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Par grozījumiem sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksā 

 

Ādažu novada dome izskatīja atkritumu apsaimniekotāja SIA „Eco Baltia Vide” (reģ. 

Nr.40003309841) 2015.gada 9.marta iesniegumu ar lūgumu grozīt sadzīves atkritumu 

apsaimniekošanas maksu no 2015.gada 1.aprīļa, nosakot to EUR 5,23/m³ apmērā, neieskaitot 

PVN, un konstatēja:  

1. Pamatojoties uz publiskā iepirkuma procedūras rezultātiem starp Ādažu novada domi 

(turpmāk – Pasūtītājs) un SIA “Eco Baltia vide” (turpmāk – Apsaimniekotājs) 2014.gada 

27.februārī tika noslēgts iepirkuma līgums Nr. JUR 2014-02/100 „Par tiesībām veikt 

sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Ādažu novadā” (turpmāk – Līgums).  

2. Saskaņā ar Līguma 1.punktu, Apsaimniekotājs nodrošina sadzīves atkritumu 

apsaimniekošanu Ādažu novada administratīvajā teritorijā, saskaņā ar Latvijā spēkā 

esošajiem normatīvajiem aktiem, Ādažu novada domes 22.11.2011.saistošajiem 

noteikumiem Nr.29 „Atkritumu apsaimniekošanas noteikumi”, Līgumu, iepirkuma 

tehnisko specifikāciju un atbilstoši Apsaimniekotāja piedāvājumam iepirkumā.      

3. Saskaņā ar Apsaimniekotāja iesniegto finanšu piedāvājumu iepirkumā, tas piedāvāja 

sniegt pakalpojumus par 1 m³, bez PVN.  
Tarifs par 1 m³ sadzīves atkritumu apsaimniekošanu kopā, t.sk.:    3,35 LVL (4,77 EUR) 

1) maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, 

uzglabāšanu 
1,35 LVL (1,92 EUR) 

2) dabas resursu nodoklis 0,84 LVL (1,20 EUR) 

3) sabiedrisko pakalpojuma regulatora apstiprinātais tarifs par sadzīves 

atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonā 
1,16 LVL (1,65 EUR) 

4. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) 2014.gada 27.novembrī pieņēma 

lēmumu Nr.314 (prot.Nr.40, p.1), ar kuru apstiprināja SIA „Getliņi EKO” sadzīves 

atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifu EUR/15,54/t, bez PVN, nosakot, ka tas stājas 

spēkā 2015.gada 1.janvārī.  

5. Pamatojoties uz minēto SPRK lēmumu, Apsaimniekotājs lūdz paaugstināt sadzīves 

atkritumu apsaimniekošanas maksu no EUR 4,77/m³ uz EUR 5,23/m³, paskaidrojot, ka 

pieaugums ir saistīts ar maksu par vienas tonnas apglabāšanu un dabas resursu nodokļa 

izmaiņām – ja pašreizējā Līgumā šīs izmaksas bija kopā EUR 23,69 par vienu tonnu 

atkritumu, tad pēc 2015.gada 1.janvāra šīs izmaksas sastāda EUR 27,54 (EUR 15,54 + 

EUR 12,00 (dabas resursu nodoklis)) par tonnu. Līdz ar to, kopējais izmaksu pieaugums 

ir EUR 3,85 (EUR 27,54 - EUR 23,69) par vienas tonnas sadzīves atkritumu apglabāšanu. 

Ņemot vērā, ka viena, ka viena kubikmetra svars ir 120 kg jeb 0,12 tonnas, tad kopējais 

pieaugums ir EUR 0,46 par vienu kubikmetru.    

6. Saskaņā ar Līguma 3.3.punktu, Apsaimniekotājs ir tiesīgs ierosināt atkritumu 

apsaimniekošanas maksas (tarifa) grozīšanu iestājoties noteiktiem apstākļiem, tai skaitā, 

ja tiek paaugstināta maksa par atkritumu apglabāšanu Getliņu poligonā (vairāk kā 10% no 

iepriekšējā tarifā iekļautas samaksas). Līgums paredz tarifa izmaiņas ne biežāk kā vienu 

reizi divpadsmit mēnešu laikā, bet kopsummā - ne biežāk kā trīs reizes visā Līguma 

izpildes laikā, pirmo ierosinājumu iesniedzot ne ātrāk kā pēc divpadsmit mēnešiem kopš 

Līguma noslēgšanas.  



7. Atkritumu apsaimniekošanas likuma (turpmāk - likums) 39.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:               

7.1. 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; 

7.2. sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprinātais tarifs par sadzīves atkritumu 

apglabāšanu atkritumu poligonos un izgāztuvēs; 

7.3. dabas resursu nodoklis par atkritumu apglabāšanu normatīvajos aktos noteiktajā 

apmērā. 

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

apsaimniekošanas noteikumi” 52.punktu, maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu 

nosaka pašvaldība.   

9. Ņemot vērā iepriekšminēto, nepieciešams apstiprināt jaunu maksu par sadzīves atkritumu 

apsaimniekošanu atkritumu radītājiem vai valdītājiem Ādažu novada pašvaldības 

teritorijā.  

Pamatojoties uz Atkrituma apsaimniekošanas likuma 39.panta pirmo daļu 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, starp Pasūtītāju un Apsaimniekotāju noslēgtā Līguma 3.3., 3.5., un 3.6.punktu un  

Finanšu  komitejas 17.03.2015.atzinumu, Ādažu novada dome   

NOLEMJ: 

1. Apstiprināt sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksu Ādažu novadā EUR 5,23/m³ 

(pieci euro un 23 centi par vienu kubikmetru) ar 2015.gada 1.maiju.  

2. Ar brīdi, kad stājās spēkā un tiek piemērota ar šo lēmumu apstiprinātā sadzīves atkritumu 

maksa, spēku zaudē sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa, kas tika apstiprināta ar 

Ādažu novada domes 2014.gada 28.janvāra lēmumu Nr.27 „Par atkritumu 

apsaimniekošanas maksas Ādažu novada apstiprināšanu”.       

3. Uzdot Kancelejas vadītājai nodrošināt lēmuma publicēšanu laikrakstā „Ādažu Vēstis”, 

pašvaldības mājaslapā www.adazi.lv un izlikt redzamā vietā Ādažu pašvaldības 

administrācijas ēkā.    

4. Atbildīgais par lēmuma izpildes kontroli – domes izpilddirektors.   

 

 

Domes priekšsēdētājs M.Sprindžuks 
 

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

