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Par atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma Vaboles pagasta teritorijā nodošanu 
Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS  

DIENVIDLATGALES STARPPAŠVALDĪBU ORGANIZĀCIJA” 
______________________________________________________________________ 

 
Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu pašvaldības 

autonomā funkcija ir organizēt sadzīves atkritumu apsaimniekošanu. Šīs funkcijas izpildi 
reglamentē gan normatīvie akti par publisko iepirkumu, gan normatīvie akti par atkritumu 
apsaimniekošanu. 

Atkritumu apsaimniekošanas likuma 18.panta pirmā daļa noteic, ka pašvaldība 
publisko iepirkumu vai publisko un privāto partnerību regulējošos normatīvajos aktos 
noteiktajā kārtībā izvēlas atkritumu apsaimniekotāju, 18.panta sestā daļa – pašvaldība 
slēdz līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju pēc iepriekšējā līguma darbības termiņa 
beigām, 18.panta septītā daļa – līgumu pašvaldība un atkritumu apsaimniekotājs slēdz uz 
laiku, kas nav īsāks par trim gadiem un nav ilgāks par septiņiem, 18.panta vienpadsmitā 
daļa – Ministru kabinets nosaka pašvaldības un atkritumu apsaimniekotāja līguma būtiskos 
noteikumus. 

Publisko iepirkuma likuma 4.panta trešā daļa nosaka, ka šā likuma piemērošanas 
izņēmumus tādas personas sniegtajiem pakalpojumiem, kura atbilst visām šādām 
pazīmēm: 

1) tā atrodas tādā vairāku pasūtītāju kopīgā kontrolē, kas izpaužas kā tiesības 
ietekmēt kontrolētās personas darbības stratēģiskos mērķus un lēmumus; 

2) vairāk nekā 80 procentus no tās darbībām veido konkrētu uzdevumu izpilde 
kopīgi kontrolējošo pasūtītāju vai citu minēto pasūtītāju kontrolēto personu interesēs; 

3) tajā nav tiešas privātā kapitāla līdzdalības, izņemot tādu privātā kapitāla 
līdzdalības veidu, kas atbilstoši komerctiesības regulējošiem normatīvajiem aktiem un 
Līgumam par Eiropas Savienības darbību neietver tiesības ietekmēt un kontrolēt tās 
lēmumus un kam nav izšķirošas ietekmes uz to. 

Iepirkumu uzraudzības birojs kā valsts pārvaldes funkciju īstenotājs iepirkuma 
procedūru uzraudzībā norāda, ka Publisko iepirkumu likuma piemērošanas izņēmums ir 
interpretējams, ņemot vērā Eiropas Savienības tiesas judikatūru. 
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Eiropas Savienības tiesa lietā C-107/981 ir norādījusi, ka publisko iepirkumu 
regulējošie normatīvie akti varētu netikt piemēroti, ja līgums tiktu slēgts starp 
līgumslēdzēju iestādi (pasūtītāju) un juridisko personu, pār kuru šī līgumslēdzēja iestāde 
īsteno līdzīgu kontroli kā pār savām struktūrvienībām un kura izpilda būtiskāko daļu no 
savām darbībām kopā ar kontrolējošo iestādi vai iestādēm (t.s. iekšējo darījumu jeb in 

house attiecības) (http://iepirkumiem.lv/attachments/article/252/skaidrojums 

_in_house_02.06.2015.pdf, 1.lpp). 

Attiecībā uz nosacījumu par personas, ar kuru tiek slēgts līgums, atrašanos viena 
vai vairāku pasūtītāju pilnīgā kontrolē Eiropas Savienības tiesa spriedumā lietā C-458/032 
ir devusi plašāku skaidrojumu. Minētā sprieduma 65.punktā ir norādīts, ka šāda kontrole ir 
tad, ja līgumslēdzēja iestāde var ietekmēt kontrolētā subjekta lēmumus, un ir jāpastāv 
noteicošai ietekmei gan attiecībā uz tā stratēģiskajiem mērķiem, gan svarīgiem lēmumiem. 
Citiem vārdiem sakot, līgumslēdzējai iestādei ir jābūt iespējai veikt pār subjektu 
strukturālu un funkcionālu kontroli (sprieduma lietās C-182/11 un C-183/113 27.punkts) 

(http://iepirkumiem.lv/attachments/article/252/skaidrojums_in_house_02.06.2015.pdf, 

2.lpp). 

Augstākās tiesas Senāts Administratīvo lietu departaments 2010.gada 29.marta 
lēmumā lietā Nr.A42958509, SKA–340/2010, atsaucoties uz Eiropas Savienības tiesas 
atziņām (piemēram, 2008.gada 13.novembra spriedums lietā C-324/07 „Coditel 

Brabant SA pret Commune d’Uccle un Région de Bruxelles-Capitale”), norāda, ka valsts 
iestāde var veikt vispārējas nozīmes uzdevumus, liekot lietā arī pati savus administratīvos, 
tehniskos un citus līdzekļus, un ka tai nav pienākuma pieaicināt struktūras, kas darbojas 
ārpus tās dienestiem. Eiropas Savienības tiesa lietā vērtēja, kādos gadījumos pasūtītājs 
kontrolē pakalpojumu sniedzēju tāpat kā savus dienestus jeb, citiem vārdiem sakot, kādos 
gadījumos pakalpojumu sniedzējs atrodas pilnīgā pasūtītāja kontrolē. Tiesa atzina, ka 
kontrolei ir jābūt tādai, ar kuras palīdzību pasūtītājs var ietekmēt pakalpojumu sniedzēja 
lēmumus. Proti, ir jābūt noteicošas ietekmes iespējai gan attiecībā uz pakalpojumu 
sniedzēja stratēģiskajiem mērķiem, gan uz svarīgiem lēmumiem. Tiesas ieskatā apstāklis, 
ka pasūtītājam kopā ar citiem publisko tiesību subjektiem pieder visas pakalpojumu 
sniedzēja kapitāla daļas, liecina, ka pasūtītājs kontrolē pakalpojumu sniedzēju gluži tāpat 
kā savus dienestus. 

Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments 2015.gada 23.janvāra 
spriedumā lietā Nr.A42513407, SKA-17/2015 atzinis, ka Atkritumu apsaimniekošanas 
likuma un Publisko iepirkumu likuma normas paredz pašvaldībai tiesības izvēlēties 
atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma sniedzēju kādā no trim veidiem: iepirkuma 
procedūrā, publiskās un privātās partnerības procedūrā, nodrošināt pakalpojuma sniegšanu 
pašai ar saviem resursiem. Tādējādi nav tiesiska pamata ierobežot pašvaldības rīcības 
brīvību un likt tai obligāti izvēlēties pakalpojuma sniedzēju vienā no šiem veidiem. 

Konstatējot visus Publisko iepirkumu likuma 4.panta trešajā daļā noteiktos 
priekšnoteikumus, ir pamats noslēgt līgumu par atkritumu apsaimniekošanu, nepiemērojot 
publiskā iepirkuma procedūru. 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 3.panta pirmo daļu pašvaldība darbojas 
iedzīvotāju interesēs. 

2019.gada 30.septembrī beidzas 2016.gada 1.septembrī noslēgtā Līguma par 
tiesībām apsaimniekot juridisko un fizisko personu radītos sadzīves atkritumus Daugavpils 
novada Vaboles pagasta teritorijā darbības termiņš, kurš noslēgts ar Sabiedrību ar 
ierobežotu atbildību „EKO LATGALE”, reģistrācijas Nr.41503024980. 
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Daugavpils novada domes ieskatā būtu noslēdzams līgums par atkritumu 
apsaimniekošanu Daugavpils novada Vaboles pagasta teritorijā ar Sabiedrību ar ierobežotu 
atbildību „ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS DIENVIDLATGALES 
STARPPAŠVALDĪBU ORGANIZĀCIJA”. Lēmums tiek pamatots ar šādiem 
apsvērumiem: 

1. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS 
DIENVIDLATGALES STARPPAŠVALDĪBU ORGANIZĀCIJA” ir pašvaldību dibināta 
kapitālsabiedrība, kuras dalībnieces ir 9 (deviņas) pašvaldības. Sabiedrības dibināšanas 
mērķis ir atkritumu apsaimniekošanas sistēmas izveide Dienvidlatgales reģionā. 
Daugavpils novada dome ir viena no Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „ATKRITUMU 
APSAIMNIEKOŠANAS DIENVIDLATGALES STARPPAŠVALDĪBU 
ORGANIZĀCIJA” kapitāla daļu īpašniecēm, un tai pieder sabiedrības 83,00 (astoņdesmit 
trīs) kapitāla daļas, kas veido 15,09% (piecpadsmit komats deviņi procenti) no sabiedrības 
apmaksātā pamatkapitāla, un, ņemot vērā Eiropas Savienības tiesas sniegtās atziņas, 
Daugavpils novada domei ir tiesības un iespējas kopā ar citiem publisko tiesību 
subjektiem ietekmēt kontrolētās personas darbības stratēģiskos mērķus un lēmumus. 

2. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS 
DIENVIDLATGALES STARPPAŠVALDĪBU ORGANIZĀCIJA” 100% no ieņēmumiem 
gūst no sadzīves atkritumu apsaimniekošanas darbībām sadzīves atkritumu poligonā 
„Cinīši” to pašvaldību teritorijā, kuras ir tās dalībnieces. 

3. Sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS 
DIENVIDLATGALES STARPPAŠVALDĪBU ORGANIZĀCIJA” nav tiešas privātā 
kapitāla līdzdalības, tās dalībnieki ir atvasinātās publiskās personas. 
 

Saskaņā ar Daugavpils novada domes 2015.gada 29.decembra lēmumu Nr.1191 
„Par Daugavpils novada domes dalības vērtējumu kapitālsabiedrībās” tika apstiprināta 
Daugavpils novada pašvaldības līdzdalības saglabāšana Sabiedrībā ar ierobežotu atbildību 
„ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS DIENVIDLATGALES STARPPAŠVALDĪBU 
ORGANIZĀCIJA”, norādot, ka: 

- kapitālsabiedrība nodrošina pašvaldības spēju izpildīt būtiskus uzdevumus, kas 
izriet no tās autonomajām funkcijām, sasniedz daļu no novada attīstības mērķiem un veido 
pozitīvu novada un pašvaldības tēlu;  

- kapitālsabiedrība nodrošina pašvaldības funkcijas, kuru finansēšanas avots ir 
maksa par pakalpojumiem;  

- kapitālsabiedrība nodrošina pakalpojumus, kas citādā veidā pašvaldībai nav 
pieejami;  

- kapitālsabiedrība realizē labāko veidu pašvaldības resursu efektīvai 
apsaimniekošanai, gūstot par to labumu novada iedzīvotājiem;  

- kapitālsabiedrība optimāli izmanto kapitālsabiedrību materiāli tehnisko bāzi un 
kvalificētus speciālistus;  

- komercdarbība ir efektīvākais veids pašvaldības attīstības mērķu sasniegšanai 
kapitālsabiedrību darbības jomās, vienlaicīgi, neierobežojot iespējas attīstīt citu 
komercuzņēmumu pakalpojumus.  

Daugavpils novada domes lēmumā tika secināts, ka Daugavpils novada pašvaldības 
darbība, saglabājot līdzdalību Sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „ATKRITUMU 
APSAIMNIEKOŠANAS DIENVIDLATGALES STARPPAŠVALDĪBU 
ORGANIZĀCIJA”, atbilst Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta nosacījumiem par 
publiskas personas tiesībām veikt komercdarbību sabiedrības interesēs, nekropļojot 
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konkurenci, pašvaldības autonomo funkciju, definēto attīstības mērķu un 
sociālekonomiskās attīstības prioritāšu īstenošanai, izmantojot kapitālsabiedrības aktīvus. 

Ministru kabineta 2013.gada 26.februāra sēdē (protokols Nr.11, pieejams 
http://likumi.lv/doc.php?id=255121) tika apstiprināts Atkritumu apsaimniekošanas valsts 
plāns 2013.-2020.gadam, kurā tika noteikts, ka katra pašvaldība pati pieņem lēmumu par 
to, vai atkritumu apsaimniekošana tās teritorijā ir stratēģiski svarīga nozare. 

Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta pirmo daļu, kas bija spēkā 
līdz 2016.gada 1.janvārim, kad tika apstiprināts Atkritumu apsaimniekošanas valsts plāns 
2013.-2020.gadam, publiska persona komercdarbību varēja veikt: 

1) ja tirgus nav spējīgs nodrošināt sabiedrības interešu īstenošanu attiecīgajā jomā; 
2) nozarē, kurā pastāv dabiskais monopols, tādējādi nodrošinot sabiedrībai attiecīgā 

pakalpojuma pieejamību; 
3) stratēģiski svarīgā nozarē; 
4) jaunā nozarē; 
5) nozarē, kuras infrastruktūras attīstībai nepieciešami lieli kapitālieguldījumi; 
6) nozarē, kurā atbilstoši sabiedrības interesēm nepieciešams nodrošināt augstāku 

kvalitātes standartu. 
Ievērojot Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta vēsturisko un aktuālo redakciju, 

kā arī Ministru kabineta 2013.gada 26.februāra sēdes protokolā (protokola Nr.11 
35.paragrāfs) noteikto, secināms, ka pašvaldība atbilst šobrīd spēkā esošajam Valsts 
pārvaldes iekārtas likuma 88.panta regulējumam un ir tiesīga pati pieņemt lēmumu, 
nosakot atkritumu apsaimniekošanas nozarē sniegtos pakalpojumus, kuri ir stratēģiski 
svarīgi pašvaldības administratīvās teritorijas attīstībai, izvērtējot nozares, kurās 
pakalpojumi tiek sniegti, tās stratēģisko nozīmīgumu. 

Zinātnē (skat.http://www.diena.lv/arhivs/svarigako-nozaru-meklejumos-13515602) 
ir atzīta tēze, ka, lai sauktos par „stratēģisku”, nozarei ir jārada sociāli labumi sabiedrībai, 
nevis tikai jādemonstrē pievienotās vērtības lielums. Stratēģiskas nozares ir „labas” 
nozares tautai. Proti, tādas, kas veicina nodarbinātību, nerada draudus vides kvalitātei un 
uzlabo infrastruktūru valstī, piemēram, ceļus, interneta pieejamību. 

Atkritumu apsaimniekošana ir uzskatāma par nozari, kas atbilst šiem kritērijiem. 
Līdz ar to, atkritumu apsaimniekošanas nozarē sniegtie pakalpojumi atbilstoši Valsts 
pārvaldes iekārtas likuma 88.panta pirmās daļas 2.punktam, ir atzīstami par stratēģiski 
svarīgiem pašvaldības administratīvās teritorijas attīstībai, jo kvalitatīvi ieviesta atkritumu 
apsaimniekošanas sistēma ne tikai nodrošina iedzīvotāju vajadzību īstenošanu, bet sekmē 
apkārtējā vides stāvokļa saglabāšanu vai uzlabošanu. 

Vienlaikus, nosakot, ka atkritumu apsaimniekošanas nozarē sniegtie pakalpojumi ir 
atzīstami par stratēģiski svarīgiem pašvaldības administratīvās teritorijas attīstībai, 
pašvaldība nākotnē saglabā tiesības organizēt sadzīves atkritumu apsaimniekošanu 
normatīvajos aktos noteiktajā formā – slēdzot līgumu Publisko iepirkumu likuma 4.panta 
trešās daļas kārtībā, piemērojot publiskā iepirkuma vai publiskās un privātās partnerības 
procedūru sadzīves atkritumu apsaimniekotāja izvēlei. No minētā izriet, ka atkritumu 
apsaimniekošanas nozarē sniegto pakalpojumu definēšana par stratēģiski svarīgiem 
pašvaldības administratīvās teritorijas attīstībai pati par sevi nerada šķēršļus konkurences 
veicināšanai šajā nozarē. 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS 
DIENVIDLATGALES  STARPPAŠVALDĪBU  ORGANIZĀCIJA” 2019.gada 
19.augusta vēstulē Nr.5.1./415 “Par CSA apsaimniekošanu” ir apliecinājusi 
gatavību veikt atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu un uzglabāšanu Daugavpils 
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novada Vaboles pagastā par 12,58 euro (bez pievienotās vērtības nodokļa) par 1 m3. 
Attiecībā uz maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu jāņem vērā, ka 

gadījumā, ja jaunā līguma darbības laikā netiks palielinātas ar pakalpojumu sniegšanu 
saistīto nodokļu likmes, piemēram, dabas resursu nodoklis, sabiedrisko pakalpojumu 
regulatora apstiprinātais tarifs par sadzīves atkritumu apglabāšanu vai būtiski nepieaugs 
degvielas izmaksas, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „ATKRITUMU 
APSAIMNIEKOŠANAS DIENVIDLATGALES STARPPAŠVALDĪBU 
ORGANIZĀCIJA” neplāno maksas par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu 
palielināšanas nepieciešamību, tādā veidā nodrošinot pamatotu balansu starp pakalpojuma 
kvalitāti (t.sk. pieejamību) un maksas par pakalpojumu sniegšanas apmēru. Vienlaicīgi 
jāatzīmē, ka lēmumu par maksas par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu saskaņā ar 
Atkritumu apsaimniekošanas likuma 39.panta pirmo daļu pieņem tieši pašvaldība, kas 
nozīmē, ka pat gadījumā, ja Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „ATKRITUMU 
APSAIMNIEKOŠANAS DIENVIDLATGALES STARPPAŠVALDĪBU 
ORGANIZĀCIJA” vēlēsies piemērot palielinātu maksu par tās pakalpojumiem, to būs 
iespējams īstenot tikai, pamatojoties uz Daugavpils novada domes lēmumu. 
 

No iepriekš aprakstītā izriet, ka, piešķirot sadzīves atkritumu apsaimniekošanas 
pakalpojumu sniegšanas tiesības Daugavpils novada Vaboles pagasta teritorijā Sabiedrībai 
ar ierobežotu atbildību „ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS DIENVIDLATGALES 
STARPPAŠVALDĪBU ORGANIZĀCIJA”, pašvaldība visefektīvāk var nodrošināt tās 
autonomās funkcijas izpildi, tādēļ pašvaldība neuzskata par lietderīgu piemērot iepirkuma 
vai publiskās un privātās partnerības procedūru sadzīves atkritumu apsaimniekotāja izvēlei 
minētajā teritorijā. 
 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 3.panta pirmo daļu, 15.panta pirmās 
daļas 1.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punkta e) apakšpunktu, Atkritumu 
apsaimniekošanas likuma 8.panta pirmās daļas 1.punktu, 18.panta pirmo daļu, 18.panta 
sesto daļu, 18.panta septīto daļu, 39.panta pirmo daļu, 39.panta otro daļu, Valsts pārvaldes 
iekārtas likuma 88.panta pirmās daļas 2.punktu, Publisko iepirkumu likuma 4.panta trešo 
daļu, Ministru kabineta 2013.gada 26.februāra sēdes protokolu (protokola Nr.11 
35.paragrāfs), Daugavpils novada domes 2011.gada 12.maija saistošo noteikumu Nr.12 
„Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Daugavpils novada administratīvajā teritorijā” 
47.punktu, Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS 
DIENVIDLATGALES STARPPAŠVALDĪBU ORGANIZĀCIJA” 2019.gada 19.augusta 
vēstulē Nr.5.1./415 “Par CSA apsaimniekošanu” norādīto, Daugavpils novada dome, 
balsojot ar 12 balsīm par (Jānis Belkovskis, Andrejs Bruns, Viktors Kalāns, Jānis Kudiņš, 
Juris Livčāns, Visvaldis Ločs, Aleksejs Mackevičs, Guntars Melnis, Aivars Rasčevskis, 
Aleksandrs Sibircevs, Ilmārs Skuķis, Regīna Tamane), pret – nav, atturas – nav, nolemj: 

  
1. Noteikt, ka atkritumu apsaimniekošanas nozarē sniegtie pakalpojumi (t.sk. 

sadzīves atkritumu savākšana) ir stratēģiski svarīgi Daugavpils novada pašvaldības 
administratīvās teritorijas attīstībai. 

 

2. Noslēgt līgumu par atkritumu apsaimniekošanu Daugavpils novada Vaboles 
pagasta teritorijā ar Sabiedrību ar ierobežotu atbildību „ATKRITUMU 
APSAIMNIEKOŠANAS DIENVIDLATGALES STARPPAŠVALDĪBU 
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ORGANIZĀCIJA”, reģistrācijas Nr.41503029988, nosakot līguma spēkā stāšanās brīdi – 
2019.gada 1.oktobris un darbības termiņu – 3 (trīs) gadi no līguma spēkā stāšanās brīža. 

 

3. Apstiprināt Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „ATKRITUMU 
APSAIMNIEKOŠANAS DIENVIDLATGALES STARPPAŠVALDĪBU 
ORGANIZĀCIJA”, reģistrācijas Nr.41503029988, iesniegto sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanas maksas aprēķinu, un noteikt maksu par Daugavpils novada Vaboles 
pagasta teritorijā radīto sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu un 
uzglabāšanu šādā apmērā: 

3.1. sākot ar 2019.gada 1.oktobri 12,58 euro par 1 m3 atkritumu bez pievienotās 
vērtības nodokļa; 

3.2. maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu var tikt pārskatīta Daugavpils 
novada domes sēdē saskaņā ar apsaimniekotāja pamatoto iesniegumu vai pēc pašvaldības 
iniciatīvas. 

 

4. Noteikt Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „ATKRITUMU 
APSAIMNIEKOŠANAS DIENVIDLATGALES STARPPAŠVALDĪBU 
ORGANIZĀCIJA”, reģistrācijas Nr.41503029988, pienākumu pirms atkritumu 
apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšanas Daugavpils novada Vaboles pagasta teritorijā 
uzsākšanas, saskaņot ar Daugavpils novada pašvaldību līguma projektu, kāds tiks slēgts 
starp Sabiedrību ar ierobežotu atbildību „ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS 
DIENVIDLATGALES STARPPAŠVALDĪBU ORGANIZĀCIJA”, reģistrācijas 
Nr.41503029988, un atkritumu radītājiem. 

 

5. Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS 
DIENVIDLATGALES STARPPAŠVALDĪBU ORGANIZĀCIJA”, reģistrācijas 
Nr.41503029988, nodrošināt sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma 
sniegšanas nepārtrauktību, veicot darbības pakalpojuma sniegšanas pārņemšanai no 
iepriekšējā pakalpojuma sniedzēja Sabiedrības ar ierobežotu atbildību  „EKO 
LATGALE”, savlaicīgi brīdinot visus atkritumu radītājus. 

 

6. Atzīt par spēku zaudējušiem šādus Daugavpils novada domes lēmumus: 
6.1. 2016.gada 25.augusta lēmumu Nr.742 „Par sadzīves atkritumu savākšanas 

tarifa apstiprināšanu Daugavpils novada Vaboles pagasta teritorijā”; 
6.2. 2017.gada 9.februāra lēmumu Nr.123 “Par grozījumu Daugavpils novada 

domes 2016.gada 25.augusta lēmumā Nr.742 „Par sadzīves atkritumu savākšanas tarifa 
apstiprināšanu Daugavpils novada Vaboles pagasta teritorijā””. 

 
7. Kontroli par šī lēmuma izpildi veikt Daugavpils novada pašvaldības 

izpildirektora vietniekam Aleksandram Aizbaltam. 
 
 
Daugavpils novada domes  
priekšsēdētāja 1.vietnieks       A.Rasčevskis  
  
 

 


