
 

 

 

 

 

 

Mārupes novada Dome 

    SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR. 16/2012 

Mārupē 

 

Apstiprināti ar Mārupes novada Domes 

2012. gada  27. jūnija 

sēdes Nr.  12, lēmumu Nr.37 

 

PAR SADZĪVES ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS MAKSAS NOTEIKŠANAS 

KĀRTĪBU MĀRUPES NOVADĀ 
 

Izdoti saskaņā ar 

Atkritumu apsaimniekošanas likuma 39.panta pirmo daļu 

 

 

Grozījumi:  08.09.2015.g. Mārupes novada Domes saistošie noteikumi Nr.15/2015, precizēti 

ar 28.10.2015.g. Mārupes novada Domes lēmumu Nr.14, prot.Nr.18,  

kas stājās spēkā ar 14.11.2015. g. 

 

I  Vispārīgie jautājumi 

1. Saistošie noteikumi (turpmāk tekstā – Noteikumi) nosaka sadzīves atkritumu 

apsaimniekošanas maksas (turpmāk  - Maksa) noteikšanas un grozīšanas kārtību Mārupes 

novada administratīvajā teritorijā. 

2. Noteikumi ir saistoši ikvienam sadzīves atkritumu radītājam – juridiskai un fiziskai 

personai Mārupes novada administratīvajā teritorijā. 

 

II Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa 

3. Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa ir atkritumu apsaimniekotāja, kuru Mārupes 

novada Dome ir izvēlējusies Atkritumu apsaimniekošanas likuma 18.pantā noteiktajā kārtībā 

un ar kuru ir noslēgusi līgumu (turpmāk tekstā – Atkritumu apsaimniekotājs), piedāvātā 

maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, kura ir norādīta starp Mārupes novada Domi 

un Atkritumu apsaimniekotāju noslēgtajā līgumā un ir apstiprināta šajos noteikumos 

noteiktajā kārtībā. /Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 08.09.2015. g. saistošajiem noteikumiem 

Nr.15/2015, kas stājās spēkā ar 14.11.2015./ 

 

III Maksas noteikšanas kārtība 

4.Maksu nosaka Mārupes novada Dome ar lēmumu. 

5. Maksa sastāv no Atkritumu apsaimniekošanas likuma 39.panta pirmajā daļā minētajām 

sastāvdaļām.  

 

IV Maksas grozīšanas kārtība 

6.Maksu groza Mārupes novada Dome ar lēmumu; 

7.Maksas grozīšanas pamats ir šajos Noteikumos noteiktajā kārtībā iesniegtais Atkritumu 

apsaimniekotāja ierosinājums. 

 8. Atkritumu apsaimniekotājs pirmo reizi ierosina Maksas grozīšanu ne ātrāk kā pēc 12 

(divpadsmit) kalendārajiem mēnešiem pēc līguma noslēgšanas. Ja Dabas resursu nodoklis 

mainās ātrāk kā pēc 12 (divpadsmit) kalendārajiem mēnešiem, pirmās izmaiņas maksā par 

sadzīves atkritumu apsaimniekošanu ir pieļaujams ierosināt ar attiecīgā ārējā normatīvā akta 
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spēkā stāšanās dienu, bet šajā gadījumā izmaiņas maksā var skart tikai tās sastāvdaļas, kuras 

veido dabas resursa nodoklis. /Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 08.09.2015. g. saistošajiem 

noteikumiem Nr.15/2015, kas stājās spēkā ar 14.11.2015./ 

9.Turpmāk Apsaimniekotājs var iesniegt Pašvaldībai pamatotu priekšlikumu grozīt maksu ne 

biežāk kā vienu reizi 12 mēnešos, pamatojot ierosinājumu:  

9.1.ar Centrālās statistikas pārvaldes patēriņa cenu prognozi par nākošo gadu un par inflācijas 

likmēm vai  

9.2. ja ir stājušies spēkā grozījumi normatīvajos aktos, kas paredz izmaiņas nodokļos un 

nodevās, vai  

9.3. ja iestājas kāds no šādiem apstākļiem: 

9.3.1. degvielas cena pieaug vairāk kā par 10% no iepriekšējā tarifā iekļautās degvielas cenas 

vai ir vērojams degvielas cenu kritums. Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 08.09.2015. g. 

saistošajiem noteikumiem Nr.15/2015, kas stājās spēkā ar 14.11.2015./ 

9.3.2.tiek paaugstināta maksa par atkritumu noglabāšanu Pierīgas atkritumu 

apsaimniekošanas reģiona poligonā „Getliņi”. /Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 08.09.2015. g. 

saistošajiem noteikumiem Nr.15/2015, kas stājās spēkā ar 14.11.2015./ 

10. Saņemot Apsaimniekotāja ierosinājumu grozīt Maksu, Mārupes novada Dome izvērtē 

Apsaimniekotāja ierosinājuma pamatotību, ņemot vērā Apsaimniekotāja iesniegtos 

pamatojošus dokumentus.  

11. Mārupes novada Dome ir tiesīga Apsaimniekotāja ierosinājumu apmierināt pilnībā, 

apmierināt daļēji vai noraidīt.  

12. Ja Mārupes novada Dome atzīst Apsaimniekotāja ierosinājumu par pamatotu pilnībā, tā 

apstiprina piedāvāto maksu ar Lēmumu.  

13. Ja Mārupes novada Dome atzīst Apsaimniekotāja ierosinājumu par daļēji nepamatotu, tā 

par pamatotu atzītus maksas grozījumus apstiprina ar Lēmumu, pārējā daļā pieņemot 

motivēto lēmumu par ierosinājuma noraidīšanu. 

14. Ja Mārupes novada Dome atzīst Apsaimniekotāja ierosinājumu par nepamatotu, tā pieņem 

motivēto lēmumu par ierosinājuma noraidīšanu. 

15. Ja Apsaimniekotājs nepiekrīt Mārupes novada Domes lēmumam par ierosinājuma daļēju 

vai pilnu noraidīšanu, Mārupes novada Dome izsludina jaunu iepirkuma procedūru 

apsaimniekotāja izvēlei. Šajā gadījumā Apsaimniekotājs turpina sadzīves atkritumu 

apsaimniekošanu līdz jauna apsaimniekotāja darbības uzsākšanai. 

 

V Maksas spēkā stāšanās kārtība 

16. Maksas grozījumi stājās spēkā un ir piemērojami atkritumu radītajiem neatkarīgi no tā vai 

ir noslēgti attiecīgi līgumu grozījumi otrā mēneša pirmajā datumā pēc attiecīga Mārupes 

novada Domes lēmuma par jaunas maksas apstiprināšanu publicēšanas vietējā laikrakstā 

„Mārupes Vēstis” dienas. Mārupes novada Domes lēmums par jaunas maksas apstiprināšanu 

publicējams kārtējā laikraksta „Mārupes Vēstis” izdevumā, kas iznāk pēc attiecīgā Domes 

lēmuma pieņemšanas. /Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 08.09.2015. g. saistošajiem 

noteikumiem Nr.15/2015, kas stājās spēkā ar 14.11.2015./ 

 

17. Par maksas grozījumiem Mārupes novada Dome brīdina atkritumu radītājus, publicējot 

informāciju vietējā izdevumā „Mārupes Vēstis” un tīmekļa vietnē www.marupe.lv. 

 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs         M.Bojārs  
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Saistošo noteikumu „PAR SADZĪVES ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS 

MAKSAS NOTEIKŠANAS KĀRTĪBU MĀRUPES NOVADĀ” paskaidrojuma raksts 

 

Paskaidrojuma raksta 

sadaļas 
Norādāmā informācija 



1.Projekta 

nepieciešamības 

pamatojums 

Saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 39.panta pirmo daļu  

sadzīves atkritumu apsaimniekošanas (izņemot sadzīves atkritumu 

reģenerāciju) maksas noteikšanas kārtību atkritumu radītājam vai 

valdītājam (izņemot šā likuma 18.panta desmitajā daļā minēto 

atkritumu radītāju) apstiprina pašvaldība ar 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:  

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;  

2) sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprinātais tarifs par 

sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonos un izgāztuvēs;  

3) dabas resursu nodoklis par atkritumu apglabāšanu normatīvajos 

aktos noteiktajā apmērā. 

Tā paša likuma panta otrā daļa noteic, ka atkritumu 

apsaimniekotājs, kuru atbilstoši šā likuma 18.pantam izvēlējusies 

pašvaldība, nodrošina sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, 

pārkraušanu, uzglabāšanu, dalītās atkritumu savākšanas, šķirošanas 

un pārkraušanas infrastruktūras objektu uzturēšanu par vienādu 

maksu visiem sadzīves atkritumu radītājiem attiecīgajā šo atkritumu 

apsaimniekošanas zonā atbilstoši šajā likumā noteiktajā kārtībā 

noslēgtajam līgumam ar pašvaldību, izņemot šā likuma 18.panta 

desmitajā daļā minētos gadījumus. 

Saskaņā ar Mārupes novada Domes 2011.gada 12.apīļa 

saistošo noteikumu Nr.9/2011 „Par sadzīves atkritumu 

apsaimniekošanu Mārupes novadā” 29.punktu atkritumu radītājs 

patstāvīgi norēķinās ar atkritumu apsaimniekotāju par tā radīto 

atkritumu savākšanu saskaņā ar noslēgto līgumu, maksājot atkritumu 

apsaimniekošanas maksu, ko nosaka Mārupes novada Dome ar 

atsevišķiem saistošiem noteikumiem. 

2012.gada 13.aprīlī Mārupes novada Dome noslēdza līgumu 

par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Mārupes novadā ar SIA 

„EKO Rīga”, reģ.Nr.40003667382. Saskaņā ar minētā līguma 

3.punktu Apsaimniekotājs atkritumu apsaimniekošanu veic par šajā 

Līgumā noteiktu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifu 2.94 

LVL/m3 (divi lati deviņdesmit četri santīmi par vienu kubikmetru) 

bez PVN. Tarifā ir iekļautās šādas sastāvdaļas:  

1) Sadzīves atkritumu apsaimniekotāja izdevumi par degvielu par  1 

m3 sadzīves atkritumu daudzuma savākšanu; 

2) Dabas resursa nodoklis par 1 m3 savākto sadzīves atkritumu 

daudzumu; 

3) Sadzīves atkritumu apglabāšanas izdevumi CSA poligonā par 1 m3 

savākto nešķiroto sadzīves atkritumu daudzumu; 

4)Pārējie sadzīves atkrituma apsaimniekotāja izdevumi un peļņa par 

1 m3 savākto sadzīves atkritumu daudzumu. 

 

2.Īss projekta satura 

izklāsts 

 

Saistošie noteikumi (turpmāk tekstā – Noteikumi) nosaka sadzīves 

atkritumu apsaimniekošanas maksas (turpmāk  - Maksa) noteikšanas 

un grozīšanas kārtību Mārupes novada administratīvajā teritorijā, kā 

arī apsaimniekošanas maksas apmēru 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=221378&from=off#p18
http://www.likumi.lv/doc.php?id=221378&from=off#p18
http://www.likumi.lv/doc.php?id=221378&from=off#p18
http://www.likumi.lv/doc.php?id=221378&from=off#p18


3.Informācija par 

plānoto projekta ietekmi 

uz pašvaldības budžetu 

3.1.saistošo noteikumu īstenošanas finansiālās ietekmes prognoze uz 

pašvaldības budžetu, pēc iespējas norādot konkrētus aprēķinus; 

Atkritumu apsaimniekošanas organizēšana pašvaldībā  tiks īstenota 

apstiprināto finansēšanas līdzekļu ietvaros. 

Videi kaitīgo preču savākšanas akcijas organizēšanas izmaksas sedz 

atkritumu apsaimniekotājs. Pašvaldība var sniegt atbalstu ikgadējai  

akcijas rīkošanai ar atsevišķu Domes lēmumu. 

3.2. informācija par nepieciešamību veidot jaunas institūcijas, darba 

vietas, paplašināt esošo institūciju kompetenci, lai nodrošinātu 

saistošo noteikumu izpildi; 

Nav nepieciešams . 

4. Informācija par 

plānoto projekta ietekmi 

uz uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

Noteikumi būs saistoši ikvienam atkritumu radītājam – juridiskai un 

fiziskai personai Mārupes novada administratīvajā teritorijā. 

5. Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām 

Nav paredzēts  

6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

Sabiedrības līdzdalība nav paredzēta 

 


