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Sagatavots 09.04.2021. 

 

Kopsavilkums par pašvaldības SIA “Ventspils labiekārtošanas kombināts”  

sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifu projektu 

 

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk – Regulators) 2021.gada 29.martā 

saņēmusi šādu pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Ventspils labiekārtošanas 

kombināts” (turpmāk –  komersants) sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifu projektu 

(turpmāk  –  tarifu projekts): 

 

 

Spēkā esošais 

tarifs, EUR/t 

(17.12.20. tarifa 

piemērošanas 

kārtības lēmums ) 

Tarifu projekts, 

EUR/t 

Tarifu projekta 

izmaiņa, 

salīdzinot ar 

spēkā esošo 

tarifu; % 

Sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma komponente 42,34 54,59 29 

DRN* par apglabāto sadzīves atkritumu daudzumu  

pie DRN  likmes 65 EUR/t saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu 0,77 0,58 -25 

pie DRN  likmes 80 EUR/t saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu 0,94 0,71 -25 

pie DRN  likmes 95 EUR/t saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu 1,12 0,85 -25 

Sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifs ar DRN  

pie DRN  likmes 65 EUR/t saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu 43,11 55,17 28 

pie DRN  likmes 80 EUR/t saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu 43,28 55,30 28 

pie DRN  likmes 95 EUR/t saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu 43,46 55,44 28 

*DRN - Dabas resursu nodoklis par atkritumu apglabāšanu 

 

Komersants sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojumu sniedz sadzīves atkritumu 

poligonā “Pentuļi”, kur tiek nogādāti nešķiroti sadzīves atkritumi no Ventspils atkritumu 

apsaimniekošanas reģiona (turpmāk – Ventspils AAR) pašvaldībām, t.sk. Ventspils pilsētas un 

Ventspils, Alsungas un Kuldīgas novadiem.  

Pašlaik SIA “Ventspils labiekārtošanas kombināts” piemēro Regulatora 2018.gada 19.aprīlī 

apstiprinātā tarifa 2020.gada 17.decembrī noteiktu tarifa piemērošanas kārtību, nešķirotiem 

sadzīves atkritumiem piemērojot tarifu ar DRN (bez PVN) – 43,11 EUR/t (pie DRN likmes 

65 EUR/t). 

Tarifu projekta izstrādes iemesls ir izmaksu pieaugums par 28%, salīdzinot ar spēkā esošo 

tarifu. Izmaksas pieaugušas galvenokārt saistībā ar izmaiņām poligona atkritumu apsaimniekošanas 

tehnoloģiskajos procesos, komersantam iegādājoties atkritumu šķirošanas centru ar 

tehnoloģiskajām iekārtām, aprīkojumu un datortehniku 1,4 milj. EUR (bez PVN) apmērā.  

Līdz šķirošanas centra iegādei komersants nešķirotu sadzīves atkritumu priekšapstrādes 

procesā radušos blakusproduktu nodeva tālākai reģenerācijai, par katru tālākai pārstrādei nodoto 

tonnu maksājot ārpakalpojuma sniedzējam SIA “Vereco” par blakusprodukta šķirošanu, kā rezultātā 

var iegūt tālākai reģenerācijai derīgus materiālus, tādējādi nodrošinot, ka blakusprodukts nav 

jāapglabā atkritumu krātuvē, maksājot DRN par apglabāšanu. Bet ņemot vērā, ka ārpakalpojuma 

sniegšanas vietas specifikas un izmantojamās infrastruktūras piederības dēļ, nepastāvēja 

konkurence, kas varētu ietekmēt ārpakalpojuma cenu, komersants pieņēma lēmumu iegādāties 

minētās iekārtas, tādējādi pašam nodrošinot pilnu sadzīves atkritumu sagatavošanas apglabāšanai 

tehnoloģisko procesu.  

Iegādātajā šķirošanas centrā ir uzsākta no atkritumiem iegūta kurināmā (NAIK) ražošana, 

kā rezultātā mainījušās atkritumu plūsmas poligonā, kā arī būtiski pieaugušas pamatlīdzekļu 

nolietojuma, personāla, NAIK sagatavošanas un nodošanas u.c. izmaksas saistībā ar regulētā 

pakalpojuma sniegšanu. 
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Uz atkritumu poligonu “Pentuļi” gadā tiek nogādāts 24,7 tūkst. tonnu atkritumu (tai skaitā 

17 tūkst. tonnu nešķirotu sadzīves atkritumu) no Ventspils AAR, kas aptver 4,5 tūkst.km2 un 

~68 tūkst. iedzīvotāju.  

Tarifu projekts (detalizēts aprēķins redzams 1.tabulā) sagatavots, ņemot vērā spēkā esošos 

līgumus, 2020.gada faktiskās un 2021.gadā plānotās izmaksas un apsaimniekoto atkritumu apjomus. 

 

1.tabula  

SIA “Ventspils labiekārtošanas kombināts” tarifu projekta (TP) aprēķins, salīdzinot ar spēkā esošo tarifu 

un 2020.gada faktisko regulējamās saimnieciskās darbības rezultātu, EUR 

 

Nr.    Posteņi Apz. 

spēkā 

esošais 

tarifs  

2020.gada 

fakts 

TP 

aprēķins** 

TP 

aprēķins 

salīdzinot 

ar spēkā 

esošo 

tarifu 

TP 

aprēķins 

salīdzinot 

ar 

fakts'20 

EUR EUR EUR % % 

1. 
Pamatlīdzekļu nolietojums un nemateriālo ieguldījumu 

vērtības norakstījums 
Inol 16 310 95 921 85 312 423 -11 

2. Personāla izmaksas Ipers 122 451 230 513 313 738 156 36 

3. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas Isaimn 392 616 254 262 349 768 -11 38 

3.1.  

Ekspluatācijas, remontu un uzturēšanas izmaksas 

transportlīdzekļiem, iekārtām, mehānismiem un būvēm, kā 

arī izmaksas materiāliem sadzīves atkritumu apglabāšanas 

pakalpojuma nodrošināšanai (t.sk. noma), kas ietver: 

  351 233 202 385 281 473 -20 39 

3.1.1. Izmaksas sadzīves atkritumu sagatavošanai apglabāšanai    335 405 190 859 268 537 -20 41 

3.1.1.1 atkritumu mehāniskās apstrādes izmaksas   61 112 69 909 55 405 -9 -21 

3.1.1.2 

atkritumu bioloģiskās apstrādes (kompostēšana, 

transformēšana biogāzē,  nodošana pārstrādei u.c.) 

izmaksas 

  2 671 12 549 2 389 -11 -81 

3.1.1.3 

atkritumu sagatavošanas tālākai reģenerācijai pēc 

mehāniskās pārstrādes (sagatavošana pārstrādei, nodošana 

pārstrādei u.c.) izmaksas 

  271 622 108 401 210 743 -22 94 

3.1.2. 
Izmaksas sadzīves atkritumu pieņemšanai pārkraušanas 

stacijās un nogādāšanai uz poligonu 
  0 0 0 - - 

3.1.3. 
Izmaksas sadzīves atkritumu apglabāšanas 

nodrošināšanai: 
  14 885 11 526 12 936 -13 12 

3.1.3.1 

inerto atkritumu transportēšanas uz apglabāšanas krātuvi, 

izlīdzināšanas, blietēšanas, starpslāņu klājuma un nogāžu 

veidošanas, krātuves ceļu izbūves, to uzturēšanas  u.c. 

izmaksas, kas nav iekļautas citu tehnoloģisko procesu 

sastāvā  

  645 1 334 1 802 179 35 

3.1.3.2 poligona gāzes savākšanas un utilizācijas izmaksas   0 0 0 - - 

3.1.3.3 infiltrāta un citu notekūdeņu apsaimniekošanas  izmaksas   14 240 10 192 11 134 -22 9 

3.1.4. 
Izmaksas pārējo poligona infrastruktūras objektu 

uzturēšanai, kas nav iekļautas citos izmaksu posteņos 
  943 0 0 -100 - 

3.2. 
Izmaksas vides stāvokļa kontrolei un aizsardzībai poligona 

darbības laikā 
  6 110 5 977 6 234 2 4 

3.3. 
Sadzīves atkritumos konstatēto bīstamo atkritumu 

apsaimniekošanas un nodošanas izmaksas 
  0 0 0 - - 

3.4. 
Izmaksas sabiedrības izglītības pasākumu finansēšanai 

attiecīgajā atkritumu apsaimniekošanas reģionā 
  0 0 0 - - 

3.5. Pētniecības un attīstības darbības izmaksas   0 0 0 - - 

3.6. 
Poligona slēgšanas un rekultivācijas izmaksas un izmaksas, 

kas saistītas ar slēgtā poligona monitoringu un uzturēšanu 
  423 424 457 8 8 

3.7. 
Administrācijas izmaksas, kas nav iekļautas citos izmaksu 

posteņos 
  15 911 18 539 32 702 106 76 

3.8. Nodevu maksājumi   1 063 1 423 1 432 35 1 

3.9. Pārējās izmaksas   17 875 25 515 27 469 54 8 

4. Ekspluatācijas izmaksas, EUR (2.+3.) Iekspl 515 067 484 775 663 505 29 37 

5. Nodokļu maksājumi Inod 6 402 7 694 10 270 60 33 

6. 
Kredīta procentu maksājumi un pamatsummas 

atmaksa, t.sk. izmaksas, kas saistītas ar poligona 
Ik 133 681 121 172 97 452 -27 -20 
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Nr.    Posteņi Apz. 

spēkā 

esošais 

tarifs  

2020.gada 

fakts 

TP 

aprēķins** 

TP 

aprēķins 

salīdzinot 

ar spēkā 

esošo 

tarifu 

TP 

aprēķins 

salīdzinot 

ar 

fakts'20 

EUR EUR EUR % % 

apsaimniekotāja finansiālo vai citu līdzvērtīgu 

nodrošinājumu 

7. Ieņēmumi saskaņā ar metodikas 11. un 12.punktu Ien 0 3 882 0 - -100 

8. Izmaksas kopā, EUR (1.+4.+5.+6.) -7.   671 461 705 680 856 540 28 21 

9. Rentabilitāte (7%) Ir 47 002   59 958 28 - 

10. Pilnās izmaksas (ar rentabilitāti), EUR (8.+9.) Ip 718 463 705 680* 916 498 28 30 

11. 
Sadzīves atkritumu daudzums, kuru plānots pieņemt 

poligonā kārtējā gadā (t) 
Q 16 968 17 028 16 789 -1 -1 

12. 
Sadzīves atkritumu daudzums, kuru plānots apglabāt 

poligonā kārtējā gadā (t) 
Qap 200 158 150 -25 -5 

13. 
Proporcija starp poligonā apglabāto un poligonā 

pieņemto sadzīves atkritumu daudzumu, % (12./11.) 
  1,18% 0,93% 0,89%     

  

14. SADZĪVES ATKRITUMU APGLABĀŠANAS PAKALPOJUMA TARIFS: 

14.1. 
Sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma 

komponente, EUR/t (10./11.) 
Kap 42,34 41,44* 54,59 29 32 

14.2. 

Dabas resursu nodoklis par apglabāto sadzīves 

atkritumu daudzumu, EUR/t (12./11. * DRN saskaņā ar 

Dabas resursu nodokļa likumu) 

M DRN           

 pie DRN  likmes 65 EUR/t   0,77 0,60 0,58 -25 -4 

 pie DRN  likmes 80 EUR/t   0,94 0,74 0,71 -25 -4 

 pie DRN  likmes 95 EUR/t   1,12 0,88 0,85 -25 -4 

14.3. 
Sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifs ar 

Dabas resursu nodokli, EUR/t (14.1. + 14.2.) 

T ar 

DRN 
          

 pie DRN  likmes 65 EUR/t   43,11 42,04 55,17 28 31 

 pie DRN  likmes 80 EUR/t   43,28 42,18 55,30 28 31 

 pie DRN  likmes 95 EUR/t   43,46 42,32 55,44 28 31 

* neietver saimnieciskās darbības rentabilitāti 

** tarifu projekts aprēķināts saskaņā ar Regulatora 2017.gada 16.februāra lēmuma Nr.1/5 „Sadzīves atkritumu apglabāšanas 

pakalpojuma tarifa aprēķināšanas metodika”  prasībām. 

 

Iesniegtā tarifu projekta salīdzinājumu ar sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma 

tarifiem reģionālajos sadzīves atkritumu poligonos skati Regulatora tīmekļvietnē šeit.  

  

Sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifs (ar DRN), kuru apstiprina Regulators, 

ir tikai viena daļa no kopējās nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas1, kas jāmaksā 

atkritumu radītājam. Otra atkritumu apsaimniekošanas maksas daļa ir pašvaldības lēmumā 

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 apsaimniekotājs1. 

 

 

Ūdenssaimniecības, depozīta sistēmas un atkritumu departamenta 

Depozīta sistēmas un atkritumu nodaļa 

 

 
1 Saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 39.pantu. 

https://likumi.lv/ta/id/288778-sadzives-atkritumu-apglabasanas-pakalpojuma-tarifa-aprekinasanas-metodika
https://likumi.lv/ta/id/288778-sadzives-atkritumu-apglabasanas-pakalpojuma-tarifa-aprekinasanas-metodika
https://infogram.com/sia-_vlk-1hzj4oqzyvvo2pw?live

