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LĒMUMS 
Ādažos, Ādažu novadā 

2022. gada 25. maijā                 Nr. 257  

Par atkritumu apsaimniekošanas maksu Ādažu pagastā  
 
Likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 1. punkts nosaka, ka pašvaldības autonomā 
funkcija ir organizēt iedzīvotājiem 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 noteiktām 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 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 noslēgtajam līgumam ar domi. 

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

Starp Ādažu novada domi un SIA “Eco Baltia Vide” (turpmāk – Apsaimniekotājs) 2019. gada 
3. jūnijā tika noslēgts līgums JUR 2019-06/488 par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Ādažu 
pagastā (turpmāk – Līgums) līdz 02.06.2026. Apsaimniekotājs nodrošina sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanu Ādažu pagasta administratīvajā teritorijā atbilstoši piedāvājumam 
pašvaldības rīkotajā iepirkumā, Noteikumiem, iepirkuma tehniskajai specifikācijai un Līguma 
nosacījumiem. Iepirkuma rezultātā tika apstiprinātās šādas pakalpojuma cenas:  

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

1. 2019.gads 13,78 

2. 2020.gads 14,34 

3. 2021.gads 14,53 

4. 2022.gads  14,73 



2 
 

5. 2023.gads 14,92 

6. 2024.gads 15,12 

7. 2025.gads 15,31 

Vidējā plānotā tarifa cena par vienu vienību 14,67 

Saskaņā ar izmaiņām normatīvajos aktos (Dabas resursu nodoklis, tarifa izmaiņas sadzīves 
atkritumu apglabāšanā poligonā “Getliņi”), maksa par nešķirotu sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanu Ādažu pagastā no 2022. gada 10. janvāra ir EUR 23.40 EUR/m3 bez PVN, 
un maksa par sadzīves bioloģisko atkritumu apsaimniekošanu ir EUR 24,20 EUR/m3 bez PVN. 

Saskaņā ar Līguma 3.6. punktu, Apsaimniekotājs Līguma darbības laikā var ierosināt grozīt 
tarifu, ja iestājas kāds no šādiem apstākļiem: 

1) degvielas cenas palielinājums (vairāk kā 10 % no degvielas cenas iepriekšējā tarifā); 
2) atkritumu apglabāšanas samaksas palielinājums poligonā „Getliņi” (vairāk kā 10 % no 

samaksas iepriekšējā tarifā); 
3) valstī noteiktā minimālā darba samaksas apmēra palielinājums vairāk par 5 %. Šādā 

gadījumā Apsaimniekotājs iesniedz ierosinājumu Pasūtītājam ne vēlāk kā 2 mēnešus iepriekš;  
4) stājušies spēkā grozījumi normatīvajos aktos, kas paredz izmaiņas nodokļos (izņemot 

dabas resursu nodokli) un nodevās, kas sadārdzina Pakalpojumus, un par šādām izmaiņām 
Apsaimniekotājs objektīvi nezināja pieteikuma iesniegšanas brīdī iepirkumā; 

5) tarifa paaugstināšana pieļaujama tikai pamatojot to ar Centrālās statistikas pārvaldes 
patēriņa cenu datiem vai inflācijas prognozi nākamajam gadam, kā arī ar izmaiņām spēkā 
esošajos normatīvajos aktos par minimālās darba algas apmēru, nodokļiem un nodevām. 

Pirmo ierosinājumu par tarifa paaugstināšanu Apsaimniekotājs var iesniegt ne ātrāk kā 12 
mēnešus no Līguma noslēgšanas dienas. Līdz šim brīdim Apsaimniekotājs nav iesniedzis tarifa 
paaugstināšanu Apsaimniekotājam pieaugušo izdevumu dēļ.  

2022. gada 2. maijā Apsaimniekotājs iesniedza iesniegumu ar lūgumu paaugstināt atkritumu 
apsaimniekošanas tarifu, ņemot vērā, ka valstī būtiski ir pieaugušas izmaksas, kas ietekmē 
atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu cenu un kuru izraisījuši ārēji faktori – inflācija un 
patēriņa cenu pieaugums, degvielas cenu pieaugums autotransportam, kā arī vidējās darba 
samaksas pieaugums. Būtiski pieaugušas un turpina augt energoresursu cenas. Minēto izmaksu 
pieaugums radīja Apsaimniekotāja faktisko izmaksu par sadzīves atkritumu paaugstināšanos 
vairāk kā par 10 %. Cenu pieauguma izmaksas apliecina Apsaimniekotāja pievienotās Centrālās 
statistikas pārvaldes izziņas. Saistībā ar iepriekšminēto maksa par sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanu mainītos uz 23,73 EUR/m3 bez PVN.  

Saskaņā ar Līguma 3.9. punktu, Pašvaldība 1 mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas izvērtē 
tā pamatotību un ir tiesīga to apmierināt pilnībā, daļēji vai noraidīt.    

2022. gada 20. aprīlī stājās spēkā grozījumi Likumā, kas nosakot zemāku maksu par dalīti 
savāktu bioloģisko atkritumu apsaimniekošanu. Grozījumu mērķis ir veicināt atkritumu radītāju 
aktīvu iesaisti bioloģisko atkritumu dalītā vākšanā un to nodošanā pārstrādē, samazinot 
poligonos noglabājamo atkritumu daudzumu, veicinot Atkritumu apsaimniekošanas plāna 
2021.-2028. gadam rādītāju sasniegšanu, kas saistīti ar Eiropas Savienības direktīvu mērķu 
izpildi. Tika grozīts Likuma 39. panta pirmās daļas 1. punkts iepriekš norādītajā redakcijā un 
Likums tika papildināts ar 39.1 pantu, nosakot, ka maksu par dalīti savākto bioloģisko atkritumu 
apsaimniekošanu pašvaldība nosaka 80 % apmērā no 39. panta pirmajā daļā noteiktās maksas, 
un līdz 2022. gada 30. decembrim pašvaldība un tās izvēlētais sadzīves atkritumu 
apsaimniekotājs veic grozījumus līgumos par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu attiecībā uz 
nešķiroto sadzīves atkritumu un bioloģisko atkritumu maksas apmēru saskaņā 39. un 39.1 pantā 
paredzēto maksas noteikšanas kārtību.  
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Ievērojot iepriekš minēto, nešķirotu sadzīves atkritumu tarifā kompensējamā sadaļa par katru 1 
EUR/m3 bioloģisko atkritumu apsaimniekošanas izmaksām ir kā 2/3 attiecība no nešķirotu 
sadzīves atkritumu un bioloģisko atkritumu tilpumsvara attiecībām un maksa par nešķirotiem 
sadzīves atkritumiem veidojas EUR 25,45  EUR/m3 bez PVN. 

Gan  Ādažu novada pašvaldības administrācijas vides inženieris, gan arī pašvaldības  Iepirkuma 
komisija 2022.gada 17. maija sēdē (protokols Nr. 05-30-2019/40-6) izskatīja Apsaimniekotāja 
iesniegumu par atkritumu maksas palielinājuma pamatotību veiktajai iepirkuma procedūrai un 
noslēgtajam Līgumam un atzina Apsaimniekotāja iesniegumu par pamatotu. 

Pašvaldības domei nepieciešams apstiprināt maksu par nešķirotu sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanu un bioloģisko atkritumu apsaimniekošanu atkritumu radītājiem vai Ādažu 
pagasta pašvaldības teritorijā atbilstoši Likuma 39. un 39.1 pantam.  

Pamatojoties uz Atkrituma apsaimniekošanas likuma 39. un 39.1 pantu, likuma „Par 
pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 14. punkta “e” apakšpunktu un Noteikumu 31. punktu, 
Ādažu novada pašvaldības dome   

NOLEMJ: 

1. Noteikt šādu maksu Ādažu novada Ādažu pagastā par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu  

Nr. p. 
k. 

Maksa (tarifs) / gads 
Tarifs EUR / m3  

(neieskaitot PVN) 

Tarifs EUR / m3  

(neieskaitot PVN) 
pēc BIO/sadzīves 

atkritumu 
proporcijas 
noteikšanas 

1. 2022. gada 1. jūlijs   23,73 25,45 

2. 2023.gads 23,92 25,64 

3. 2024.gads 24,12 25,84 

4. 2025.gads 24,31 26,03 

2. Noteikt maksu Ādažu novada Ādažu pagastā par bioloģisko atkritumu apsaimniekošanu 
20,37 EUR/m3 bez PVN. 

3. Ar brīdi, kad stājās spēkā un tiek piemērota lēmuma 1. punktā noteiktā sadzīves atkritumu 
maksa, spēku zaudē Ādažu novada domes 2019. gada 28. maija lēmums Nr.106 „Par 
atkritumu apsaimniekošanas maksu Ādažu novadā”.  

4. Lēmums stājās spēkā 2022. gada 1. jūlijā.  

5. Juridiskajai un iepirkumu nodaļai līdz 2022. gada 1. jūlijam veikt grozījumus Līgumā 
saistībā ar maksu par bioloģisko atkritumu apsaimniekošanu atbilstoši šim lēmumam un 
Likuma 39. un 39.1 pantam.  

6. Sabiedrisko attiecību nodaļai nodrošināt lēmuma publicēšanu pašvaldības informatīvajā 
izdevumā „Ādažu Vēstis” un oficiālajā tīmekļvietnē www.adazi.lv.  

7. Domes izpilddirektoram veikt lēmuma izpildes kontroli.   
 
 
 
Pašvaldības domes priekšsēdētājs                  M. Sprindžuks 


