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S A I S T O Š I E   N O T E I K U M I 

Valkā 
 

2015.gada 24.septembrī          Nr.16 
 

APSTIPRINĀTI 
ar Valkas novada domes 

2015.gada 24.septembra sēdes lēmumu 
(protokols Nr.13,17.§) 

 
Grozījumi Valkas novada domes 2014.gada 27.marta saistošajos noteikumos Nr.13 

„Atkritumu apsaimniekošanas noteikumi”  
 

Izdoti saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas  
likuma 8.panta pirmās daļas 3.punktu 

 
Izdarīt Valkas novada domes 2014.gada 27.marta saistošajos noteikumos Nr.13 Atkritumu 

apsaimniekošanas noteikumi” šādus grozījumus:  
1. Svītrot noteikumu 20.punktu.  
2. Noteikumu 21.4.1.punktu izteikt šādā redakcijā: 

„21.4.1. individuālās dzīvojamās mājas – 6 reizes gadā (atkarībā no pārtraukumiem īpašuma 
izmantošanā atkritumu radītājs var vienoties ar atkritumu apsaimniekotāju par mazāku reižu skaitu); 

3. Papildināt noteikumus ar 31.11.punktu šādā redakcijā: 
„31.11. ne retāk kā vienu reizi gadā līdz nākošā gada 1.aprīlim iesniegt pašvaldībā informāciju par 
iepriekšējā gadā konstatēto savākto sadzīves atkritumu svara un tilpuma attiecību, kā arī proporciju starp 
apglabāšanai nodoto un faktiski apglabāto sadzīves atkritumu apjomu. Ja gadā, par kuru tiek sniegta 
minētā informācija, ir mainījusies svara un tilpuma attiecība vai attiecība starp apglabāšanai nodoto un 
faktiski apglabāto atkritumu apjomu attiecībā pret iepriekšējā atkritumu apsaimniekotāja iesniegtajā 
maksas aprēķinā norādīto par vairāk kā 10%, apsaimniekotāja sniegtajai informācijai pievienojams 
precizēts maksas par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu aprēķins.” 

4. Papildināt noteikumus ar X. sadaļu šādā redakcijā: 
„X. Maksa par atkritumu apsaimniekošanu  

„391.Maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu veido: 
391.1. maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, uzglabāšanu, dalītās 

atkritumu savākšanas, šķirošanas un pārkraušanas infrastruktūras objektu izveidi un uzturēšanu atbilstoši 
līgumam, ko noslēgusi pašvaldība un atkritumu apsaimniekotājs, kā arī izmaksas to sabiedrības izglītības 
pasākumu finansēšanai, kuri vērsti uz Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas reģiona atkritumu 
radītāju izglītošanu atkritumu apsaimniekošanas jomā tiktāl, ciktāl šīs izmaksas nav ietvertas tarifā par 
sadzīves atkritumu apglabāšanu poligonā "Daibe"; 

391.2. sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprinātais tarifs par sadzīves atkritumu apglabāšanu 
atkritumu poligonā "Daibe", ņemot vērā atkritumu apsaimniekotāja saskaņā ar 31.11.punktu pašvaldībai 
sniegto informāciju un aprēķinu; 

391.3. dabas resursu nodoklis par atkritumu apglabāšanu normatīvajos aktos noteiktajā apmērā, 
ņemot vērā atkritumu apsaimniekotāja saskaņā ar 31.11.punktu pašvaldībai sniegto informāciju un 
aprēķinu. 
392. Maksājumus par atkritumu apsaimniekošanu pakalpojumu saņēmēji maksā atkritumu 
apsaimniekotājam atbilstoši starp pusēm noslēgtajam līgumam par atkritumu savākšanu un izvešanu.” 

5. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Valkas novada domes mājas 
lapā. 

 
Valkas novada domes priekšsēdētājs           (personiskais paraksts)                    V.A.Krauklis 



Pielikums 
 pie Valkas novada domes 

2015.gada 24.septembra 
saistošiem noteikumiem Nr.16 

 
Valkas novada domes 2015.gada 24.septembra saistošo noteikumu  Nr.16 

„Grozījumi Valkas novada domes 2014.gada 27.marta saistošajos noteikumos Nr.13  
„Atkritumu apsaimniekošanas noteikumi”” 

paskaidrojuma raksts 
 

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija 
1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums 

Papildināti atkritumu apsaimniekotāja pienākumi pret pašvaldību, kā arī noteikta 
kārtība, kādā tiek aprēķināta un maksāta maksa par atkritumu apsaimniekošanu.  

2. Īss projekta satura izklāsts Precizēts minimālais atkritumu izvešanas biežums individuālajām dzīvojamajām 
mājām – 6 reizes gadā. 
Atkritumu apsaimniekotāja pienākumi papildināti ar jaunu normu -  
ne retāk kā vienu reizi gadā līdz nākošā gada 1.aprīlim iesniegt pašvaldībā 
informāciju par iepriekšējā gadā konstatēto savākto sadzīves atkritumu svara un 
tilpuma attiecību, jo pašvaldībai iesniedzamie dati ir atkarīgi no atkritumu 
apsaimniekotāja gada pārskatā ietvertās informācijas. Saskaņā ar Gada pārskatu 
likuma 66.panta pirmo daļu pēdējais termiņš gada pārskata apstiprināšanai ir 
nākamā gada 30.aprīlis. Līdz ar to revidētajiem finanšu datiem komersanta rīcībā 
jābūt vismaz vienu mēnesi pirms gada pārskata apripināšanas, t.i., līdz 
31.martam.  

Ja gadā, par kuru tiek sniegta minētā informācija, ir mainījusies svara un 
tilpuma attiecība vai attiecība starp apglabāšanai nodoto un faktiski apglabāto 
atkritumu apjomu attiecībā pret iepriekšējā atkritumu apsaimniekotāja iesniegtajā 
maksas aprēķinā norādīto par vairāk kā 10%, apsaimniekotāja sniegtajai 
informācijai pievienojams precizēts maksas par sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanu aprēķins. 10% slieksnis precizētas maksas par sadzīves 
atkritumu apsaimniekošanu aprēķina iesniegšanai noteikts pēc analoģijas ar 
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2011.gada 9.marta lēmuma 
Nr.1/1 “Sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa aprēķināšanas 
metodika” 19.punktā ietverto kārtību atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa 
pārskatīšanai.  

Uzskaitīti atkritumu apsaimniekošanas maksas komponenti:  
- maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, 
uzglabāšanu, dalītās atkritumu savākšanas, šķirošanas un pārkraušanas 
infrastruktūras objektu izveidi un uzturēšanu atbilstoši līgumam, ko noslēgusi 
pašvaldība un atkritumu apsaimniekotājs, kā arī izmaksas to sabiedrības izglītības 
pasākumu finansēšanai, kuri vērsti uz Ziemeļvidzemes atkritumu 
apsaimniekošanas reģiona atkritumu radītāju izglītošanu atkritumu 
apsaimniekošanas jomā tiktāl, ciktāl šīs izmaksas nav ietvertas tarifā par sadzīves 
atkritumu apglabāšanu poligonā "Daibe" (atruna, lai novērstu izglītošanas 
izmaksu dublēšanos un nodalītu izmaksas, kuras gulstas uz komersantu, no 
izmaksām, kuras ietvertas tarifā); 
- sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprinātais tarifs; 
- dabas resursu nodoklis par atkritumu apglabāšanu normatīvajos aktos noteiktajā 
apmērā.   
Maksājumus par atkritumu apsaimniekošanu pakalpojumu saņēmēji maksā 
atkritumu apsaimniekotājam atbilstoši starp pusēm noslēgtajam līgumam. 

3. Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz pašvaldības budžetu 

Neietekmēs pašvaldības budžetu. 
 

4. Informācija par plānoto  projekta 
ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā 

Netiek plānota būtiska ietekme uz uzņēmējdarbības vidi. 
 

5. Informācija par administratīvajām 
procedūrām 

Administratīvās procedūras bez būtiskām izmaiņām.  

6. Informācija par konsultācijām ar 
privātpersonām 

Saistošo noteikumu izstrādes gaitā nav notikušas konsultācijas ar 
privātpersonām. 

 
 
Valkas novada domes priekšsēdētājs            (personiskais paraksts)                                      V.A.Krauklis 
 


