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Kopsavilkums par SIA „ZAAO” 

sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifu projektu 

 

SIA „ZAAO” (turpmāk – komersants) 2017.gada 12.septembrī Sabiedrisko pakalpojumu 

regulēšanas komisijā (turpmāk – Regulators) iesniedza sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma 

tarifu projektu (turpmāk – tarifu projekts) ar šādām komponentēm: 

 
SADZĪVES ATKRITUMU APGLABĀŠANAS TARIFS (bez PVN un DRN): 

Sadzīves atkritumu apglabāšanas komponente, EUR/t 42,25 

DRN starpības komponente, EUR/t  

pie DRN  likmes 25 EUR/t saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu 12,34 

pie DRN  likmes 35 EUR/t saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu 17,28 

pie DRN  likmes 43 EUR/t saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu 21,23 

pie DRN  likmes 50 EUR/t saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu 24,69 

Sadzīves atkritumu apglabāšanas tarifs bez DRN, EUR/t  

pie DRN  likmes 25 EUR/t saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu 29,91 

pie DRN  likmes 35 EUR/t saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu 24,97 

pie DRN  likmes 43 EUR/t saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu 21,02 

pie DRN  likmes 50 EUR/t saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu 17,56 

 

Tarifu projekts izstrādāts, jo: 

1) 2017.gada 1.janvārī stājušās spēkā izmaiņas Atkritumu apsaimniekošanas likumā, kas nosaka, 

ka atkritumu poligona apsaimniekotājs samazina sadzīves atkritumu apglabāšanas 

pakalpojuma tarifā iekļautās izmaksas par ieņēmumu daļu, kuru tas gūst kā starpību starp 

maksājumu par dabas resursu nodokli, ko samaksā atkritumu apsaimniekotājs un valsts 

budžetā samaksāto dabas resursu nodokli par sadzīves atkritumu apglabāšanu. 

2) Laika periodā no 2011. - 2016.gadam, ir realizēti vairāki investīciju projekti, kā rezultātā 

poligonā izveidoti jauni infrastruktūras objekti, kuru ekspluatācija radījusi papildus izmaksas, 

kuras nav iekļautas spēkā esošajā tarifā: 

• no 2011. - 2014.gadam ar Eiropas savienības (turpmāk – ES) Kohēzijas fonda 

līdzfinansējumu realizēti poligona „Daibe” infrastruktūras pilnveidošanas III kārtas 

(kopējās izmaksas 4,5 milj.EUR, tai skaitā attiecināmās izmaksas 3,7 milj.EUR, no kurām 

līdzfinansēti 85%) un IV kārtas (kopējās izmaksas 917 tūkst.EUR, tai skaitā attiecināmās 

izmaksas 871 tūkst.EUR, no kurām līdzfinansēti 85%) investīciju  projekti, kā ietvaros 

izbūvēta otra atkritumu apglabāšanas krātuve, pilnveidotas reversās osmozes attīrīšanas 

iekārtu jaudas (lai varētu savākt infiltrāta apjomu no abām atkritumu krātuvēm), kā arī 

veikta poligona pievedceļa rekonstrukcija un uzbūvētas darbinieku ģērbtuves un sanitārais 

mezgls; 

• no 2015. - 2016.gadam ar Norvēģijas finanšu instrumenta finansējuma atbalstu tika 

realizēts projekts „CSA poligona „Daibe” atkritumu reģenerācijas procesa iekārtu 

modernizācija”, kā ietvaros tika iegādātas jaunas iekārtas atkritumu priekšapstrādes 

centram. 

Komersants šobrīd cieto sadzīves atkritumu poligonā „Daibe” piemēro Regulatora 2011.gada 

9.novembrī apstiprināto sadzīves atkritumu apglabāšanas tarifu – 28,22 EUR/t (bez PVN un DRN), kas 

atbilst jēdzienam „sadzīves atkritumu apglabāšanas komponente” spēkā esošajā Sadzīves atkritumu 

apglabāšanas pakalpojuma tarifa aprēķināšanas metodikā (Regulatora 2017.gada 16.februāra lēmums 

Nr.1/5).  

Poligonā „Daibe” nonāk sadzīves atkritumi no Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas 

reģiona, tai skaitā Valmieras pilsētas un Alojas, Amatas, Beverīnas, Burtnieku, Cēsu, Jaunpiebalgas, 

Kocēnu, Krimuldas, Līgatnes, Limbažu, Mazsalacas, Naukšēnu, Pārgaujas, Priekuļu, Raunas, Rūjienas, 

Salacgrīvas, Smiltenes, Strenču, Valkas un Vecpiebalgas novada pašvaldībām.  
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1.tabula. 

SIA „ZAAO” tarifu projektā iekļautās izmaksas, salīdzinot ar 2016.gada faktiskajām izmaksām 

 

Nr.    Posteņi Apz. 

2016 

fakts 

TP* 

aprēķins 

TP* 

aprēķins 

pret 2016 

faktu 

EUR EUR % 

1. Pamatlīdzekļu nolietojums un nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstījums Inol 118 695 138 094 16% 

2. Personāla izmaksas Ipers 275 407 319 468 16% 

3. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas Isaimn 484 815 698 690 44% 

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: 

  301 387 434 740 44% 

3.1.1. Izmaksas sadzīves atkritumu sagatavošanai apglabāšanai    67 682 158 114 134% 

3.1.1.1 atkritumu mehāniskās apstrādes izmaksas   67 682 107 687 59% 

3.1.1.2 
atkritumu bioloģiskās apstrādes (kompostēšana, transformēšana biogāzē,  

nodošana pārstrādei u.c.) izmaksas 
  0 50 427 - 

3.1.1.3 
atkritumu sagatavošanas tālākai reģenerācijai pēc mehāniskās pārstrādes 

(sagatavošana pārstrādei, nodošana pārstrādei u.c.) izmaksas 
  0 0 - 

3.1.2. 
Izmaksas sadzīves atkritumu pieņemšanai pārkraušanas stacijās un nogādāšanai 

uz poligonu 
  0 0 - 

3.1.3. Izmaksas sadzīves atkritumu apglabāšanas nodrošināšanai:   221 243 259 569 17% 

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  

  153 564 112 303 -27% 

3.1.3.2 poligona gāzes savākšanas un utilizācijas izmaksas   0 10 920 - 

3.1.3.3 infiltrāta un citu notekūdeņu apsaimniekošanas  izmaksas   67 678 136 345 101% 

3.1.4. 
Izmaksas pārējo poligona infrastruktūras objektu uzturēšanai, kas nav iekļautas 

citos izmaksu posteņos 
  12 463 17 057 37% 

3.2. Izmaksas vides stāvokļa kontrolei un aizsardzībai poligona darbības laikā   14 564 12 201 -16% 

3.3. 
Sadzīves atkritumos konstatēto bīstamo atkritumu apsaimniekošanas un nodošanas 

izmaksas 
  3 012 3 437 14% 

3.4. 
Izmaksas sabiedrības izglītības pasākumu finansēšanai attiecīgajā atkritumu 

apsaimniekošanas reģionā 
  14 418 22 041 53% 

3.5. Pētniecības un attīstības darbības izmaksas   0 0 - 

3.6. 
Poligona slēgšanas un rekultivācijas izmaksas un izmaksas, kas saistītas ar slēgtā 

poligona monitoringu un uzturēšanu 
  67 228 25 171 -63% 

3.7. Administrācijas izmaksas, kas nav iekļautas citos izmaksu posteņos   58 281 83 796 44% 

3.8. Nodevu maksājumi   1 320 2 108 60% 

3.9. Pārējās izmaksas   24 606 115 196 368% 

4. Ekspluatācijas izmaksas, EUR (2.+3.) Iekspl 760 222 1 018 157 34% 

5. Nodokļu maksājumi Inod 122 602 393% 

6. 

Kredīta procentu maksājumi un pamatsummas atmaksa, tai skaitā izmaksas, 

kas saistītas ar poligona apsaimniekotāja finansiālo vai citu līdzvērtīgu 

nodrošinājumu 

Ik 29 022 26 750 -8% 

7. Ieņēmumi saskaņā ar metodikas 11. un 12.punktu Ien 106 353 87 332 -18% 

8. Izmaksas kopā, EUR (1.+4.+5.+6.) -7.   801 709 1 096 271 37% 

9. Rentabilitāte (7%) Ir   76 739 - 

10. Pilnās izmaksas (ar rentabilitāti), EUR (8.+9.) Ip 801 709** 1 173 010 46% 

11. Sadzīves atkritumu daudzums, kuru plānots pieņemt poligonā kārtējā gadā (t) Q 28 585 27 762 -3% 

12. Sadzīves atkritumu daudzums, kuru plānots apglabāt poligonā kārtējā gadā (t) Qap 15 012 14 054 -6% 

13. DRN starpība , EUR (DRN*11.-DRN*12.) 
I DRN 

starp 
      

25 pie DRN  likmes 25 EUR/t saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu     342 694   

35 pie DRN  likmes 35 EUR/t saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu     479 772   

43 pie DRN  likmes 43 EUR/t saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu     589 434   

50 pie DRN  likmes 50 EUR/t saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu     685 388   
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1.tabulas turpinājums 

 

Nr. Posteņi Apz. 
2016 

fakts 

TP* 

aprēķins 

TP* 

aprēķins 

pret 2016 

faktu 
   EUR EUR % 

14. SADZĪVES ATKRITUMU APGLABĀŠANAS TARIFS:         

14.1. Sadzīves atkritumu apglabāšanas komponente, EUR/t (10./11.) Kap 28,05** 42,25 51% 

14.2. DRN starpības komponente, EUR/t (13./11.) 
K DRN 

starp 
      

25 pie DRN  likmes 25 EUR/t saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu     12,34   

35 pie DRN  likmes 35 EUR/t saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu     17,28   

43 pie DRN  likmes 43 EUR/t saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu     21,23   

50 pie DRN  likmes 50 EUR/t saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu     24,69   

14.3. Sadzīves atkritumu apglabāšanas tarifs bez DRN, EUR/t (14.1. - 14.2.) 
T bez 

DRN 
      

25 pie DRN  likmes 25 EUR/t saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu     29,91   

35 pie DRN  likmes 35 EUR/t saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu     24,97   

43 pie DRN  likmes 43 EUR/t saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu     21,02   

50 pie DRN  likmes 50 EUR/t saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu     17,56   
            

15. 
Maksājums, kāds veidojas sadzīves atkritumu apglabāšanas tarifam bez DRN 

pieskaitot DRN, EUR/t (14.3.+ DRN saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu) 

M ar 

DRN 
      

25 pie DRN  likmes 25 EUR/t saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu     54,91   

35 pie DRN  likmes 35 EUR/t saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu     59,97   

43 pie DRN  likmes 43 EUR/t saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu     64,02   

50 pie DRN  likmes 50 EUR/t saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu     67,56   
 *Tarifu projekts  

   

 **Neietver saimnieciskās darbības rentabilitāti     

 

Sadzīves atkritumu apglabāšanas tarifs ir tikai viena daļa no kopējās maksas par sadzīves 

atkritumu apsaimniekošanu1, kuru apmaksā atkritumu radītājs.  

Otra daļa ir maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu un uzglabāšanu, 

kuru nosaka pašvaldība, pamatojoties uz līgumu, kas noslēgts starp pašvaldību un sabiedrisko 

pakalpojumu sniedzēju – sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma sniedzēju, kuru pašvaldība 

ir izvēlējusies iepirkuma konkursa kārtībā.  

Trešā daļa ir dabas resursu nodoklis par atkritumu apglabāšanu normatīvajos aktos noteiktajā 

apmērā. 

                                                 
1 Atkritumu apsaimniekošanas likuma 39.panta 1.daļa. 


