiemērotās vietās”. 
 
Tā kā 27.2.apakšpunktā ietvertais nosacījums grozījuma rezultātā ietver arī 
27.2.apakšpunkta saturu, tad 27.2.apakšpunkts izslēdzams no saistošajiem 
noteikumiem. 
 
Saistošo noteikumu 51.punkts tiek precizēts – tas papildināts ar informāciju par to, 
kas veido maksu par atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu. 
 
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 priv ātpersonām 
 
Nav notikušas. 

 
 

Domes priekšsēdētāja G.Abaja 
 


