IZRAKSTS

Cesvaines novada dome
Reģistrācijas numurs 90000054727
Pils iela 1A, Cesvaine, Cesvaines novads, LV- 4871
Tālruņa numurs + 371 64852715, tālruņa/faksa numurs + 371 64852099,
elektroniskā pasta adrese dome@cesvaine.lv

17.06.2011.
[..]

DOMES SĒDES PROTOKOLS
Cesvainē

N.9

4#
Par atkritumu tarifa apstiprināšanu

Informē domes priekšsēdētājs Vilnis Špats par domes 2011.gada
7.jūnija Finanšu komitejas Nr.8 lēmuma projektu.
Sakarā ar dabas resursu nodokļa palielinājumu noglabājamiem
atkritumiem poligonā „Kaudzītes”, Litenes pagastā, Gulbenes novadā, SIA
„ALBA” lūdz ar 2011.gada 1.jūniju mainīt sadzīves atkritumu konteineru
izvešana cenas Cesvaines novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.
Dome un SIA „ALBA” 2010.gada 5.maijā noslēgusi iepirkuma līgumu
par atkritumu apsaimniekošanu Cesvaines novadā. Iepirkuma procedūrā SIA
”ALBA” piedāvātā cena par atkritumu apsaimniekošanu ir Ls 12,56 par m 3, tai
skaitā PVN, cenu veido maksa par atkritumu savākšanu, pārvadāšanu,
pārkraušanu, uzglabāšanu Ls 5,42 Ls par m 3 bez PVN , sabiedrisko
pakalpojumu regulatora apstiprinātais tarifs par atkritumu apglabāšanu
poligonā Ls 4,96 par m3 bez PVN, kurā iekļauts dabas resursu nodoklis Ls
0,75 par tonnu). Pašreizējais dabas resursu nodoklis ir Ls 5,00 par tonnu, no
kura Ls 0,75 par tonnu jau ir iekļauts iepriekšējā tarifā. Ņemot vērā
normatīvajos aktos noteikto dabas resursu nodokļa palielinājumu
noglabājamiem atkritumiem poligonos, tai skaitā, poligonā „Kaudzītes”,
Litenes pagastā, Gulbenes novadā, jāpalielina maksa par atkritumu
apsaimniekošanu par Ls 1,06.
Pamatojoties uz Cesvaines novada domes 2011.gada 23.maija
saistošo noteikumu Nr.10 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu
Cesvaines novadā” 20.punktu, Atkritumu apsaimniekošanas likuma 39.panta
pirmo daļu, ņemot vērā noslēgtajā domes iepirkuma līgumā par atkritumu
apsaimniekošanu Cesvaines novadā nolīgto maksu par sadzīves atkritumu
apsaimniekošanu un sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprināto tarifu
par atkritumu apglabāšanu poligonā, kā arī dabas resursu nodokļa
palielinājumu par atkritumu apglabāšanu poligonā, atklāti balsojot ar 9 balsīm
par – Vilnis Špats, Didzis Baunis, Vēsma Nora, Iveta Raimo, Baiba Putniņa,

Skaidrīte Aveniņa, Inguna Luce, Jānis Vanags, Selga Leimane, pretī – nav,
atturas 1 - Roberts Driķis, Cesvaines novada dome nolemj:
4.1. Noteikt maksu Ls 11,44 par m 3 sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, ko
veido maksa par atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu,
uzglabāšanu Ls 5,42 par m3, atkritumu apglabāšanas tarifs poligonā Ls 4,96
par m3, dabas resursu nodoklis Ls 1,06 par m3, kopā Ls 13,96 par m3, tai
skaitā PVN Ls 2,52, Cesvaines novadā ar 2011.gada 1.jūliju.
4.2. Domes lēmums par sadzīves atkritumu maksu publicējams domes
laikrakstā “Cesvaines Ziņas”, pašvaldības mājaslapā, izliekams domes ēkā
informācijas stendā, par to informējami daudzdzīvokļu māju apsaimniekotāji
un atkritumu apsaimniekotājs.
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Protokols parakstīts 2011.gada 21.jūnijā.
Sēdes vadītājs
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