
  

PAZIŅOJUMS 

  

Ķekavas novada pašvaldība, kura pēc administratīvi teritoriālās reformas ir Baldones pilsētas ar 

lauku teritoriju pašvaldības funkciju pārņēmēja, lai nodrošinātu iedzīvotājus ar atkritumu 

apsaimniekošanas pakalpojumu, ievērojot spēkā esošajos normatīvajos aktos noteikto, ir uzsākusi 

atkritumu apsaimniekošanas sistēmas sakārtošanu novada teritorijā kopumā. 

Lai nodrošinātu minētā izpildi, pašvaldība 2023.gadā slēgs līgumu ar Publisko iepirkumu likumā 

noteiktā kārtībā izvēlētu atkritumu apsaimniekotāju, kurš Atkritumu apsaimniekošanas likumā 

noteiktā kārtībā pārņems Ogres SIA “Marss” saistības ar Baldones pilsētas un pagasta iedzīvotājiem. 

Saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 18.panta astoto daļu, pašvaldība informē atkritumu 

radītājus, arī šā panta devītajā daļā minētās personas, tās administratīvajā teritorijā par savas 

teritorijas dalījumu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas zonās un par sadzīves atkritumu 

apsaimniekotāju, ar kuru šī pašvaldība noslēgusi līgumu par sadzīves atkritumu savākšanu, 

pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu un uzglabāšanu attiecīgajā sadzīves atkritumu 

apsaimniekošanas zonā, viena mēneša laikā no šā līguma noslēgšanas dienas. Līgumi par sadzīves 

atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu un uzglabāšanu, kurus noslēdzis sadzīves 

atkritumu radītājs vai valdītājs un sadzīves atkritumu apsaimniekotājs, kas nav noslēdzis līgumu ar 

pašvaldību, zaudē spēku triju mēnešu laikā no dienas, kad pašvaldība ir noslēgusi līgumu ar sadzīves 

atkritumu apsaimniekotāju par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu 

un uzglabāšanu savā administratīvajā teritorijā. 

Lai operatīvi sakārtotu pakalpojuma pārņemšanu, lūdzam Baldones pilsētas un pagasta iedzīvotājus 

sekot līdz pašvaldības informatīvajā izdevumā “Ķekavas novads”, kā arī oficiālajos sociālajos tīklos 

publicētajai informācijai, lai precīzi būtu informēti ar kuru datumu Baldones pilsētas un pagasta 

iedzīvotājiem atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu uzsāks sniegt jauns sadzīves atkritumu 

apsaimniekotājs. 

Vienlaikus, lai samazinātu savas izmaksas par atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumiem, 

pašvaldība aicina Baldones pilsētas un pagasta iedzīvotājus izmantot visas šobrīd pieejamās 

atkritumu šķirošanas iespējas, kuras nodrošina atkritumu apsaimniekotājs - savos mājokļos, savas 

daudzdzīvokļu mājas konteineru laukumā, tuvākajā šķirošanas punktā vai šķirošanas laukumā. 

  

Papildus jautājumu gadījumā, pašvaldības kontaktinformācija: 

Īpašumu pārvaldes vadītāja vietniece Tatjana Tihoņenko – e-pasta adrese 

tatjana.tihonenko@kekava.lv, tel.27589029 

Īpašumu pārvaldes galvenā vides pārvaldniece Sigita Varika – e-pasta adrese 

sigita.varika@kekava.lv, tel.26417724 
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