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                                                                                               ar Kuldīgas novada Domes 

30.11.2017. lēmumu 
 (prot. Nr.15, p.47.) 

 
SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR. 2017/13 

 
”Grozījumi Kuldīgas novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.2011/23 

”Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Kuldīgas novadā””  
 

Precizētā redakcijā, kas apstiprināta ar Kuldīgas novada Domes 25.01.2018. sēdes lēmumu 
(prot. Nr.1, p.35.) 

 
Izdoti saskaņā ar 

Atkritumu apsaimniekošanas likuma  
8. panta pirmās daļas 3. punktu 

 
 

1. Izdarīt Kuldīgas novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.2011/23 ”Par sadzīves 

atkritumu apsaimniekošanu Kuldīgas novadā” (turpmāk tekstā saukti - Noteikumi) šādus 

grozījumus: 

1.1. Papildināt Noteikumu 4.1.punktu ar 4.1.7., 4.1.8. un 4.1.9. apakšpunktiem šādā 

redakcijā: 

“4.1.7. sagatavo līgumu projektus ar Pašvaldības izvēlēto atkritumu 

apsaimniekotāju par atkritumu savākšanu no pašvaldības īpašumiem un publiskās 

lietošanas objektiem, ja šo līgumu slēgšanas kompetence nav nodota pašvaldības 

iestāžu vadītājiem; 

4.1.8. apkopo un analizē informāciju par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu 

pašvaldības teritorijā; 

4.1.9. saskaņo atkritumu konteineru dizainu un izvietošanas vietas Kuldīgas 

pilsētā.”. 

1.2. Izteikt Noteikumu 8. punktā šādā redakcijā: 

“8. Kuldīgas novadā ar sadzīves atkritumu apsaimniekošanu drīkst nodarboties 

tikai atkritumu apsaimniekotājs, kurš publisko iepirkumu vai publisko un privāto 

partnerību regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir noslēdzis līgumu 

par atkritumu apsaimniekošanu ar Kuldīgas novada pašvaldību, un kuram ir spēkā 
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esoša atļauja šādai darbībai un atbilstoši specializēti transportlīdzekļi, kas 

nepiesārņo vidi un ekspluatācijas laikā nepārsniedz pieļaujamo trokšņu līmeni.”. 

1.3. Izteikt Noteikumu 9. punktu šādā redakcijā: 

“9. Nešķirotu sadzīves atkritumu savākšana Kuldīgas novadā notiek izmantojot 

atkritumu apsaimniekotāja marķētus konteinerus un marķētus maisus.”. 

1.4. Svītrot Noteikumu 11., 35. un 42. punktā vārdu frāzes “Attīstības pārvalde” un 

“pagasta pārvalde”, attiecīgā locījumā un aizstāt tās ar vārdu “pašvaldība” 

attiecīgā locījumā. 

1.5. Izteikt Noteikumu 15. punktu jaunā redakcijā un papildināt to ar 15.1., 15.2. un 

15.3. apakšpunktiem šādā redakcijā: 

“15. Atkritumu apsaimniekotājam, vienojoties ar klientu, jānodrošina nešķiroto 

atkritumu savākšanai atbilstoša tilpuma konteineri vai marķēti atkritumu maisi, to 

nepieciešamais skaits un atkritumu izvešanas biežums, atbilstoši nekustamajā 

īpašumā radītajam atkritumu daudzumam, bet ne retāk kā: 

15.1. individuālās dzīvojamās mājās – 6 (sešas) reizes gadā; 

15.2. individuālās dzīvojamās mājās - 3 (trīs) reizes gadā, ja attiecīgajā 

individuālajā dzīvojamajā mājā faktiski dzīvo tikai viens vai divi pensionāri, ar 

nosacījumu, ja bioloģiski noārdāmie atkritumi tiek apsaimniekoti, tas ir, 

kompostēti to rašanās vietā, vai šķiroti un savākti atsevišķi, kā arī pārējie 

atkritumi tiek šķiroti un savākti dalīti. 

15.3. daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās – 1 reizi nedēļā.”. 

1.6. Papildināt Noteikumus ar 15.1 punktu šādā redakcijā:  

“15.1 Sezonāla rakstura lietošanas nekustamā īpašuma, vasarnīcas vai dārza mājas 

(tai skaitā dārzkopības biedrības teritorijā esošās vasarnīcas vai dārza mājas) 

īpašnieks, valdītājs, lietotājs vai viņa pilnvarotā persona slēdz līgumu par 

atkritumu apsaimniekošanu ar atkritumu apsaimniekotāju, kā arī sedz visas 

izmaksas, kas saistītas ar viņa radīto sadzīves atkritumu, tai skaitā sadzīvē radušos 

bīstamo atkritumu, apsaimniekošanu, līgumā paredzot sezonālajam raksturam 

atbilstošu atkritumu izvešanas biežumu, saskaņā ar sastādītu grafiku.”. 

1.7. Papildināt Noteikumus ar 15.2 punktu šādā redakcijā: 

“15.2 Nekustamā īpašuma īpašnieks, valdītājs vai lietotājs līgumu ar atkritumu 

apsaimniekotāju par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, saskaņā ar pašvaldības 

atzinumu, var neslēgt, ja nekustamā īpašuma sastāvā ir tikai zeme, uz kuras nav 

ēku, īslaicīgas uzturēšanās būvju vai pārvietojamu konstrukciju, vai arī nekustamā 
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īpašuma sastāvā esošās ēkas netiek apdzīvotas vai tajās netiek veikta saimnieciskā 

darbība.”.  

1.8. Izteikt Noteikumu 24. punktu šādā redakcijā: 

“24. Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas izmaiņām Atkritumu 

apsaimniekotājam klienti jāinformē saskaņā ar attiecīgo Domes lēmumu, ar kuru 

apstiprināta maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, 

šķirošanu un citām normatīvajos aktos noteiktajām darbībām, ko veic pirms 

atkritumu reģenerācijas un kas samazina apglabājamo atkritumu apjomu, 

uzglabāšanu, dalītās atkritumu savākšanas, pārkraušanas un šķirošanas 

infrastruktūras objektu uzturēšanu atbilstoši līgumam, kuru noslēgusi pašvaldība 

un atkritumu apsaimniekotājs.”. 

1.9. Izteikt Noteikumu 31. punktu šādā redakcijā: 

“31. Klientam savlaicīgi jāinformē Sadzīves atkritumu apsaimniekotājs, ja sezonālu 

vai citu iemeslu dēļ pieaug vai samazinās radīto atkritumu apjoms un jāvienojas 

par atkritumu papildus izvešanu vai izvešanas reižu skaita samazināšanu, ievērojot, 

ka atkritumu izvešanas biežums nosakāms ne retāks, kā saistošajos noteikumos 

noteiktais minimālais atkritumu izvešanas biežums.”. 

1.10. Papildināt Noteikumu 38. punktu ar 2. un 3. teikumu šādā redakcijā: 

“38. Pašvaldības administratīvajā teritorijā sadzīves atkritumu radītāji šķiro 

sadzīves atkritumus un ievieto tos atbilstošos, marķētos dalītās atkritumu 

savākšanas konteineros, kuri novietoti pie individuālām dzīvojamām mājām, 

sadzīves atkritumu dalītās savākšanas punktos, kas izvietoti daudzdzīvokļu 

dzīvojamo māju pagalmos vai šķiroto atkritumu savākšanas laukumā. Ja ir noslēgts 

līgums par dalīto atkritumu savākšanu no dalītās vākšanas konteineriem, kas 

atrodas pie individuālām dzīvojamām mājām, atkritumu apsaimniekotājs ir tiesīgs 

pieprasīt maksu par šo atkritumu transportēšanu kā papildpakalpojumu, saskaņā 

ar atkritumu apsaimniekotāja pakalpojumu cenrādi.”. 

1.11. Izteikt Noteikumu 42.punktu šādā redakcijā: 

“42. Atkritumu konteineru izvietojumu nosaka zemes īpašnieks, bet publiskās vietās 

esošu atkritumu konteineru vietu izvietojumu nosaka pašvaldība.”. 

1.12. Izteikt Noteikumu 55. punktu šādā redakcijā: 

“55. Maksu klientiem par atkritumu izvešanu nosaka saskaņā ar starp atkritumu 

apsaimniekotāju un atkritumu radītāju noslēgtā līguma nosacījumiem, ievērojot, ka 

atkritumu izvešanas biežums nevar būt retāks kā saistošajos noteikumos noteiktais 

minimālais atkritumu izvešanas biežums.”. 
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1.13. Svītrot Noteikumu 61.1. līdz 61.4. apakšpunktus un izteikt Noteikumu 61. punktu 

šādā redakcijā: 

“61. Kuldīgas novada teritorijā ir noteikta viena atkritumu apsaimniekošanas 

zona.”. 

2. Noteikumi stājas spēkā 2018. gada 1. martā. 

 

 

Kuldīgas novada Domes priekšsēdētāja      I. Bērziņa 


