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LĒMUMS 

Smiltenē 

2022.gada 27. aprīlī                                                 Nr. 173 

                         (protokols Nr.10, 3.§.) 

Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas 

noteikšanu Smiltenes novada administratīvajā teritorijā 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu, kas nosaka, ka 

viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus 

(ūdensapgāde un kanalizācija, siltumapgāde, sadzīves atkritumu apsaimniekošana, notekūdeņu 

savākšana, novadīšana un attīstīšana) neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds, 

21.panta pirmās daļas 14.punkta e) apakšpunktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru 

jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var noteikt maksu par sadzīves 

atkritumu savākšanu, Atkritumu apsaimniekošanas likuma 39.panta pirmo daļu, kas cita starpā 

nosaka, ka pašvaldība ar lēmumu nosaka maksu par nešķirotu sadzīves atkritumu 

apsaimniekošanu (izņemot sadzīves atkritumu reģenerāciju), Administratīvo teritoriju un 

apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 6.punktu, kas cita starpā nosaka, ka ar 2021.gada 

pašvaldību vēlēšanās jaunievēlētās pašvaldības domes pirmo sēdi izbeidzas visu bijušo pašvaldību 

domju pilnvaras, un novada pašvaldība ir attiecīgajā novadā iekļauto pašvaldību institūciju, 

finanšu, mantas, tiesību un saistību pārņēmēja, Smiltenes novada pašvaldības (turpmāk – 

Pašvaldība) domes 2021.gada 27.oktobra saistošos noteikumus Nr.8 “Par sadzīves atkritumu 

apsaimniekošanu Smiltenes novadā”, kas cita starp nosaka, ka attiecīgā pašvaldība nosaka maksu 

par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu savā administratīvajā teritorijā, SIA „ZAAO”, 

reģistrācijas Nr.44103015509, 13.04.2022. vēstuli Nr. 1.25/119 „Par izmaiņām atkritumu 

apsaimniekošanas maksā” (saņemta Pašvaldībā 13.04.2022. un reģistrēta ar Nr. SNP/22/4.9/1775), 

ņemot vērā, ka starp Smiltenes novada veidojošajām bijušajām pašvaldībām un 

SIA „ZAAO” ir noslēgti līgumi par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu (turpmāk – Līgums), kas 

paredz, ka SIA “ZAAO” sniedz sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus visā 

Smiltenes novada teritorijā, 

SIA “ZAAO” pēdējo gadu laikā ir veikusi būtiskas investīcijas atkritumu dalītās vākšanas 

infrastruktūrā, ievērojami paplašinot šī pakalpojuma pieejamību atkritumu radītājiem un plāno šo 

darbības virzienu pilnveidot arī nākotnē, nodrošinot atkritumu dalītās vākšanas infrastruktūras 

pieejamību aizvien tuvāk atkritumu radītāju dzīvesvietai. 

Līguma 3.3.punkts nosaka gadījumus, kad SIA “ZAAO” ir tiesīga vērsties Pašvaldībā ar 

ierosinājumu pārskatīt maksas par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu apmēru, tajā skaitā 

Līguma 3.3.1.apakšpunkts nosaka SIA “ZAAO” tiesības ierosināt noteiktās maksas pārskatīšanu, 

ja par vairāk kā 5 %, salīdzinot ar situāciju uz Līguma noslēgšanas brīdi, mainās dīzeļdegvielas 

cena. 

SIA “ZAAO” ieskatā ir iestājušies Līguma 3.3.punktā norādītie priekšnoteikumi maksas 

pārskatīšanai, jo kopš iepriekšējās reizes, kad tika noteikta atkritumu apsaimniekošanas maksu 

veidojošā komponente, ir būtiski pieaugušas ar atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu 

sniegšanu saistītās izmaksas, piemēram, degvielas izmaksas pieaugums par 51.85% procentiem 

(nekā brīdī, kad tika apstiprināta norādītā maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu). Minētā 

rezultātā ir pamatota nepieciešamība palielināt pakalpojuma maksas daļu, kā rezultātā 

SIA “ZAAO” lūdz palielināt maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, palielinot 
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pakalpojuma maksas daļu par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu 

un citām normatīvajos aktos noteiktajām darbībām, ko veic pirms atkritumu reģenerācijas un kas 

samazina apglabājamo atkritumu apjomu, uzglabāšanu, dalītās atkritumu savākšanas, 

pārkraušanas un šķirošanas infrastruktūras objektu uzturēšanu. 

Maksas par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu palielināšana turpmāk ļaus nodrošināt 

saprātīgu balansu starp pakalpojuma kvalitāti SIA “ZAAO” darbības reģionā kopumā un maksas 

apmēru par šāda rakstura pakalpojumu, tāpat maksas palielināšanas nepieciešamība ir cieši saistīta 

ar SIA “ZAAO” finanšu rādītāju saglabāšanu tādā līmenī, lai arī turpmāk nodrošinātu SIA 

“ZAAO” kredītspēju ar mērķi savlaicīgi atjaunot pamatlīdzekļus un nodrošinātu uzņēmuma 

attīstības perspektīvas. 

Iesniegtais maksas par nešķiroto sadzīves atkritumu apsaimniekošanu aprēķina projekts, 

palielinot pakalpojuma maksas daļu par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, 

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

reģenerācijas un kas samazina apglabājamo atkritumu apjomu, uzglabāšanu, dalītās atkritumu 

savākšanas, pārkraušanas un šķirošanas infrastruktūras objektu uzturēšanu, ievērojot šīs izmaksu 

komponentes īpatsvaru līdzšinējā maksas apmērā, paredz, ka maksa par sadzīves atkritumu 

apsaimniekošanu Smiltenes novada: 

1. Smiltenes pilsētā, Bilskas pagastā, Blomes pagastā, Brantu pagastā, Drustu pagastā, Grundzāles 

pagastā, Launkalnes pagastā, Palsmanes pagastā, Raunas pagastā, Smiltenes pagastā, Variņu 

pagastā būs 22.25 euro par m3, ko veidos: 

1.1.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, kuru 

noslēgusi pašvaldība un atkritumu apsaimniekotājs, kā arī izmaksas to sabiedrības izglītības 

pasākumu finansēšanai, kuri vērsti uz atkritumu radītāju izglītošanu atkritumu 

apsaimniekošanas jomā – 11.64 euro apmērā par 1m3, ko apstiprina Pašvaldība; 

1.2.Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas apstiprinātais tarifs par sadzīves atkritumu 

apglabāšanu cieto sadzīves atkritumu poligonā "Daibe"– 10.61 euro apmērā par 1m3, kas 

aprēķināts, tarifa apmēru attiecinot uz vienu kubikmetru, piemērojot koeficientu 0.130. 

2. Apes pilsētā, Apes pagastā, Gaujienas pagastā, Trapenes pagastā, Virešu pagastā būs 24.27 

euro par m3, ko veidos: 

2.1. 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, kuru 

noslēgusi pašvaldība un atkritumu apsaimniekotājs, kā arī izmaksas to sabiedrības izglītības 

pasākumu finansēšanai, kuri vērsti uz atkritumu radītāju izglītošanu atkritumu 

apsaimniekošanas jomā – 11.99 euro apmērā par 1m3, ko apstiprina Pašvaldība; 

2.2. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas apstiprinātais tarifs par sadzīves atkritumu 

apglabāšanu cieto sadzīves atkritumu poligonā "Kaudzītes"– 12.28 euro apmērā par 1m3, kas 

aprēķināts, tarifa apmēru attiecinot uz vienu kubikmetru, piemērojot koeficientu 0.130. 

ņemot vērā minēto, Smiltenes novada pašvaldības domes Finanšu un attīstības jautājumu 

pastāvīgās komitejas 2022.gada 20.aprīļa atzinumu (protokols Nr.6), pamatojoties uz likuma “Par 

pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu, Atkritumu apsaimniekošanas likuma 39.panta 

pirmo daļu, Smiltenes novada pašvaldības domes 2021.gada 27.oktobra saistošo noteikumu Nr.8 

“Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Smiltenes novadā” 8.punktu, atklāti balsojot ar 11 

balsīm “Par” (Raivis Vizulis, Dainis Aļeksējevs, Jānis Āboliņš, Astrīda Harju, Andris Abrāmovs, 

Otārs Putrālis, Ainārs Mežulis, Toms Markss, Inga Ērgle, Edgars Avotiņš, Ervīns Labanovskis), 

“Pret” - nav, “Atturas” - nav, 

Smiltenes novada pašvaldības dome 

NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt SIA „ZAAO” iesniegto nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas 

aprēķinu un noteikt, ka Smiltenes novada Smiltenes pilsētā, Bilskas pagastā, Blomes pagastā, 



Brantu pagastā, Drustu pagastā, Grundzāles pagastā, Launkalnes pagastā, Palsmanes pagastā, 

Raunas pagastā, Smiltenes pagastā, Variņu pagastā 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 ir 

11.64 euro apmērā par 1 m3;. 

2. Noteikt, ka kopējā maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Smiltenes novada 

Smiltenes pilsētas, Bilskas pagasta, Blomes pagasta, Brantu pagasta, Drustu pagasta, Grundzāles 

pagasta, Launkalnes pagasta, Palsmanes pagasta, Raunas pagasta, Smiltenes pagasta, Variņu 

pagasta administratīvajā teritorijā ir 22.25 euro par 1 m3 atkritumu (bez pievienotās vērtības 

nodokļa), ko veido: 

2.1. Pašvaldības 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, kuru noslēgusi pašvaldība un atkritumu apsaimniekotājs, kā arī izmaksas to 

sabiedrības izglītības pasākumu finansēšanai, kuri vērsti uz atkritumu radītāju izglītošanu 

atkritumu apsaimniekošanas jomā – 11.64 euro apmērā par 1 m3; 

2.2. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas apstiprinātais tarifs par sadzīves atkritumu 

apglabāšanu cieto sadzīves atkritumu poligonā "Daibe"– 10.61 euro apmērā par 1 m3. 

3. Apstiprināt SIA „ZAAO” iesniegto nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas 

aprēķinu un noteikt, ka Smiltenes novada Apes pilsētā, Apes pagastā, Gaujienas pagastā, Trapenes 

pagastā, Virešu pagastā 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 ir 11.99 euro apmērā 

par 1 m3. 

4. Noteikt, ka kopējā maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Smiltenes novada Apes 

pilsētas, Apes pagasta, Gaujienas pagasta, Trapenes pagasta, Virešu pagasta administratīvajā 

teritorijā ir 24.27 euro par 1 m3 atkritumu (bez pievienotās vērtības nodokļa), ko veido: 

4.1. Pašvaldības 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, kuru noslēgusi pašvaldība un atkritumu apsaimniekotājs, kā arī izmaksas to 

sabiedrības izglītības pasākumu finansēšanai, kuri vērsti uz atkritumu radītāju izglītošanu 

atkritumu apsaimniekošanas jomā – 11.99 euro apmērā par 1 m3; 

4.2. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas apstiprinātais tarifs par sadzīves atkritumu 

apglabāšanu cieto sadzīves atkritumu poligonā "Kaudzītes"– 12.28 euro apmērā par 1 m3. 

5. Atzīt par spēku zaudējušiem Smiltenes novada veidojošās bijušās Smiltenes novada domes, 

Raunas novada domes un Apes novada domes pieņemtos lēmumus par sadzīves atkritumu 

apsaimniekošanas maksas noteikšanu novadu administratīvajās teritorijās. 

6. Lēmums stājas spēkā 2022.gada 1.jūlijā. 

 

 

Domes priekšsēdētājs         E. Avotiņš 


