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   Par atkritumu apsaimniekošanas maksas Ādažu novadā apstiprināšanu 

 

 

1.   Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punkts nosaka, ka pašvaldības 

autonomā funkcija ir organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus, tajā skaitā 

sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, neatkarīgu no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais 

fonds. 

2. Atkritumu apsaimniekošanas likuma (turpmāk likums) 30. panta pirmā daļa nosaka, ka 

sadzīves atkritumu apsaimniekošanas (izņemot sadzīves atkritumu reģenerācijas) 

maksas noteikšanas kārtību atkritumu radītājam vai valdītājam apstiprina ar pašvaldības 

saistošajiem noteikumiem. Pamatojoties uz saistošajos noteikumos paredzēto kārtību, 

pašvaldība ar savu lēmumu nosaka maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu 

(izņemot sadzīves atkritumu reģenerāciju) un to veido :               

2.1.maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, uzglabāšanu, 

dalītās atkritumu savākšanas, šķirošanas un pārkraušanas infrastruktūras objektu 

uzturēšanu atbilstoši līgumam, kuru noslēgusi pašvaldība un šā likuma 18.panta pirmajā 

daļā minētais atkritumu apsaimniekotājs; 

  2.2.sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprinātais tarifs par sadzīves atkritumu 

apglabāšanu atkritumu poligonos un izgāztuvēs; 

     2.3.dabas resursu nodoklis par atkritumu apglabāšanu normatīvajos aktos noteiktajā 

apmērā. 

 

3.    Saskaņā ar Ādažu novada domes 22.11.2011.saistošo noteikumu Nr. 29 „Atkritumu 

apsaimniekošanas noteikumi„ 52. punktu maksu par sadzīves atkritumu 

apsaimniekošanu nosaka pašvaldība.   

 

4.     Saskaņā ar atklātā konkursa „Sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Ādažu novadā„(ID 

ĀND 2013/26) iepirkuma rezultātiem, atkritumu apsaimniekošanas tiesības uz pieciem 

gadiem piešķirtas SIA „Eco Baltia VIDE”( reģ. Nr.40003309841), kura piedāvātā cena 

pakalpojumam  ir 3,35 Ls/m³ bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk tekstā - PVN). 

 

Ņemot vērā  iepriekšminēto nepieciešams apstiprināt maksu par sadzīves atkritumu 

apsaimniekošanu atkritumu radītājiem vai valdītājiem Ādažu novada pašvaldības 

teritorijā.  

 

Pamatojoties uz Atkrituma apsaimniekošanas likuma 39. un 40. pantu, likuma „Par 

pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 14.punkta e apakšpunktu, 27. punktu, Ādažu novada 

domes  22.11.2011.saistošo noteikumu Nr. 29 „Atkritumu apsaimniekošanas noteikumi„ 52. 

punktu un   Finanšu un tautsaimniecības jautājumu komitejas 21.01.2014.atzinumu, Ādažu 

novada dome   

http://likumi.lv/doc.php?id=221378#p18#p18


  

NOLEMJ: 

1.     Noteikt maksu par  atkritumu apsaimniekošanu Ādažu novadā 4,77 euro/m³ bez PVN, 

ko veido:  

 1.1. maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, uzglabāšanu – 

1,92  euro/m³ bez PVN 

 1.2. dabas resursu nodoklis 1,20 euro/m³ bez PVN; 

     1.3.sabiedrisko pakalpojuma regulatora apstiprinātais tarifs par sadzīves atkritumu 

apglabāšanu atkritumu poligonā 1,65 euro/m³ bez PVN.  

2.      Lēmums stājās spēkā ar 2014.gada 1.maiju. 

3.   Uzdot Kancelejas vadītājas pienākumu izpildītājai L. Lauskai nodrošināt lēmuma 

publicēšanu  laikrakstā  „Ādažu Vēstis”, pašvaldības mājas lapā www.adazi.lv un izlikt 

redzamā vietā Ādažu pašvaldības administrācijas ēkā.    

4.       Atbildīgais par lēmuma izpildes kontroli – domes izpilddirektors.   

 

Domes priekšsēdētājs M.Sprindžuks 
 

http://www.adazi.lv/

