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23.§.Par atkritumu apsaimniekošanas maksu Inčukalna novadā. 

 

Ziņo:A.Nalivaiko 

 

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

pašvaldības autonomā funkcija ir organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus, 

tajā skaitā sadzīves atkritumu savākšanu, izvešanu, glabāšanu vai pārstrādi neatkarīgu 

no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds. Savukārt saskaņā ar likuma “Par 

pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta e) apakšpunktu pilsētas dome (pagasta 

padome) var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt 

tikai pilsētas dome (pagasta padome) var noteikt maksu par sadzīves atkritumu 

savākšanu. 

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

un Inčukalna novada pašvaldības 2015.gada 18.februāra saistošo noteikumu 

Nr. 2/2015 „Par atkritumu apsaimniekošanu Inčukalna novadā” (turpmāk Noteikumi) 

30. punkts nosaka, ka nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas (izņemot 

sadzīves atkritumu reģenerāciju) maksu atkritumu sākotnējam radītājam vai 

valdītājam veido: 

1) pašvaldības 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. 

Noteikumu 58. punkts noteic, ka maksas apmēru par sadzīves atkritumu 

apsaimniekošanu atkritumu radītājiem vai valdītajiem apstiprina pašvaldība ar domes 

lēmumu. 

Inčukalna novada domes Iepirkumu komisija 2020.gada 11.maijā atklāta 

konkursa “Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Inčukalna novadā”, iepirkuma 

identifikācijas Nr.IND 2020/5, ietvaros pieņēma lēmumu atkritumu 

apsaimniekošanas tiesības piešķirt un iepirkuma līgumu slēgt ar pretendentu SIA 

“Clean R”, nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.LV40003682818. Saskaņā ar SIA 

“Clean R” finanšu piedāvājumu nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas 

maksa ir EUR 15,68 par 1 m³, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli.  

Iepirkumu komisijas lēmums 2020.gada 11.maijā tika nosūtīts atklāta 

konkursa pretendentiem. 
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Publisko iepirkumu likuma 60.panta sestā daļa noteic, ka iepirkuma līgumu 

vai vispārīgo vienošanos slēdz ne agrāk kā nākamajā darbdienā pēc nogaidīšanas 

termiņa beigām, ja Iepirkumu uzraudzības birojam nav šā likuma 68. pantā noteiktajā 

kārtībā iesniegts iesniegums par iepirkuma procedūras pārkāpumiem. Ņemot vērā 

minēto, Publisko iepirkumu likuma 60.panta septītās daļas 1.punktu, 2020.gada 

22.maijā beidzās nogaidīšanas termiņš un Inčukalna novada pašvaldība ir tiesīga slēgt 

atkritumu apsaimniekošanas līgumu ar atklāta konkursa uzvarētāju uz pieciem 

gadiem. Ņemot vērā minēto, lai Inčukalna novada pašvaldība varētu noslēgt sadzīves 

atkritumu apsaimniekošanas līgumu, pamatojoties uz atklāta konkursa rezultātiem, 

Inčukalna novada pašvaldības domei nepieciešams apstiprināt iepirkumā piedāvāto 

sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksu.  

 

Ņemot vērā minēto,A.Nalivaiko lūdz balsot. 

Atklāti balsojot: PAR „9” balsis  A.Blaus, J.Bunkus, A.Cīrulnieks, S.Kalniņš, 

P.Kondrahins, A.Nalivaiko, L.Šube, J.Sergejevs, L.Vorobjova; PRET – “1” balss 

I.Bernats; ATTURAS – “4” balsis A.Šica, J.Liepiņš, M.Jaunups, S.Rozīte, 

Dome nolemj: 
1. Apstiprināt sadzīves atkritumu maksu par sadzīves atkritumu savākšanu, 

pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu un citām normatīvajos aktos noteiktajām 

darbībām – EUR 15,68 par 1 m³, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli. 

2. Lēmums stājas spēkā ar 2020. gada 1. oktobri.  

3. Inčukalna novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību daļai nodrošināt lēmuma 

publicēšanu informatīvajā izdevumā „Novada Vēstis”, Inčukalna novada pašvaldības 

tīmekļvietnē www.incukalns.lv, kā arī izlikt to redzamā vietā domes administrācijas 

ēkā. 

4. Lēmumu informācijai nosūtīt SIA “Clean R”, reģistrācijas Nr.40003682818. 

5. Inčukalna novada pašvaldības izpilddirektoram veikt lēmuma izpildes 

kontroli. 

 

Domes priekšsēdētājs                           (personiskais paraksts)            A.NALIVAIKO 

 

IZRAKSTS PAREIZS 

Inčukalna novada domes 

Sekretāre L.Sīka 

Inčukalnā, 2020.gada 30.jūnijā 
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