
 

 

 

 

 

 

LĒMUMS 
Ādažu novadā 

 

2017.gada 22.decembrī                                             Nr.294 

  

Par grozījumiem 2017.gada 28.novembra lēmumā Nr.252 “Par grozījumiem sadzīves 

atkritumu apsaimniekošanas maksā” 

 

Ādažu novada dome (turpmāk – dome) 2017.gada 28.novembrī pieņēma lēmumu Nr.252 “Par 

grozījumiem sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksā” (turpmāk – Lēmums Nr.252), 

apstiprinot sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksu (turpmāk - atkritumu 

apsaimniekošanas maksa) Ādažu novadā 6,83 EUR /m² (seši euro un 83 centi), bez PVN, kas 

piemērojama ar 2018.gada 1.janvāri. Atkritumu apsaimniekošanas maksas pārskatīšanas 

iemesls - ar 2018.gada 1.janvāri būtiski pieaug dabas resursa nodokļa likme par sadzīves 

atkritumu maksas apglabāšanu.          

2018.gada 18.decembrī dome saņēma Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 

(turpmāk – VARAM) vēstuli “Par grozījumiem Atkritumu apsaimniekošanas likumā”, kurā 

norāda, ka Saeima 2017.gada 7.decembrī pieņēma grozījumus Atkritumu apsaimniekošanas 

likumā” (turpmāk – AAL), kas paredz, ka sākot ar 2018.gada 1.janvāri pašvaldība ar 

lēmumu noteiks maksu tikai par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, 

pārkraušanu, šķirošanu un citām normatīvajos aktos noteiktajām darbībām, ko veic 

pirms atkritumu reģenerācijas un kas samazina apglabājamo atkritumu apjomu, kā arī par 

uzglabāšanu, dalītās atkritumu savākšanas, pārkraušanas un šķirošanas infrastruktūras  

objektu uzturēšanu atbilstoši līgumam, ko noslēgusi pašvaldība ar atkritumu apsaimniekotāju, 

bet Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk – SPRK) apstiprinās 

tarifu par sadzīves atkritumu apglabāšanas atkritumu poligonos, kurā būs ietverts arī 

dabas resursu nodoklis par atkritumu apglabāšanu. Mainoties SPRK apstiprinātajam 

tarifam, vai dabas resursa nodokļa likmei par atkritumu apglabāšanu, pašvaldībai vairs nebūs 

jāgroza lēmums par atkritumu apsaimniekošanas maksu.                     

Vienlaicīgi VARAM vērš uzmanību, ka pašvaldībai laicīgi jāpārskata lēmums par atkritumu 

apsaimniekošanas maksu un gadījumā, ja maksa ir noteikta kā kopējā un neatšifrētā AAL 

noteikto komponenšu summa, lēmumu ir jāprecizē, lai ar 2018.gada 1.janvāri tas atbilstu 

AAL noteiktajam.  

Grozījumi ALL paredz, ka sadzīves atkritumu apsaimniekotājs ir tiesīgs patstāvīgi, bez 

pašvaldības lēmuma, iekļaut atkritumu maksā dabas resursu nodokļa maksājuma pieaugumu 

atbilstoši nodokļu likmei, kas stājās spēkā 2018.gada 1.janvārī, par to attiecīgi informējot 

atkritumu radītājus un pašvaldību.      

Atkritumu apsaimniekošanas maksas izmaiņu dinamika ir šāda:  

Tarifa elementi EUR) / 

izmaiņu datums 
01.05.2014. 01.05.2015. 01.06.2016. 01.01.2017. 01.01.2018. 

Tarifs par 1 m³ sadzīves atkritumu 

apsaimniekošanu kopā, t.sk.:    
 4,77  5,23  5,84  6,40  6,83  

1) par savākšanu, pārvadāšanu, 

pārkraušanu, uzglabāšanu 
 1,92  2,38  2,99  2,99  2,99  

2) dabas resursu nodoklis  1,20  1,20  1,20  1,76  2,19  
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3) tarifs par apglabāšanu 

atkritumu poligonā 
 1,65  1,65  1,65  1,65  1,65  

Ņemot vērā augstākminēto un to, ka SIA Eco Baltia vide” piedāvātais un apstiprinātais tarifs 

par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu, uzglabāšanu un citām 

normatīvajos aktos noteiktajām darbībām ir 2,99 EUR/m³, pamatojoties uz Atkrituma 

apsaimniekošanas likuma 39.pantu, Ādažu novada dome  

NOLEMJ: 

1. Grozīt Lēmuma Nr. 252 lemjošo daļu izsakot to jaunā redakcijā: 

“1.  Apstiprināt sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksu Ādažu novadā par sadzīves 

atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu, uzglabāšanu un citām 

normatīvajos aktos noteiktajām darbībām 2,99 EUR/m³ (divi euro un 99 centi), bez 

PVN, ar 2018.gada 1.janvāri.  

2. Papildus lēmuma 1.punktā noteiktajai maksai atkritumu radītājs sedz izmaksas par 

sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonos, t.sk., dabas resursu nodokli 

saskaņā ar SPRK apstiprināto tarifu.        

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

atkritumu maksa, spēku zaudē ar domes 2016.gada 27.decembra lēmumu Nr.258 

„Par grozījumiem sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksā” apstiprinātā sadzīves 

atkritumu apsaimniekošanas maksa.       

4. Uzdot Sabiedrisko attiecību daļai nodrošināt lēmuma un tā skaidrojuma publicēšanu 

informatīvajā izdevumā „Ādažu Vēstis”, mājaslapā www.adazi.lv un izlikt redzamā 

vietā domes Administrācijas ēkā. 

5. Atbildīgais par lēmuma izpildes kontroli – domes izpilddirektors.”   

 

 

 

Domes priekšsēdētājs   M. Sprindžuks  

http://www.adazi.lv/

