
 

 

 

 

 

LĒMUMS 
Ādažu novadā 

 

2019.gada 28.maijā                                                 Nr.106 

 

Par atkritumu apsaimniekošanas maksu Ādažu novadā 

 

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. 

Atkritumu apsaimniekošanas likuma (turpmāk - Likums) 39.panta pirmā daļa un Ādažu 

novada domes 29.05.2019. saistošo noteikumu Nr. 15/2018 „Par sadzīves atkritumu  

apsaimniekošanu Ādažu novadā” (turpmāk Noteikumi) 30. punkts nosaka, ka nešķirotu 

sadzīves atkritumu apsaimniekošanas (izņemot sadzīves atkritumu reģenerāciju) maksu 

atkritumu sākotnējam radītājam vai valdītājam veido: 

1) domes lēmumā apstiprinātā 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, par 

uzglabāšanu, dalītās atkritumu savākšanas, pārkraušanas un šķirošanas infrastruktūras 

objektu uzturēšanu atbilstoši līgumam, ko noslēgusi dome un atkritumu 

apsaimniekotājs; 

2) Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas apstiprinātais tarifs par sadzīves 

atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonos 

Likuma 39. panta otrā daļa nosaka, ka atkritumu apsaimniekotājs, ko atbilstoši šā likuma 

18.pantam izvēlējusies pašvaldība, nodrošina sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, 

pārkraušanu, šķirošanu, uzglabāšanu, dalītās atkritumu vākšanas, šķirošanas un pārkraušanas 

infrastruktūras objektu uzturēšanu par vienādu maksu visiem sadzīves atkritumu radītājiem 

attiecīgajā šo atkritumu apsaimniekošanas zonā atbilstoši likumā noteiktajā kārtībā 

noslēgtajam līgumam ar domi. 

Saskaņā ar Noteikumu 31. punktu, dome ar lēmumu nosaka maksu par atkritumu 

apsaimniekošanu.       

Saskaņā ar atklātā konkursa „Atkārtots iepirkums - sadzīves atkritumu apsaimniekošana 

Ādažu novadā„(ID ĀND 2019/40) iepirkuma rezultātiem, atkritumu apsaimniekošanas 

tiesības uz septiņiem gadiem tika piešķirtas SIA „Eco Baltia VIDE” (reģ. Nr.40003309841), 

(turpmāk – Apsaimniekotājs), kura piedāvātās cenas pakalpojumam ir šādas:  

Nr. p. k. Maksa (tarifs) / gads Tarifs 1m³ EUR (neieskaitot PVN) 

1. 2019.gads 13,78 

2. 2020.gads 14,34 

3. 2021.gads 14,53 

4. 2022.gads 14,73 

5. 2023.gads 14,92 

6. 2024.gads 15,12 

7. 2025.gads 15,31 

Vidējā plānotā tarifa cena par vienu vienību 14,67 



Apsaimniekotāja piemērotais saspiešanas koeficients ir 136 kg/1 m³ un finanšu piedāvājumā 

ir ietvertas visas izmaksas, kas saistītas ar pakalpojuma nodrošināšanu, kā arī visi 

normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un maksājumi (izņemot PVN), t.sk.: 

1) sadzīves atkritumu apglabāšanas izmaksas; 

2) dabas resursu nodoklis; 

3) sadzīves atkritumu apsaimniekotāja izdevumi, kas saistīti ar sadzīves atkritumu 

savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu un uzglabāšanu. 

Ņemot vērā  iepriekš minēto, nepieciešams apstiprināt maksu par sadzīves atkritumu 

apsaimniekošanu atkritumu radītājiem vai valdītājiem Ādažu novada pašvaldības teritorijā 

atbilstoši Noteikumu 31. punktam.  

Pamatojoties uz Atkrituma apsaimniekošanas likuma 39. panta pirmo daļu, likuma „Par 

pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 14. punkta “e” apakšpunktu un Noteikumu 31. punktu, 

Ādažu novada dome   

NOLEMJ: 

1. Noteikt šādu maksu Ādažu novadā par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, 

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

atkritumu reģenerācijas un kas samazina apglabājamo atkritumu apjomu, par 

uzglabāšanu, dalītās atkritumu savākšanas, pārkraušanas un šķirošanas infrastruktūras 

objektu uzturēšanu:  

Nr. p. k. Maksa (tarifs) / gads Tarifs 1m³ EUR (neieskaitot PVN) 

1. 2019.gads 5,88 

2. 2020.gads 6,07 

3. 2021.gads 6,26 

4. 2022.gads 6,46 

5. 2023.gads 6,65 

6. 2024.gads 6,85 

7. 2025.gads 7,04 

2. Papildus lēmuma 1. punktā noteiktajai maksai atkritumu radītāji vai valdītāji maksā 

Sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprināto tarifu par sadzīves atkritumu 

apglabāšanu atkritumu poligonā - EUR 5,65 m³, un dabas resursa nodokli EUR 2,25 m³ 

2019. gadā un EUR 2,62 m³ no 2020. gada līdz 2025. gadam, neieskaitot PVN.     

3. Lēmums stājās spēkā ar 2019. gada 1. augustu.   

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

maksa, spēku zaudē domes 2016.gada 27.decembra lēmums Nr.258 „Par grozījumiem 

sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksā”.       

5. Sabiedrisko attiecību daļai nodrošināt lēmuma publicēšanu informatīvajā izdevumā 

„Ādažu Vēstis”, domes tīmekļvietnē www.adazi.lv un izlikt redzamā vietā domes 

Administrācijas ēkā. 

6. Domes izpilddirektoram veikt lēmuma izpildes kontroli.   

 

 

 

Domes priekšsēdētāja vietnieks  P. Balzāns 

http://www.adazi.lv/

