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28.08.2020.   Nr. 111  

  (prot. Nr.37, 1.p) 

Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību 

“Jelgavas komunālie pakalpojumi” sadzīves 

atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifu 

 

 

 Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk – Regulators) 2020.gada 

10.martā saņēma sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Jelgavas komunālie pakalpojumi”, 

vienotais reģistrācijas numurs: 43603022128, juridiskā adrese: Dobeles šoseja 34, Jelgava, 

LV-3007 (turpmāk – SIA “Jelgavas komunālie pakalpojumi”), 2020.gada 9.marta iesniegumu 

Nr.01-09.2/21 ar tam pievienotu sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa projektu, 

kā arī 2020.gada 11.martā, 5.maijā, 9.jūnijā, 13.jūlijā un 7.augustā – papildu informāciju, 

izmaksas pamatojošus dokumentus un precizētu sadzīves atkritumu apglabāšanas 

pakalpojuma tarifa projektu (2020.gada 11.marts Nr.01-09.2/23, 2020.gada 5.maijs Nr.01-

09.2/37, 2020.gada 9.jūnijs Nr.01-09.2/54, 2020.gada 13.jūlijs Nr.01-09.2/83 un 2020.gada 

6.augusts Nr.01-09.2/112) (turpmāk – tarifa projekts). 

Regulators konstatē un secina  

1. SIA “Jelgavas komunālie pakalpojumi” 2020.gada 10.martā iesniedza tarifa projektu par 

sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma sniegšanu sadzīves atkritumu poligonā 

“Brakšķi” 2.kārtas 3. un 4.sektorā pie dabas resursu nodokļa likmes par atkritumu 

apglabāšanu saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu. 

2. SIA “Jelgavas komunālie pakalpojumu” paziņojumu par tarifa projekta iesniegšanu 

publicēja 2020.gada 17.martā (Latvijas Vēstnesis, 2020, 54.nr.). 2020.gada 17.martā 

SIA “Jelgavas komunālie pakalpojumi” informāciju par tarifa projekta iesniegšanu 

ievietoja savā tīmekļvietnē un nosūtīja to Jelgavas pilsētas un Jelgavas, Dobeles, Auces, 

Tērvetes, Ozolnieku, Iecavas, Rundāles un Vecumnieku novada pašvaldībām 

publicēšanai šo pašvaldību tīmekļvietnēs. Priekšlikumi un ieteikumi par tarifa projektu 

Regulatorā nav saņemti.  

3. Regulators lūdza SIA “Jelgavas komunālie pakalpojumi” iesniegt nepieciešamo papildu 

informāciju un skaidrojumus par tarifa projektu (2020.gada 20.marts Nr.2-2.51/772, 

2020.gada 19.maijs Nr.2-2.51/1371, 2020.gada 19.jūnijs Nr.2-2.51/1640 un 2020.gada 

23.jūlijs Nr.2-2.51/1828), un SIA “Jelgavas komunālie pakalpojumi” 2020.gada 5.maijā, 
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9.jūnijā, 13.jūlijā un 7.augustā iesniedza papildu informāciju, izmaksu precizējumus, 

skaidrojumus un pamatojošos dokumentus, kā arī precizētu tarifa projektu. 

4. Tarifa projekts aprēķināts atbilstoši Regulatora 2017.gada 16.februāra lēmuma 

Nr.1/5 “Sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa aprēķināšanas metodika” 

(turpmāk – Metodika) prasībām un atbilst likuma “Par sabiedrisko pakalpojumu 

regulatoriem” 19.panta pirmajai daļai un 20.pantam.  

5. Regulators ir izvērtējis tarifa projektu un to veidojošo izmaksu un ieņēmumu pamatojumu 

un secina, ka tarifa projekts ir pamatots un aprēķināts tādā apmērā, lai segtu SIA “Jelgavas 

komunālie pakalpojumi” sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma izmaksas. 

6. SIA “Jelgavas komunālie pakalpojumi” pilnvarotais pārstāvis nepiedalījās  Regulatora 

padomes sēdē, bet uzturēja lūgumu apstiprināt iesniegto sadzīves atkritumu apglabāšanas 

pakalpojuma tarifu un noteikt tarifa spēkā stāšanās datumu – 2020.gada 1.oktobris. 

 

Saskaņā ar Metodikas 5., 7., 8., 9., 12.1, 16., 17., 20., 20.1, 33., 38. un 39.punktu, 

Atkritumu apsaimniekošanas likuma 40.pantu, 41.panta pirmo daļu, Dabas resursu nodokļa 

likuma 4.panta pirmās daļas 3.punktu un 3.pielikumu, pamatojoties uz likuma “Par sabiedrisko 

pakalpojumu regulatoriem” 5.pantu, 9.panta pirmās daļas 1. un 3.punktu un otro daļu, 19.panta 

pirmo, septīto un trīspadsmito daļu, 20.panta pirmo daļu un 21.panta piekto daļu, kā arī 

Administratīvā procesa likuma 55.panta 1.punktu, 56.panta pirmo daļu un 63.panta pirmās 

daļas 1.punktu, 

padome nolemj: 

1. apstiprināt SIA “Jelgavas komunālie pakalpojumi” sadzīves atkritumu 

apglabāšanas pakalpojuma tarifu 58,69 EUR/t ar dabas resursu nodokli (bez 

pievienotās vērtības nodokļa) pie dabas resursu nodokļa likmes 50 EUR/t saskaņā 

ar Dabas resursu nodokļa likumu; 

2. noteikt, ka šā lēmuma lemjošās daļas 1.punktā apstiprinātais sadzīves atkritumu 

apglabāšanas pakalpojuma tarifs stājas spēkā 2020.gada 1.oktobrī; 

3. atcelt no 2020.gada 1.oktobra Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 

2019.gada 17.janvāra lēmumu Nr.9 “Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību 

“Jelgavas komunālie pakalpojumi” sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma 

tarifiem” (Latvijas Vēstnesis, 2019, 13.nr.).  

 

 

Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu.  

 

Šo administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā 

no dienas, kad ieinteresētā persona uzzina vai tai vajadzēja uzzināt par pieņemto 

administratīvo aktu. 

Priekšsēdētājs R. Irklis 

 

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU  

 

 
 


