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2022.gada 24.novembrī Nr.750
(protokols Nr.22, 65.§)

Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas
maksas noteikšanu Valmieras 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 paredz, ka pašvaldība ar lēmumu nosaka maksu par
nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanu (izņemot sadzīves atkritumu reģenerāciju), SIA
“ZAAO”, reģistrācijas Nr.44103015509, 2022.gada 15.novembra vēstuli Nr.1.25/396 “Par
atkritumu apsaimniekošanas maksas izmaiņām” (Pašvaldībā saņemta 15.11.2022. un reģistrēta
ar Nr.4.3.2/22/439),

ņemot vērā, ka starp Pašvaldību un SIA “ZAAO” 09.10.2018. ir noslēgts līgums Nr.01-
830/2.4.4.8/18/414 par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu (turpmāk – Līgums), kas paredz, ka
SIA “ZAAO” sniedz sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus visā Pašvaldības
teritorijā,

saskaņā ar Līgumu puses ir vienojušās par nešķiroto sadzīves atkritumu
apsaimniekošanas maksas apmēru. Vienlaikus Līgumā ir noteikti gadījumi, kad Pašvaldība pēc
SIA “ZAAO” pieprasījuma vai savas iniciatīvas pārskata atkritumu apsaimniekošanas maksu, tajā
skaitā gadījumā, ja, salīdzinot ar Līguma noslēgšanas brīdi, procentuāli mainās valstī noteiktās
minimālās mēneša darba algas apmērs un minimālās stundas tarifa likme,

SIA “ZAAO” ieskatā ir iestājušies Līgumā norādītie priekšnoteikumi maksas pārskatīšanai,
jo 2022.gada 25.novembrī stāsies spēkā Grozījums Darba likumā (minētais grozījums 2022.gada
11.novembrī publicēts Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”), kas paredz,
ka minimālā darba alga normālā darba laika ietvaros no 2023.gada 1.janvāra nevar būt mazāka
par 620 euro (šobrīd – 500 euro). Minētā rezultātā, pēc SIA “ZAAO” ieskata, ir pamatota
nepieciešamība palielināt pakalpojuma maksas daļu, lai nodrošinātu SIA “ZAAO” saimnieciskajā
darbībā normatīvo aktu prasības attiecībā uz paredzēto minimālo darba algas apmēru, kā arī
spētu saglabāt konkurētspējīgu atalgojumu tiem darbiniekiem, kuriem nav noteikta minimālā
darba alga. Tādējādi SIA “ZAAO” lūdz palielināt maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu,
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, par 0,94
eiro par vienu kubikmetru sadzīves atkritumu (neieskaitot pievienotās vērtības nodokli
normatīvajos aktos noteiktajā apmērā), kas veidojas no šādiem komponentiem:

- 0,79 euro par vienu kubikmetru atkritumu: lai, sākot ar 2023.gada 1.janvāri, nodrošinātu



minimālo mēneša darba algas apmēru tiem SIA “ZAAO” darbiniekiem, kuriem ir noteikta minimālā
darba alga;

- 0,15 euro par vienu kubikmetru atkritumu: lai, sākot ar 2023.gada 1.janvāri, nodrošinātu
mēneša darba algas izmaiņas tiem SIA “ZAAO” darbiniekiem, kuriem nav noteikta minimālā
darba alga, bet, kuriem, ņemot vērā izmaiņas minimālā mēneša darba algā, procentuāli būtu
jāmaina atalgojums, tostarp klientu apkalpošanas daļas speciālistiem, loģistikas speciālistiem,
norēķinu grāmatvežiem u.c., tādējādi sekmējot SIA “ZAAO” mērķi, nodrošināt darba tirgū
konkurētspējīgu atalgojumu un motivētu attiecīgo nozaru speciālistus izvēlēties turpināt/uzsākt
darba tiesiskās attiecības ar SIA “ZAAO”,

atkritumu apsaimniekošanas maksas paaugstinājums ir saistāms arī ar faktu, ka vairāki
SIA “ZAAO” piesaistītie apakšuzņēmēji un sadarbības partneri/pakalpojuma sniedzēji ir lūguši
pārskatīt ar līgumu, kas noslēgti starp SIA “ZAAO” un attiecīgo pakalpojuma sniedzēju, noteiktās
pakalpojuma cenas, ņemot vērā gan paredzētās izmaiņas minimālās darba algas apmērā, gan
saistībā ar kopējo inflācijas pieaugumu dažādās tautsaimniecības nozarēs,

nepalielinot maksas par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas apmēru, turpmāka
atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma sniegšana var novest pie zaudējumu rašanās SIA
“ZAAO” kopumā, kas nav atbalstāma ne no publiskas personas kapitālsabiedrības pārvaldības
viedokļa, ne Atkritumu apsaimniekošanas likumā noteiktā atkritumu radītāja pienākuma segt
visas izmaksas, kas saistītas ar tā radīto atkritumu apsaimniekošanu, viedokļa raugoties,

pamatojoties uz Atkritumu apsaimniekošanas likuma 41.panta pirmās daļas 9.punktu,
saskaņā ar kuru tarifā par atkritumu apglabāšanu poligonos cita starpā iekļauj arī dabas resursu
nodokli normatīvajos aktos noteiktajā apmērā par atkritumu apglabāšanu, Dabas resursu nodokļa
likuma 3.pielikumu “Nodokļa likmes par atkritumu apglabāšanu”, kas noteic, ka no 2023.gada
1.janvāra likme par sadzīves atkritumu un ražošanas atkritumu, kas nav uzskatāmi par bīstamiem
atkritumiem, apglabāšanu poligonā būs 95,00 EUR par tonnu, Atkritumu apsaimniekošanas
likuma 39.panta 1.2 daļu, saskaņā ar kuru, ja līguma darbības laikā normatīvajos aktos noteiktajā
kārtībā ir apstiprināts cits tarifs par sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonā, atkritumu
apsaimniekotājs iekļauj apstiprināto tarifu atkritumu apsaimniekošanas maksā ar tarifa spēkā
stāšanās dienu,

ņemot vērā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2020.gada
17.decembra lēmumu Nr.177 (protokols Nr.55, 8.p) “Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību
“ZAAO” sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa piemērošanas kārtību”, ar ko ir
nolemts apstiprināt SIA “ZAAO” sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojumu tarifu, tajā skaitā
nosakot, ka, ņemot vērā dabas resursa nodokļa likmi saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu,
laikposmā no 2023.gada 1.janvāra līdz jauna tarifa spēkā stāšanās dienai SIA “ZAAO” sadzīves
atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifs ir 89,08 eiro par tonnu bez pievienotās vērtības
nodokļa, 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 būs 23,69 euro par m3, ko veidos:

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 –
12,11 euro apmērā par 1m3, ko apstiprina Pašvaldība;

2) Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas apstiprinātais tarifs par sadzīves
atkritumu apglabāšanu cieto sadzīves atkritumu poligonā “Daibe” – 11,58 euro apmērā par 1m3,
kas aprēķināts, tarifa apmēru attiecinot uz vienu kubikmetru, piemērojot koeficientu 0,130;

Pašvaldības dome, balsojot: PAR – 18 (Andrejs Gluhovs, Edgars Grandāns, Edvīns Straume,
Guna Ķibere, Guntars Štrombergs, Guntis Gladkins, Jānis Baiks, Jānis Dainis, Jānis Olmanis,
Jānis Upenieks, Kaspars Kļaviņš, Mareks Bērziņš, Marika Grūsle, Reinis Muižnieks, Ričards



Gailums, Toms Upners, Uldis Jansons, Vugars Ecmanis), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

1. apstiprināt SIA “ZAAO” iesniegto nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas
aprēķinu un noteikt, ka sākot ar 2023.gada 1.janvāri Valmieras novada administratīvajā
teritorijā 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 12,11 euro apmērā par 1 m3;

2. noteikt, ka kopējā maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Valmieras novada
administratīvajā teritorijā sākot ar 2023.gada 1.janvāri ir 23,69 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 – 12,11 euro
apmērā par 1 m3;

2.2. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas apstiprinātais tarifs par sadzīves
atkritumu apglabāšanu cieto sadzīves atkritumu poligonā “Daibe” – 11,58 euro apmērā par
1 m3, kura apmērs ir saistīts ar noteikto dabas resursu nodokļa likmi un tiek mainīts
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

3. atzīt par spēku zaudējušu Pašvaldības domes 2022.gada 26.maija lēmumu Nr.322 (protokols
Nr.11, 5.§) “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas noteikšanu Valmieras novada
administratīvajā teritorijā”;

4. lēmums stājas spēkā 2022.gada 24.novembrī.

Domes priekšsēdētājs (personiskais paraksts) Jānis Baiks


