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Sagatavots 18.03.2020. 

 

Kopsavilkums par SIA “Jelgavas komunālie pakalpojumi”  

sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifu projektu 

 

 SIA “Jelgavas komunālie pakalpojumi” (turpmāk – komersants) 2020.gada 10.martā 

iesniedza Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (turpmāk – Regulators) šādu sadzīves 

atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifu projektu (turpmāk  –  tarifu projekts): 

 

Spēkā esošais 

tarifs 

(apstiprināts 

17.01.19), 

EUR/t 

Tarifu 

projekts, 

EUR/t 

Tarifu projekta 

izmaiņas 

salīdzinot ar 

spēkā esošo 

tarifu; % 

Sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma komponente 34,66 37,57 8 

DRN* par apglabāto sadzīves atkritumu daudzumu  

pie DRN  likmes 50 EUR/t saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu 22,06 22,63 3 

Sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifs ar DRN  

pie DRN  likmes 50 EUR/t saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu 56,72 60,20 6 

*DRN - Dabas resursu nodoklis par atkritumu apglabāšanu 

 

Komersants sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojumu sniedz sadzīves atkritumu 

poligonā “Brakšķi-2.kārta”, kur tiek nogādāti nešķiroti sadzīves atkritumi no Zemgales atkritumu 

apsaimniekošanas reģiona (turpmāk – Zemgales AAR) deviņām pašvaldībām, t.sk. Jelgavas pilsētas 

un Jelgavas, Dobeles, Auces, Tērvetes, Ozolnieku, Iecavas, Rundāles un Vecumnieku novadiem.  

Pašlaik SIA “Jelgavas komunālie pakalpojumi” piemēro Regulatora 2019.gada 17.janvārī 

apstiprināto sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifu ar DRN (bez PVN) – 56,72 EUR/t 

(pie DRN likmes 50 EUR/t). 

 Tarifu projekta izstrādes galvenie iemesli: 

1) komersants pārņēmis savā apsaimniekošanā uz nomas līguma pamata SIA “KULK” 

piederošo bioenerģijas šūnu (turpmāk – biošūna), kurā intensīvai atkritumu biogāzes 

ražošanai tiek ievietota atkritumu sagatavošanas procesa ietvaros atšķirotā bioloģiski 

noārdāmo atkritumu (turpmāk – BNA) frakcija, tādējādi izpildot vides normatīvo aktu 

prasības biogāzes apsaimniekošanai. Līdz biošūnas pārņemšanai apsaimniekošanā SIA 

“Jelgavas komunālie pakalpojumi” BNA frakciju nodeva SIA “KULK”, maksājot 

7,83 EUR/t. 

2) ņemot vērā, ka pie noteikta atkritumu slāņa sasniegšanas 2019.gadā atkritumu krātuvē 

“Brakšķi-2.kārta, 3. un 4.sektors” sākusi veidoties atkritumu biogāze, ir jāveic 

investīcijas biogāzes savākšanas sistēmas izbūvei, kā nosaka vides normatīvo aktu 

prasības. 2020.gada februārī sākta iepirkuma procedūra investīciju projektam 

“Atkritumu poligona gāzes savākšanas sistēmas 1.kārtas izbūve atkritumu poligona 

“Brakšķi – 2. kārta” 3. un 4. sektorā”, kuras rezultātā ir uzvarējusi SIA “MRK Serviss”, 

ar piedāvāto līgumcenu 104 665 EUR. 2020.gadā komersants plāno uzsākt šī projekta 

realizāciju un gāzes utilizācijas sistēmas izbūvi. 

Tarifu projekts (detalizēts aprēķins redzams 1.tabulā) sagatavots, ņemot vērā 2019.gada 

faktiskās un 2020.gada plānotās izmaksas un apsaimniekoto atkritumu apjomus. 
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1.tabula  

SIA “Jelgavas komunālie pakalpojumi” tarifu projekts (TP), salīdzinot ar spēkā esošo tarifu un 2019.gada 

faktisko regulējamās saimnieciskās darbības rezultātu, EUR 

Nr.    Posteņi Apz. 

spēkā esošais 

tarifs (apstipr. 

17.01.19) 

2019.gada 

fakts 

TP  

aprēķins** 

TP aprēķins 

pret spēkā 
esošo tarifu 

TP 
aprēķins 

pret 

fakts'19 

EUR EUR EUR % % 

1. 
Pamatlīdzekļu nolietojums un nemateriālo ieguldījumu 

vērtības norakstījums 
Inol 141 305 134 433 152 114 8 13 

2. Personāla izmaksas Ipers 448 439 411 026 470 329 5 14 

3. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas Isaimn 765 200 720 085 763 111 0 6 

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: 

  672 707 629 314 669 629 0 6 

3.1.1. Izmaksas sadzīves atkritumu sagatavošanai apglabāšanai    478 328 425 627 437 175 -9 3 

3.1.1.1 atkritumu mehāniskās apstrādes izmaksas   309 747 275 508 276 539 -11 0 

3.1.1.2 
atkritumu bioloģiskās apstrādes (kompostēšana, transformēšana 

biogāzē,  nodošana pārstrādei u.c.) izmaksas 
  124 837 91 533 88 980 -29 -3 

3.1.1.3 

atkritumu sagatavošanas tālākai reģenerācijai pēc mehāniskās 

pārstrādes (sagatavošana pārstrādei, nodošana pārstrādei u.c.) 

izmaksas 

  43 745 58 586 71 656 64 22 

3.1.2. 
Izmaksas sadzīves atkritumu pieņemšanai pārkraušanas stacijās 

un nogādāšanai uz poligonu 
  0 0 0 - - 

3.1.3. Izmaksas sadzīves atkritumu apglabāšanas nodrošināšanai:   182 508 182 591 211 893 16 16 

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  

  169 335 147 216 141 512 -16 -4 

3.1.3.2 poligona gāzes savākšanas un utilizācijas izmaksas   0 0 4 535 - - 

3.1.3.3 infiltrāta un citu notekūdeņu apsaimniekošanas  izmaksas   13 174 35 375 65 846 400 86 

3.1.4. 
Izmaksas pārējo poligona infrastruktūras objektu uzturēšanai, 

kas nav iekļautas citos izmaksu posteņos 
  11 871 21 096 20 561 73 -3 

3.2. 
Izmaksas vides stāvokļa kontrolei un aizsardzībai poligona 

darbības laikā 
  3 821 4 098 3 216 -16 -22 

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 
  660 0 0 -100 - 

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 
  29 378 28 250 34 072 16 21 

3.7. 
Administrācijas izmaksas, kas nav iekļautas citos izmaksu 

posteņos 
  19 396 19 570 18 201 -6 -7 

3.8. Nodevu maksājumi   2 173 2 351 2 320 7 -1 

3.9. Pārējās izmaksas   37 065 36 502 35 673 -4 -2 

4. Ekspluatācijas izmaksas, EUR (2.+3.) Iekspl 1 213 638 1 131 111 1 233 439 2 9 

5. Nodokļu maksājumi Inod 649 970 968 49 0 

6. 

Kredīta procentu maksājumi un pamatsummas atmaksa, 

t.sk. izmaksas, kas saistītas ar poligona apsaimniekotāja 

finansiālo vai citu līdzvērtīgu nodrošinājumu 

Ik 6 417 5 729 4 154 -35 -27 

7. Ieņēmumi saskaņā ar metodikas 11. un 12.punktu Ien 44 731 37 892 33 258 -26 -12 

8. Izmaksas kopā, EUR (1.+4.+5.+6.) -7.   1 317 278 1 234 351 1 357 418 3 10 

9. Rentabilitāte (7%) Ir 92 209   95 019 3 - 

10. Pilnās izmaksas (ar rentabilitāti), EUR (8.+9.) Ip 1 409 487 1 234 351* 1 452 437 3 18 

11. 
Sadzīves atkritumu daudzums, kuru plānots pieņemt poligonā 

kārtējā gadā (t) 
Q 40 670 38 662 38 662 -5 0 

12. 
Sadzīves atkritumu daudzums, kuru plānots apglabāt poligonā 

kārtējā gadā (t) 
Qap 17 940 18 539 17 499 -2 -6 

13. 
Proporcija starp poligonā apglabāto un poligonā pieņemto 

sadzīves atkritumu daudzumu, % (12./11.) 
  44,11% 47,95% 45,26%     
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Nr.    Posteņi Apz. 

spēkā esošais 

tarifs (apstipr. 

17.01.19) 

2019.gada 

fakts 

TP  

aprēķins** 

TP aprēķins 
pret spēkā 

esošo tarifu 

TP 

aprēķins 

pret 
fakts'19 

EUR EUR EUR % % 

14. SADZĪVES ATKRITUMU APGLABĀŠANAS PAKALPOJUMA TARIFS: 

14.1. 
Sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma komponente, 

EUR/t (10./11.) 
Kap 34,66 31,93* 37,57 8 18 

14.2. 

Dabas resursu nodoklis par apglabāto sadzīves atkritumu 

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

nodokļa likumu) 

M 

DRN 
          

43 pie DRN  likmes 43 EUR/t   18,97 20,62 19,46 3 -6 

50 pie DRN  likmes 50 EUR/t   22,06 23,98 22,63 3 -6 

14.3. 
Sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifs ar 

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

T ar 

DRN 
          

43 pie DRN  likmes 43 EUR/t   53,63 52,55 57,03 6 9 

50 pie DRN  likmes 50 EUR/t   56,72 55,91 60,20 6 8 

*   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. 

 

 

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 apsaimniekotājs3. 

 

Ūdenssaimniecības un atkritumu apglabāšanas  

pakalpojumu departamenta   

Atkritumu apglabāšanas pakalpojumu  nodaļa 

 

 
1 Atkritumu apsaimniekošanas likuma 39.pants. 


